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1 1

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,புதிய கட்டிடம், 

அைற எண்.01, ெதற்கு மல்லல்

1.மல்லல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு மல்லல்  வா டு 3 அைனத்து வாக்காள கள்

2 2

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,புதிய கட்டிடம், 

அைற எண்.02, ெதற்கு மல்லல்

1.மல்லல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஞ்சான் வா டு 2 ,                  

2.மல்லல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு மல்லல் வா டு 3
அைனத்து வாக்காள கள்

3 3
ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ஆலங்குளம்

1.ஆலங்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலங்குளம் ,             

2.ஆலங்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலங்குளம் ,             

3.ஆலங்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயகண்ணங்குடி ,        

4.ஆலங்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுக்குளம்

அைனத்து வாக்காள கள்
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4 4

அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

திரு உத்திரேகாசமங்ைக

1.திருஉத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருஉத்தரேகாசமங்ைக, 

2.திருஉத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருஉத்திரேகாசமங்ைக 

ெதற்கு ெதரு,                                        

3.திருஉத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீத்ைத

அைனத்து வாக்காள கள்

5 5

அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

திருஉத்திரேகாசமங்ைக

1.திருஉத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருஉத்திரேகாசமங்ைக 

யாதவ  ெதரு ,                                     

2.திருஉத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருஉத்திரேகாசமங்ைக 

3.திருஉத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) களக்குடி

அைனத்து வாக்காள கள்

6 6

சண்முகா உதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,புதிய கட்டிடம், 

ெதற்குப்பக்கம் 

ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி

1.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதய்வச்சிைல நல்லூ , 

2.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாமrச்சுகட்டி 

வடக்குெதரு ,                                         

3.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி 

ெதற்குெதரு ,                                          

4.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைதக்குளம்

அைனத்து வாக்காள கள்
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7 7

ஆதி திராவிட  நல 

சமுதாயக்கூடம்   

,ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி

1.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வித்தானூ  ,      

2.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாடிக்குளம் ,    

3.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவங்குளம் ,      

4.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைகலாசமங்களம்

அைனத்து வாக்காள கள்

8 8

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம் , களr

1.களr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழச்சீத்ைத , 2.களr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) களr 

ெதற்கு , 3.களr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) களr வடக்கு , 4.களr (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ஆைணகுடி

அைனத்து வாக்காள கள்

9 9

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், சுைமதாங்கி

1.களr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுைமதாங்கி அைனத்து வாக்காள கள்
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10 10
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,நல்லிருக்ைக

1.நல்லிருக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாேனr, 2.நல்லிருக்ைக (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நல்லிருக்ைக 1, 3.நல்லிருக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நல்லிருக்ைக 2 ,4.நல்லிருக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டிேயந்தல்

அைனத்து வாக்காள கள்

11 11

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பைனயடிேயந்தல்

1.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மrயராயபுரம் ,       

2.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைனயடிேயந்தல் (வடக்கு ெதரு) 

,3.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைனயடிேயந்தல் (ேமற்கு ெதரு) 

,4.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைனயடிேயந்தல் (ெதற்கு ெதரு) 

,5.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைனயடிேயந்தல் காலணி

அைனத்து வாக்காள கள்

12 12
அரசின  உய நிைலப்பள்ளி   

,ேவளானூ

1.ேவளானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ேவளானூ  , 2.ேவளானூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ேவளானூ  ,3.ேவளானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேவளானூ  காலனி

அைனத்து வாக்காள கள்
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13 13

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ெதற்குபக்கம்  

ேமலமைட

1.ேவலனூ  (வ.கி) மற்றும் ேமலமைட (ஊ) படிப்பான் , 2.ேவளானூ (வ.கி) 

மற்றும் ேமலமைட (ஊ) ேமலமைட
அைனத்து வாக்காள கள்

14 14

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குகட்டிடம் வடக்குப்பக்கம்  

ேமலமைட

1.ேவளானூ  (வ.கி) மற்றும் ேமலமைட (ஊ) கன்னிபாபுரம் ,         

2.ேவளானூ  (வ.கி) மற்றும் ேமலமைட (ஊ) கருகாத்தி ,       

3.ேவளானூ  (வ.கி) மற்றும் ேமலமைட (ஊ) கருகாத்திகாலணி

அைனத்து வாக்காள கள்

15 15

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,கிழக்குப் பக்கம் 

வடக்குப் பகுதி நத்தம்

1.குளபதம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குளபதம் (வா டு 1), 2.குளபதம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) குளபதம் நத்தம் (வா டு 1)
அைனத்து வாக்காள கள்
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16 16

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பக்கம் 

நத்தம்

1.குளபதம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குளபதம் நத்தம் (வா டு 2) ,  2.குளபதம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குளபதம் நத்தம் காலணி (வா டு 2), 3.குளபதம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைவைக (வா டு 2)

அைனத்து வாக்காள கள்

17 17

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

சின்னபாைளயேரந்தல்

1.பள்ளேமா குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) தில்ைலேயந்தல் , 

2.பள்ளேமா குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

கீழத்தில்ைலேயந்தல் , 3.பள்ளேமா குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் 

(ஊ) ெபrயபாைளயேரந்தல் , 4.பள்ளேமா குளம் (வ.கி) மற்றும் 

தில்ைலேயந்தல் (ஊ) சின்ன பாைளயேரந்தல் ,   5.பள்ளேமா குளம்(வ.கி) 

மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) முஸ்லிம் ேமா க்குளம்

அைனத்து வாக்காள கள்

18 18

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், பள்ளேமா க்குளம்

1.பள்ளேமா குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) பள்ளேமா க்குளம் அைனத்து வாக்காள கள்
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19 19
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,ெகாம்பூதி

1.மாணிக்கேனr (வ.கி) மற்றும் ெகாம்பூதி (ஊ) ெகாம்பூதி வடக்குத்ெதரு , 

2.மாணிக்கேனr (வ.கி) மற்றும் ெகாம்பூதி (ஊ) ெகாம்பூதி ெதற்குத்ெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்

20 20
அரசு ஆதிதிராவிட   

உய நிைலப்பள்ளி   ,பழஞ்சிைற

1.பள்ளேமா குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) ஆைமக்கூட்டம் , 

2.பள்ளேமா குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) பழஞ்சிைற
அைனத்து வாக்காள கள்

21 21
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,கும்பிடாமதுைர
1.பள்ளேமா குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) கும்பிடாமதுைர அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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22 22
நாடா  நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், மாவிலந்ேதாப்பு

1.பள்ளேமா குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ)மருதன்ேதாப்பு, 

2.பள்ளேமா குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) மாவிலந்ேதாப்பு, 

முருங்ைகேதாப்பு

அைனத்து வாக்காள கள்

23 23
நாடா  நடுநிைலப்பள்ளி   

,நடுக்கட்டிடம், மாவிலந்ேதாப்பு
1.பள்ளேமா குளம் (வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) தில்ைலேயந்தல் அைனத்து வாக்காள கள்

24 24
சமுதாயக்கூடம்   ,வடக்கு பகுதி 

புதுமாயாகுளம்

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுமாயாகுளம் , 2.மாயாகுளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதாண்டாைலேமலக்கைர
அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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25 25
சமுதாயக்கூடம்   ,ெதற்குப்பகுதி 

புதுமாயாகுளம்

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னமாயாகுளம் ,           

2.மாயாகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தட்டான்ேதாப்புெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்

26 26
சி எஸ் ஐ ஆரம்பப்பள்ளி   

,சின்னமாயாகுளம்

1.மாயாகுளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முள்ளுவாடி (வா டு 3) , 2.மாயாகுளம் 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துராஜ்நக  (வா டு 6)
அைனத்து வாக்காள கள்

27 27
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புல்லந்ைத

1.மாயாகுளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்லந்ைத(வா டு 1), 2.மாயாகுளம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்லந்ைத (வா டு 2)
அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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28 28

ேநரு ஜ ந சr மற்றும் பிைரமr 

பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் அைற 

எண்.01, மாயாகுளம்.

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாயாகுளம் அைனத்து வாக்காள கள்

29 29

ேநரு ஜ ந சr மற்றும் பிைரமr 

பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் அைற 

எண்.02, மாயாகுளம்.

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிநக  விேவகானந்தபுரம் , அைனத்து வாக்காள கள்

30 30

ேநரு ஜ ந சr மற்றும் பிைரமr 

பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் அைற 

எண்.04, மாயாகுளம்.

2/மாயாகுளம் )வ/கி*!மற்றும் )ஊ*!மங்கேளஸ்வr நக அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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31 31

சி.எஸ்.ஐ. நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, ெதற்குப்பக்கம், 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஏ வாடி ேராடு, சீதக்காதி சாைல  (வா டு 

21) , 2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு(வா டு  20) வட்டு 

எண். 10 முதல் 135

அைனத்து வாக்காள கள்

32 32

சி.எஸ்.ஐ. நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி நடுக்கட்டிடம் 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) தட்டான் ேதாப்புத் ெதரு (வா டு 21), 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) சாயக்காரத்ெதரு (வா டு 20) ,     

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வண்ணா  ெதரு (வா டு 20)

அைனத்து வாக்காள கள்

33 33

முஹ்யித்தனியா 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,ேமற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு(வா டு 20) அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

34 34

முஹ்யித்தனியா 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,ேமற்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு 2 அைனத்து வாக்காள கள்

35 35

இஸ்லாமியா ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு 6 ,2.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு 1, 3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

புதுக்குடிெதரு(வா டு 16)

அைனத்து வாக்காள கள்

36 36

இஸ்லாமியா ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி  

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு(வா டு 19) , 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு(வா டு 16) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) புதுக்குடிெதரு(வா டு 16)

அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

37 37

இஸ்லாமியா ெமட்rகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி,ெதற்குப்பககம் 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு 4  சீதக்காதி சாைல, 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு 5, ெதற்குத் ெதரு 1, 

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசங்காரத் ெதரு

அைனத்து வாக்காள கள்

38 38

இஸ்லாமியா ெமட்rகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி (நடுப்பகுதி) 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசாக்க நாத  சாமி ேகாவில்  ெதரு, 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஈசாதண்டயல் ெதரு, 3.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ெதற்குெதரு ,4.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து வாக்காள கள்

39 39

இஸ்லாமியா ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி  

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) புதுத் ெதரு , 2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) வடக்குெதரு (வா டு 17) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ெதற்குெதரு(வா டு 17)

அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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40 40

சதக்கத்துல் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

வடக்குப்பக்கம், கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதற்குத் ெதரு (வா டு 18) அைனத்து வாக்காள கள்

41 41

சதக்கத்துல் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

ெதற்குப்பக்கம், கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு  (வா டு 16) ,  

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடுத்ெதரு (வா டு 16),3.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) நடுத்ெதரு(வா டு 16)

அைனத்து வாக்காள கள்

42 42

சதக்கத்துல் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, கிழக்குகட்டிடம், 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெநய்னா முகம்மது தண்டய  ெதரு  

(வா டு 14 ,  2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசாக்கநாத சாமி ேகாவில் 

ெதரு (வா டு)14 , 3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமலத் ெதரு 1

அைனத்து வாக்காள கள்
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43 43

சதக்கத்துல் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்குப்பகுதி 

(கிழக்குப்பக்கம்) கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஈசாதண்ைடய  ெதரு (வா டு 21) ,  

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதற்குத் ெதரு 4
அைனத்து வாக்காள கள்

44 44

ஹமீதியா  ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைல பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசக் அகமது ெதரு ,               

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) சின்ன பிச்ைச மைரக்காய  ெதரு,   

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமலத் ெதரு 2 ,4.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேச மன் சதக் சாைல ,5.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ஆலிம்மாதி ஹிரகுல்லா சாைல

அைனத்து வாக்காள கள்

45 45

ஹமீதியா  ெமட்rகுேலசன் 

ேமல் நிைலப் பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெநய்னாமுகமது தண்ைடய  ெதரு  

(வா டு 12) ,2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) முசாம்பு ெதரு (வா டு 12) 

,3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) சாைலத் ெதரு (வா டு12),4.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) நடுத் ெதரு (வா டு 12) ,5.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) ெதற்கு ெதரு  (வா டு 12) ,6.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

தம்பிைநனாபிள்ைள ெதரு (வா டு 12)

அைனத்து வாக்காள கள்
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46 46

சதக்கத்துல் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ேமற்குபக்கம் 

(வடக்குபகுதி), கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெநய்னா முகமது தண்டயல் ெதரு , 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வள்ளல் சீதக்காதி சாைல ,          

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) பனங்காட்டு ஆதிதிராவிட  ெதரு

அைனத்து வாக்காள கள்

47 47

சதக்கத்துன் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ேமற்குபக்கம் 

(ெதற்குபகுதி), கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடுத்ெதரு 1 ,2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) நடுத்ெதரு 2, 3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) பச்சிைலத் ெதரு 

,4.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) அத்தியிைலத் ெதரு, ,5.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) மதா  அம்பலம் ெதரு, 6.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

நாடா  கைடத் ெதரு

அைனத்து வாக்காள கள்

48 48

ஹமீதியா ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம் 

(கிழக்குப்பகுதி)கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமலத்ெதரு 1(வா டு 13) ,           

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமலத்ெதரு 2(வா டு 15)
அைனத்து வாக்காள கள்
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49 49

ஹமீதியா ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம் (ேமற்கு 

பகுதி)கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) சங்குெவட்டித்  ெதரு (வா டு 13),   

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) பன்னாட்டா   ெதரு (வா டு 13)
அைனத்து வாக்காள கள்

50 50

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி எண் 1   

,வடக்குப்பகுதி, கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வாணிய  ெதரு (வா டு 6) ,         

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வள்ளல் சீதக்காதி சாைல ,         

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்கு ெதரு ,                    

4.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) புதுக்காலனி  வா டு 2

அைனத்து வாக்காள கள்

51 51

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி எண் 1   

,ெதற்கு பகுதி , கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்கு நாடா  ெதரு , 2.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) மறவ  ெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்
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52 52

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முத்துச்சாமிபுரம்

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) முத்துச்சாமிபுரம் அைனத்து வாக்காள கள்

53 53

மஹ்தூமியா ேமல்நிைலப்பள்ளி  

 ,ேமற்குப்பகுதி ெதற்குப்பக்கம் 

5வது அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) தச்ச  ெதரு(வா டு 7) அைனத்து வாக்காள கள்

54 54

மஹ்தூனியா ேமல்நிைலப்பள்ளி  

 ,ேமற்குப்பக்கம் ெதற்குப்பகுதி 4 

வது அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வள்ளல் சீதக்காதி சாைல(வா டு 7), 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு(வா டு 7)
அைனத்து வாக்காள கள்
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55 55

மஹ்தூமியா ேமல் நிைலப்பள்ளி 

  ,ேமற்கு பகுதி வடக்கு பக்கம் 

அைற எண் 3 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசரன் ெதரு(வா டு 10) , 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) ஆடறுத்தான் ெதரு(வா டு 7) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) பணியக்காரத் ெதரு(வா டு 10)

அைனத்து வாக்காள கள்

56 56

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,அைற 

எண் 4 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) பரத  ெதரு(வா டு 3) அைனத்து வாக்காள கள்

57 57

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,அைற 

எண் 6 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபத்தr ெதரு(வா டு 9) , 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) சங்குளிகாரத் ெதரு (வா டு 3) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) கீழக்கைர(வா டு 9)

அைனத்து வாக்காள கள்
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58 58

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதன் 

கிழக்கு கட்டிடம் அைற எண் 28 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) தச்ச  ெதரு(வா டு 9) அைனத்து வாக்காள கள்

59 59

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதன்ேமற்கு கட்டிடம் , அைற 

எண் 29 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) சங்குளிக்காரத் ெதரு(வா டு 8) ,    

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஆடறுத்தான் ெதரு(வா டு 9)
அைனத்து வாக்காள கள்

60 60

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குக்கட்டிடம், கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வாணிய   ெதரு(வா டு 5,6) அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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61 61

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ைமயப்பகுதி 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) பருத்திக்காரத் ெதரு(வா டு 5) அைனத்து வாக்காள கள்

62 62

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு பகுதி 

7வது அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு  (வா டு 4 ) ,      

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு  (வா டு 4 )
அைனத்து வாக்காள கள்

63 63

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,ெதற்கு பகுதி 

9வது அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு(வா டு 4) அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

64 64

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,ெதற்கு பகுதி 

8வது அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) மீனாட்சிபுரம்(வா டு 2), 2.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு(வா டு 3)
அைனத்து வாக்காள கள்

65 65

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் காஞ்சிரங்குடி

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு, 2.காஞ்சிரங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காஞ்சிரங்குடி முஸ்lம் குடியிருப்பு, 3.காஞ்சிரங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலவலைச, 4.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலவலைச காலணி

அைனத்து வாக்காள கள்

66 66

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் காஞ்சிரங்குடி

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காஞ்சிரங்குடி, 2.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெசங்கலுநேராைட
அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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67 67 சமுதாயக்கூடம்   ,காஞ்சிரங்குடி
1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காஞ்சிரங்குடி, 2.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கீழவலைச
அைனத்து வாக்காள கள்

68 68

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், அலவாய்க்கைரவாடி

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அலவாய்க்கைரவாடி, 

2.காஞ்சிரங்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இடிந்தகல்
அைனத்து வாக்காள கள்

69 69

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம் ெலட்சுமிபுரம்

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெலட்சுமிபுரம், 2.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெலட்சுமிபுரம் புதுநகரம்,
அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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70 70

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி, 

ெலட்சுமிபுரம்

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெலட்சுமிபுரம் புதுநக , 2.காஞ்சிரங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாகுலநக
அைனத்து வாக்காள கள்

71 71

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

ெலட்சுமிபுரம்

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஸ்ரீநக , 2.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) சிவகாமிபுரம் , 3.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாகுலநக , 

ஸ்ரீநக

அைனத்து வாக்காள கள்

72 72

ஊராட்சி ம்ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி,(கிழக்குபக்கம்) 

அைற எண் 1தாதேனந்தல்

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் தாதேனந்தல் (ஊ) தாதேனந்தல்,   

2.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் தாதேனந்தல் (ஊ) பள்ளப்பச்ேசாr
அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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73 73

ஊராட்சி ம்ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குபக்கம் 

கிழக்குபகுதி அைற எண் 

2தாதேனந்தல்

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் தாதேனந்தல் (ஊ) ெபாக்காேரந்தல் , 

2.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் தாதேனந்தல் (ஊ) முத்துவரப்பன்வலைச, 

3.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் தாதேனந்தல் (ஊ) ெபாக்காேரந்தல்

அைனத்து வாக்காள கள்

74 74

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பக்கம் கிழக்கு கட்டிடம் 

ேமல்புதுக்குடி

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) பஞ்சந்தாங்கி ,     

2.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) சீனிவலைச ,     

3.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) ேதச்சிவலைச,     

4.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) பிச்சாவலைச

அைனத்து வாக்காள கள்

75 75

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம் கிழக்கு கட்டிடம் 

ேமலப்புதுக்குடி

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) கீழப்புதுக்குடி,     

2.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) ேமலப்புதுக்குடி,   

3.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) அகஸ்தியா புரம் , 

4.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) ேசதுக்கைர

அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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76 76

சுேரஸ் சுதா அழகன் அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி கிழக்கு பக்கம் 

திருப்புல்லாணி

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருப்புல்லாணி காலனி குடியிருப்பு 

, 2.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருப்புல்லாணி ேமற்குெதரு 

,3.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருப்புல்லாணி ெதற்குெதரு

அைனத்து வாக்காள கள்

77 77

சுேரஸ் சுதா அழகன் அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி ேமற்கு பக்கம்  

திருப்புல்லாணி

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருப்புல்லாணி கிழக்குெதரு , 

2.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருப்புல்லாணி சாைலத்ெதரு, 

3.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைளயேனந்தல் ,            

4.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பிலான்வலைச

அைனத்து வாக்காள கள்

78 78

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேகாைரக்கூட்டம்

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேகாைரக்குட்டம் (ஊ) ேகாைரக்குட்டம் 

(வடக்கு) , 2.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேகாைரக்குட்டம் (ஊ) 

ேகாைரக்குட்டம் (ெதற்கு)

அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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79 79

பாத்திமா ஆசிrய  பயிற்சி 

பள்ளி,ேமற்குப்பகுதி 

வடக்குப்பக்கம், பசும்ெபான்நக  

இராமநாதபுரம்

1.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராஜசூrயமைட எம் எஸ் ேக 

நக  ேமற்குப் பகுதி
அைனத்து வாக்காள கள்
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பாத்திமா ஆசிrய  பயிற்சி 

பள்ளி   ,ேமற்கு  கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி, பசும்ெபான்நக , 

இராமநாதபுரம்

1.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராஜசூrயமைட எம் எஸ் ேக 

நக (கிழக்குப் பகுதி) , 2.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

இராஜசூrயமைட எம் எஸ் ேக நக  ேமற்குப் பகுதி - 2

அைனத்து வாக்காள கள்
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ஊராட்சி ஒன்றியத் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, இராஜசூrயமைட

1.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராஜசூrயமைட (வா டு 2) அைனத்து வாக்காள கள்
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ஊராட்சி ஒன்றியத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி, 

பால்க்கைர

1.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சடிப்பிரம்பு வா டு 3 , 

2.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிந்தேநந்தல்  வா டு 4,  

3.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பால்கைர வா டு 5 ,        

4.இராஜசூrயமைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வன்னிக்குடி  வா டு 6

அைனத்து வாக்காள கள்

83 83

இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு பகுதி  அைற எண். 19, 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெதற்குரத வதி ( வா டு 1) ,                  

2.இராமநாதபுரம் (ந) ேகாட்ைட ேமட்டுத் ெதரு  (வா டு 1) ,   

3.இராமநாதபுரம் (ந) புது அக்ரஹாரம் ெதரு  (வா டு 1 ,        

4.இராமநாதபுரம் (ந) ேகாழிகூட்டுத் ெதரு  (வா டு 1)

அைனத்து வாக்காள கள்

84 84

இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம் அைற எண் 11 ஜி 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) அக்ரஹாரம் நடுத்ெதரு  (வா டு 1) ,         

2.இராமநாதபுரம் (ந) முகைவஊரணி ேமற்குஅக்ரஹாரம் (வா டு 1), 

3.இராமநாதபுரம் (ந) இராஜாமாைலயிட்டுத் ெதரு (வா டு 1) ,        

4.இராமநாதபுரம் (ந) சிவன்ேகாவில் வடக்கு அக்ரஹாரம் (வா டு 1)

அைனத்து வாக்காள கள்
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இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பகுதி அைற எண் 19 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) சிவன்ேகாவில் கிழக்குரத வதி  (வா டு 1) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) குழந்ைதசாமி சந்து (வா டு 1) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) 

ராஜாஅரண்மைன ேமற்குெதரு  (வா டு 3), 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

முனியசாமி ேகாவில் ேமற்கு ெதரு  (வா டு 1), 5.இராமநாதபுரம் (ந) 

திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் ெதற்கு வடக்கு ெதரு(வா டு 3), 

6.இராமநாதபுரம் (ந) முகைவயூரணி ேமற்கு ெதரு(வா டு 1) , 

7.இராமநாதபுரம் (ந) சன்னதித் ெதரு (வா டு 3) , 8.இராமநாதபுரம் (ந) 

பானுமதி நாச்சியா  வடக்குெதரு(வா.எண் 1), 9.இராமநாதபுரம் (ந) 

அரண்மைன கிழக்கு ெதருவா டு 4 , 10.இராமநாதபுரம் (ந) அரண்மைன 

ெதற்கு ெதருவா டு 3 , 11.இராமநாதபுரம் (ந) அரண்மைனத்ெதருவா டு-4) 

,12.இராமநாதபுரம் (ந) இராஜா அரண்மைன ேமலத் ெதருவா டு-3), 

13.இராமநாதபுரம் (ந) சன்னதி ெதருவா டு-3)

அைனத்து வாக்காள கள்
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இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி புது 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெதான்ைன குருசாமி ேகாவில் கிழக்கு ெதரு  (வா2) 

,2.இராமநாதபுரம் (ந) சின்னசாமி  புதுத்ெதரு (வா2) ,           

3.இராமநாதபுரம் (ந) முனியாண்டி சுப்பிரமணியசாமிேகாவில் 

ேமற்குத்ெதரு, 4.இராமநாதபுரம் (ந) ேகாவிந்த தட்சத   கிழக்கு  ரத 

வதி(வா2) , 5.இராமநாதபுரம் (ந) ெஜயபால்சாமி வடக்கு  ெதரு (வா3), 

6.இராமநாதபுரம் (ந) காத்தமுத்து சந்து (வா2) ,7.இராமநாதபுரம் (ந) 

ைதப்பிrயாைன ெதரு (வா3)

அைனத்து வாக்காள கள்
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இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி புது 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) முத்துேதவன் சந்து (வா3) ,2.இராமநாதபுரம் (ந) 

திரவியம் சந்து (வா3) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) சுப்ரமணிய ேலாககுரு 

வடக்குத் ெதரு (வா2), 4.இராமநாதபுரம் (ந) யாைனக்கல் ேராடு (வா4), 

5.இராமநாதபுரம் (ந) முனியாண்டி ேச ைவ சந்து (வா2) ,         

6.இராமநாதபுரம் (ந) முனியாண்டி சுப்பிரமணியன்ேகாவில்ெதற்கு ெதரு 

( டு 2)

அைனத்து வாக்காள கள்
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சி.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி    

,ெதன் ேமற்கு கட்டிடம் , 

இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) நலகண்டி அக்கிரஹாரம் ெதரு வா டு2), 

2.இராமநாதபுரம் (ந) நலகண்டிமதுைர வராச்சாமிேகாவில் 

வடக்குெதருவா டு 2 , 3.இராமநாதபுரம் (ந) ஔைவயா  ெதருவா டு-27) 

,4.இராமநாதபுரம் (ந) க ணல் பங்காளத்ெதருவா டு-3), 5.இராமநாதபுரம் (ந) 

மில்ல  பங்களாத் ெதருவா டு-4) ,  6.இராமநாதபுரம் (ந) ெவங்கிடசாமி 

ெதரு(வா டு5) ,7.இராமநாதபுரம் (ந) தங்கேவல்சாமி ெதருவா டு-4) , 

8.இராமநாதபுரம் (ந) ைநனா ெதருவா டு-4) , 9.இராமநாதபுரம் (ந) 

ேகாவிந்தசாமி சந்துவா டு-4) , 10.இராமநாதபுரம் (ந) கந்தசாமி சந்துவா டு-

4) ,11.இராமநாதபுரம் (ந) முத்து கருப்பன் சந்துவா டு-4) ,12.இராமநாதபுரம் 

(ந) காசி ராஜாசந்துவா டு-4) ,13.இராமநாதபுரம் (ந) ைவரலிங்கம் 

சந்துவா டு-4) 14,இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சப்பிரபு ஆறுமுகம் 

வடக்குெதருவா டு-4), 15.இராமநாதபுரம் (ந) ேபாஸ்ட் ஆப்பிஸ் ெதருவா டு-

3)

அைனத்து வாக்காள கள்
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89 89
ேசதுபதி நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி, இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) பாண்டிக்கண்மாய்சாமி அரண்மைனேமற்குத்ெதரு 

(வா.எண்-5) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) ேதவஸ்தானம் 

மாேனஜ அய்யாக்கண்ணு கிழக்குத்ெதரு (வா  , 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

அலங்கேசr ெதரு (வா டு 5 , 4.இராமநாதபுரம் (ந) யாைனக்கல் ெதரு 

(வா டு 4 , 5.இராமநாதபுரம் (ந) குப்பா வடக்கு ெதரு (வா.எண்-5) ,  

6.இராமநாதபுரம் (ந) சிக்கந்த  ெதரு (வா.எண்-5) , 7.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெலட்சுமணன் வடக்குத் ெதரு  (வா.எண்-5) , 8.இராமநாதபுரம் (ந) 

பாண்டியசாமி சந்து (வா.எண்-5)

அைனத்து வாக்காள கள்
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இராஜா  தினக   

நடுநிைலப்பள்ளி, 5பி புது 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி  

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு-6) ,         

2.இராமநாதபுரம் (ந) காந்திஅடிகள் ெதரு(வா டு-6) ,              

3.இராமநாதபுரம் (ந) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு கிழக்குபகுதிவா( டு-6)

அைனத்து வாக்காள கள்
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இராஜா  தினக   

நடுநிைலப்பள்ளி, 5பி புது 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி  

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) அல்லிக் கண்மாய் ெதற்கு ெதரு(வா டு-6) ,  

2.இராமநாதபுரம் (ந) ஈசாப்பள்ளிவாசல்ெதரு(வா டு-6),3.இராமநாதபுரம் (ந) 

சாமி அய்யா சந்து  (வா.எண்-6)

அைனத்து வாக்காள கள்
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இராஜா  தினக   

நடுநிைலப்பள்ளி, 4எ புது 

கட்டிடம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) சிகில்ராஜவதி, ேகணிக்கைரவா டு-8) ,  

2.இராமநாதபுரம் (ந) சவணக்காரத் ெதருவா டு-8) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) 

ேபா டு ஸ்கூல் சந்துவா டு-8) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) சிகில் கைடவம்பன் 

சந்துவா டு-8) ,5.இராமநாதபுரம் (ந) சிகில் கைட மண்ைடயன் சந்துவா டு-

8) , 6.இராமநாதபுரம் (ந) இராஜதினக  அரண்மைன ேமற்குத்ெதருவா டு-8) 

7.இராமநாதபுரம் (ந) ேகணிக்கைரச் சந்துவா டு-8),8.இராமநாதபுரம் (ந) 

டாக்ட அம்ேபத்கா  ெதற்கு வடக்கு ெதருவா டு-7)

அைனத்து வாக்காள கள்
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அரசு ெபண்கள் கைல கல்லூr   

 ,கிழக்கு பக்கம் வடக்கு பகுதி 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மக ேநாம்பு ெபாட்டல் ேராடு 1வது ெதரு (வா டு-8), 

2.இராமநாதபுரம் (ந) மக ேநாம்பு ெபாட்டல் ேராடு 2வது ெதரு (வா டு-8), 

3.இராமநாதபுரம் (ந) மக  ேநான்பு ெபாட்டல் ேராடு 3வது ெதரு (வா டு-8) 

4.இராமநாதபுரம் (ந) மக  ேநான்பு ெபாட்டல் ேராடு4ெதரு (வா டு-8)

அைனத்து வாக்காள கள்
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அரசு ெபண்கள் கைல கல்லூr   

 ,கிழக்கு பக்கம் வடக்கு பகுதி 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மக  ேநான்பு ெபாட்டல் ேராடு 5வது ெதரு (வா டு-8), 

2.இராமநாதபுரம் (ந) மக  ேநான்பு ெபாட்டல் ேராடு 6வது ெதரு (வா டு-8), 

3.இராமநாதபுரம் (ந) மக  ேநான்பு ெபாட்டல் ேராடு 7வது ெதரு (வா டு-8) 

4.இராமநாதபுரம் (ந) மக  ேநான்பு ெபாட்டல் ேராடு 8வது ெதரு (வா டு-8)

அைனத்து வாக்காள கள்
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இராஜா தினக  

உய நிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம் (வடக்குப் பகுதி) 

2ம் வகுப்பு இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ேதவிபட்டிணம் ேராடு(வா டு-9) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெவற்றிைலக்காரத் ெதரு(வா டு-7) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) 

சேவாயிர ேகாயில் கிழக்குசந்து(வா டு-7) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) 

சேவாயிர ேகாயில் கிழக்குெதரு(வா டு-7)

அைனத்து வாக்காள கள்
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இராஜா தினக  

உய நிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம் (வடக்குப்பக்கம்) 

2ம் வகுப்பு இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) சேவாயிர  ேகாயில் ெதற்குெதரு(வா டு7) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) டாக்ட  அம்ேபத்கா  நடுத்ெதரு(வா டு7) ,  

3.இராமநாதபுரம் (ந) வண்டிக்காரச்சந்து(வா டு)26 ,4.இராமநாதபுரம் (ந) 

டாக்ட  அம்ேபத்கா  கிழக்கு ேமற்கு ெதரு(வா டு)7

அைனத்து வாக்காள கள்
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97 97

ெசய்யது அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் அைற எண் 6 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) திருவள்ளுவ  ெதரு (வா டு 10) ,2.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெலட்சுமிபுரம் ஊரணி ேமல்கைர பாைத  (வா டு 9), 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

திெரௗபதியம்மன்ேகாயில் வடக்கு ெதரு (வா டு12) 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

பாலசுப்பிரமணியசுவாமி ேகாயில் ெதரு (வா டு 12),5.இராமநாதபுரம் (ந) 

லட்சுமிபுரம்ேமலரதவதி ேராடு - வா டு 10)

அைனத்து வாக்காள கள்
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ெசய்யது அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் அைற எண் 7 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமிபுரம் அஹ்ரகாரம் ேராடு(வா டு-10) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) வாணிபட்டணம் ேராடு(வா டு-10) , 3.இராமநாதபுரம் 

(ந) ெலட்சுமிபுரம் சத்திரத்ெதரு(வா டு-10) ,

அைனத்து வாக்காள கள்
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ெசய்யது அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,பிரதான 

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி அைற 

எண் பி5, இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமிபுரம் ெதற்கு ெதரு(வா டு-10) ,       

2.இராமநாதபுரம் (ந) தாயுமானசாமி ேகாயில் மடம் வடக்குத்ெதரு(வா டு-

10) 3.இராமநாதபுரம் (ந) தாயுமானசாமிமடம் ெதற்குத் ெதரு(வா டு-

10),4.இராமநாதபுரம் (ந) சின்னச்சாமி சந்து(வா டு-10)

அைனத்து வாக்காள கள்
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ெசய்யது அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் அைற எண் 8 

இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) வண்டிக்காரமுருைகயா ெதரு(வா டு-12) ,     

2.இராமநாதபுரம் (ந) பாலசுப்பிரமணியேகாவில் வடக்கு ரதவதி(வா டு-12) 

,3.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமிபுரம் கிருஷ்ணன்ேகாவில் ெதற்கு வதி 

(வா டு11), 4.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமி முத்து ராமலிங்கசாமி ேகாவில் 

ெதற்கு ெதரு(வா12) ,5.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமி 

முத்துராமலிங்கசுவாமி ேகாவில் கிழக்கு ெதரு(வா 12) , 6.இராமநாதபுரம் 

(ந) ெலட்சுமிபுரம் முத்துராமலிங்கசாமி ேகாவில் ேமற்கு ெதரு(வா டு12) 

7.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமிபுரம் முத்துராமலிங்கசாமி ேகாவில் ேமற்கு 

சந்து(வா டு12)

அைனத்து வாக்காள கள்
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ஆயிரைவஸ்ய ெமட்rக் பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் இ-பிrவு 

வடக்குப்பக்கம், இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) பாலசுப்பிரமணியசாமிேகாவில் ெதற்குரதவதி(வா டு-

12) ,2.இராமநாதபுரம் (ந) சாயக்காரத்ெதரு(வா டு-12)
அைனத்து வாக்காள கள்
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ஆயிரைவஸ்ய ெமட்rக் 

பள்ளி,ேமற்கு கட்டிடம் 

வடக்குப்பக்கம், 11ஆம் வகுப்பு அ 

பிrவு அைற இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) கம்ப  ெதரு(வா டு-12) ,2.இராமநாதபுரம் (ந) 

முத்துராமலிங்கசாமி வடக்கு ரத வதி(வா டு-12) ,3.இராமநாதபுரம்(ந) 

வசந்த நக  1வது ெதரு (வா டு-12)

அைனத்து வாக்காள கள்

103 103

ஆயிரைவஸ்ய ெமட்rக் பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி , 

இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம்(ந) வசந்த நக  2வது ெதரு (வா டு-12) , 

2.இராமநாதபுரம்(ந) வசந்த நக  3வது ெதரு (வா டு-12) , 

3.இராமநாதபுரம்(ந) வசந்த நக  4வது ெதரு (வா டு-12), 4.இராமநாதபுரம்(ந) 

வசந்த நக  5வது ெதரு (வா டு-12)

அைனத்து வாக்காள கள்

104 104

ெசய்யது அம்மாள் 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,  அைற எண் 

7 இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) குருவிக்காரத் ெதரு(வா டு-11) அைனத்து வாக்காள கள்
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105 105

ெசய்யது அம்மாள் ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம் அைற எண் 8 

இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) கருேவப்பிைலக்காரத்ெதரு(வா டு-11) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) இராேமஸ்வரம் ேதவஸ்தானம் ெதற்கு ெதரு  (வா-

11) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) ராேமஸ்வரம் ேதவஸ்தானம் ஆபிஸ் 

கிழக்குத்ெதரு  (வா-11) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) ராேமஸ்வரம் ேதவஸ்தானம் 

 ேமற்குத்ெதரு (வா - 11),5.இராமநாதபுரம் (ந) முத்துராமலிங்கசாமி 

ேகாவில் ெதற்கு ெதரு  (வா - 12), 6.இராமநாதபுரம் (ந) 

பாலசுப்பிரமணியசாமி ேகாவில் கிழக்கு ெதருவா டு-12)

அைனத்து வாக்காள கள்

106 106

ஆயிரைவஸ்ய ெமட்rக் பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், F பிளாக் 11 ம் 

வகுப்பு இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) சிவன்ேகாவில் ெதற்குத்ெதரு(வா டு-13), 

2.இராமநாதபுரம் (ந) நடுத் ெதரு(வா டு-13) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) வடக்குத் 

ெதரு(வா டு-13) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) சிவன்ேகாவில் வடக்குெதரு(வா டு-

13) ,5.இராமநாதபுரம் (ந) ெதற்குத்ெதரு(வா டு-13), 6.இராமநாதபுரம் (ந) 

கருப்பன்ஊரணிெதரு(வா டு-13), 7.இராமநாதபுரம் (ந) 

ேமா கைடத்ெதரு(வா டு-13)

அைனத்து வாக்காள கள்

107 107

த ம தாவள விநாயக  பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் 10ம்-வகுப்பு சி 

பிrவு அைற, இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) த பசயனம் ேராடு (வா.எண்-13) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

முத்துக்ேகாரக்கி ெதரு (வா.எண்-17)
அைனத்து வாக்காள கள்
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108 108

த ம தாவள விநாயக  பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் 10ம்-வகுப்பு  

அைற, இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) மதுைரயா கள்ெதரு (வா டு 9) ,2.இராமநாதபுரம் (ந) 

பாரதியா  ெதரு வா.எண்-17) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) த மதாவள விநாயக  

ேகாவில் கிழக்கு ெதரு வா.எண்-17)

அைனத்து வாக்காள கள்

109 109

கிெரசன்ட் உய நிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் அைற எண் 2 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) புதுத் ெதரு (வா டு 17) ,2.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெதற்குரத வதி (வா டு 16) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) பள்ளிவாசல் ெதரு 

(வா டு 14 ,4.இராமநாதபுரம் (ந) கட்டியகாரத் ெதரு (வா டு 14

அைனத்து வாக்காள கள்

110 110

கிெரசன்ட் உய நிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் அைற எண் 2 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) காளிக்காேதவியம்மன்ேகாவில் புதுத் ெதரு(வா டு-17) 

, 2.இராமநாதபுரம் (ந) ேதவிபட்டினம் ேராடு(வா டு-17), 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

ேதவிபட்டிணம் ேராடு(கிடாெவட்டி ஊரணி பகுதி)  வா.எண்-17

அைனத்து வாக்காள கள்
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111 111

கிெரசன்ட் உய நிைலப்பள்ளி  

,புது  ேமற்குப் பக்கம் வடக்கு 

பகுதி இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) அம்பலக்காரத் ெதரு (வா-14) ,                 

2.இராமநாதபுரம் (ந) ைகக்ெகாள்வா  ெதரு (வா-14)
அைனத்து வாக்காள கள்

112 112

முஸ்lம் பிைரமr பள்ளி 

பிரதான கட்டிடம் 

ேமற்குப்பக்கம் அைற 

எண்.01,இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெகால்லம்பட்டைரத் ெதரு (வா-15) அைனத்து வாக்காள கள்

113 113
ெகாழும்பு ஆலிம் பள்ளி,  

கிழக்கு பகுதி இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) நாகநாதபுரம் வடக்கு 1வது ெதரு(வா டு 15), 

2.இராமநாதபுரம் (ந) நாகநாதபுரம் வடக்கு 2வது ெதரு(வா டு 15), 

3.இராமநாதபுரம் (ந) கான்சாகிப் ெதரு (வா டு-15)

அைனத்து வாக்காள கள்
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114 114

ெகாழும்பு ஆலிம் பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி  2ம் வகுப்பு   

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) நாகநாதபுரம் ெமயின்(வா டு 15) ,2.இராமநாதபுரம் (ந) 

நாகநாதபுரம் ெதற்குத்ெதரு(வா டு 15) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) நாகநாதபுரம் 

கீழ்க்கைர (வா டு-15)

அைனத்து வாக்காள கள்

115 115
வள்ளல் பாr நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) அம்பலகாரத்ெதரு வடக்குச்சந்துவா டு 14) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) த ப்பசயனேராடுவா டு 14) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) 

அம்பலக்காரத்ெதருவா டு 14) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) கவராய  ெதருவா டு 

18), 5.இராமநாதபுரம் (ந) துைரராஜ்சத்திரத்ெதருவா டு 18), 6.இராமநாதபுரம் 

(ந) கவராய  ேமற்கு ெதருவா டு 18),7.இராமநாதபுரம் (ந) 

காளிகாேதவிஅம்மன்ேகாவில் கிழக்குெதருவா டு 16), 8.இராமநாதபுரம் (ந) 

காளிமா ேதவி அம்மன் ேகாவில் ெதருவா டு 16), 9.இராமநாதபுரம் (ந) 

துைரராஜ்சத்திர வடக்குத்ெதருவா டு 18) , 10.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெசல்லப்ெபருமாள் ெதருவா டு 22) ,11.இராமநாதபுரம் (ந) 

கீைரக்காரஊரணி கிழக்கு ெதருவா டு22) , 12.இராமநாதபுரம் (ந) 

த ப்பசயனம் ேராடுவா டு21)

அைனத்து வாக்காள கள்
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116 116
வள்ளல் பாr நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ைதயல்காரத் ெதரு(வா டு-16) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

வள்ளல்பாr வடக்குத் ெதருவா டு16) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) வள்ளல்பாr 

ெதற்குத் ெதரு(வா டு16)

அைனத்து வாக்காள கள்

117 117

எம் எஸ் குப்புசாமி நிைனவு 

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற எண்.5 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மீன்காரத் ெதரு (வா டு 19) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

பட்சிவைளயக்காரத் ெதரு (வா டு 19) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) த பசயணம் 

ேராடு சந்து  (வா டு 20)

அைனத்து வாக்காள கள்

118 118

எம் எஸ் குப்புசாமி நிைனவு 

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற எண்.3, 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) சிவஞானபுரம் ேராடு (வா டு 20) அைனத்து வாக்காள கள்
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119 119

எம் எஸ் குப்புசாமி நிைனவு 

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற எண்.3, 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) பாம்பூரணி ெதரு  (வா டு 20) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

அருப்புக்காரத் ெதரு (வா டு 20) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) அருப்புக்காரச்சந்து 

(வா டு-20) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) பாம்பூரணி சந்து (வா டு-20)

அைனத்து வாக்காள கள்

120 120

எம் எஸ் குப்புசாமி நிைனவு 

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற எண் 4, 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) கீைரக்காரத் ெதருவா டு-22) ,            

2.இராமநாதபுரம் (ந) த ப்பசயணம் ேராடு(வா டு-21)
அைனத்து வாக்காள கள்

121 121

நகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெத பசயணம் ேராடு சந்து நி -1வா டு-19) 

,2.இராமநாதபுரம் (ந) ெத பசயணம் ேராடு சந்து நி  2வா டு-19) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) ெத பசயணம் ேராடு சந்து நி  3வா டு-19) , 

4.இராமநாதபுரம் (ந) மண்டபம்ேராடு(வா டு-21) ,5.இராமநாதபுரம் (ந) 

புளிக்காரத்ெதரு(வா டு-21)

அைனத்து வாக்காள கள்
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நகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   கிழக்கு 

பகுதி   இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) புளிக்காரத் ெதரு(வா டு-21),                    

2.இராமநாதபுரம் (ந) கண்ணகி ெதரு(வா டு-22),                     

3.இராமநாதபுரம் (ந) ரயில்ேவ காம்பவுண்டு(வா டு-21)

அைனத்து வாக்காள கள்

123 123

நகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ேமற்குப்  

பகுதி இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) விேவகானந்தா ெதரு  (வா டு 22) ,2.இராமநாதபுரம் 

(ந) மாடத்தி அம்மன்ேகாவில் ெதரு,(வா டு  22), 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெசம்மாங்குடி ெதரு (வா டு-22) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) ேதவிபட்டிணம் 

ேராடுவா டு-22)

அைனத்து வாக்காள கள்

124 124

அறிஞ  அண்ணா நடு நிைலப் 

பள்ளி   ,ேமற்குப்பகுதி கட்டிடம், 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) குட்ெசட் காலனி ெமயின் ேராடு(வா டு-23) 

2.இராமநாதபுரம் (ந) குட்ெசட் காலனி 1வது ெதரு (வா டு-23) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) குட்ெசட் காலணி 2வது ெதரு (வா டு-23) , 

4.இராமநாதபுரம் (ந) குட்ெசட் காலனி 3வது ெதரு (வா டு-23)

அைனத்து வாக்காள கள்
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125 125

சுவா ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,அைற எண் 21  ெதற்கு பக்கம் 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) குட்ெசட் காலனி(வா டு-23) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

அண்ணா நக (வா டு-23)
அைனத்து வாக்காள கள்

126 126

சுவா ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பதிெனான்றாம் வகுப்பு இபிrவு 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) காந்தி நக (வா டு-24), 2.இராமநாதபுரம் (ந) என் ஜி ஓ 

காலணி(வா டு-23)
அைனத்து வாக்காள கள்

127 127

அறிஞ  அண்ணா 

நடுநிைலப்பள்ளி, புதுக்கட்டிடம் 

அைற எண் 3 இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) இளங்ேகாவடிகள் ெதருவா டு 25) ,  2.இராமநாதபுரம் 

(ந) இளங்ேகாவடிகள் ெதரு(நாைரயூரணி) வா.எண்-25)
அைனத்து வாக்காள கள்
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128 128

அறிஞ  அண்ணா 

நடுநிைலப்பள்ளி, புதுக்கட்டிடம் 

அைற எண் 4 இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) வண்டிக்காரத் ெதருவா டு 26) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

வண்டிக்காரத்ெதரு(சங்கம்) வா.எண்-26)
அைனத்து வாக்காள கள்

129 129

சுவா ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பகுதி, அைற எண் 22  ,  

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) இளங்ேகாவடிகள் ெதரு  (வா டு 25) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) ேலத்தம்ஸ் பங்களா ேராடு  (வா டு 24) ,  

3.இராமநாதபுரம் (ந) ெசம்மான்குண்டுத் ெதரு (வா டு 25), 4.இராமநாதபுரம் 

(ந) ரயில்ேவ ைலன் பாைத(வா டு-29) ,  5.இராமநாதபுரம் (ந) 

ேலாககல்பண்டு ேராடு(வா டு-26)

அைனத்து வாக்காள கள்

130 130

சுவா ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பகுதி, அைற எண் 21 , 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) அக்ராகாரம் ேராடு(வா டு-27) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

கறிக்கைட சந்து(வா டு-27) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) சிங்காரத்ேதாப்பு (வா டு-

29) , 4.இராமநாதபுரம் (ந) வண்டிகாரபிள்ைளயா  ேகாவில்ெதரு (வா டு 

26) ,5.இராமநாதபுரம் (ந) வண்டிக்காரச்சந்து (வா டு 26),  6.இராமநாதபுரம் 

(ந) இராஜா ராமநாத ேசதுபதி நக  (வா டு-24) 7.இராமநாதபுரம் (ந) 

பவுண்டு கைடத்ெதரு (வா டு-27

அைனத்து வாக்காள கள்
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131 131
சுவா ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

புதுக்கட்டிடம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) அகிழ்கிடங்குத்ெதரு (வா டு 27) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெதற்கு ெதரு  (வா டு 29) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) பதிெனட்டாம்படி ேகாயில் 

ெதரு,(வா டு -28), 4.இராமநாதபுரம் (ந) கண்ணன்வடக்குெதரு (வா டு-27) 

,5.இராமநாதபுரம் (ந) காயக்காr அம்மன் ேகாவில் ெதரு (வா டு-27)

அைனத்து வாக்காள கள்

132 132

ேக சபாநேடசய்ய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் பின்பக்கம் வடக்கு 

பக்கம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ேலாக்கல் பண்டு ேராடு  (வா டு-29), 2.இராமநாதபுரம் 

(ந) பாலாஜி கிழக்கு  ெதரு(வா டு-29) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) சிதம்பரனா  

ெதரு (வா டு -28)

அைனத்து வாக்காள கள்

133 133

ேக சபாநேடசய்ய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் பின்பக்கம், ெதற்கு 

பக்கம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) முனியசாமி ேகாவில்  ெதரு (வா டு 28), 

2.இராமநாதபுரம் (ந) கட்டெபாம்மன் நடுத்ெதரு (வா டு 28,          

3.இராமநாதபுரம் (ந) சுப்ைபயா ெதரு(வா டு-28) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) 

நலகண்டன் சந்து  (வா டு 28) ,5.இராமநாதபுரம் (ந) ஆதிமூலம் 

வடக்குத்ெதரு(வா டு-30) ,6.இராமநாதபுரம் (ந) அக்ரஹாரம் ேராடு(வா டு-

30) ,7.இராமநாதபுரம் (ந) திவான் நாராயணசாமி கிழக்குத் ெதரு(வா டு-30)

அைனத்து வாக்காள கள்
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134 134

புனித அந்திேரயா ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அைற எண் 11 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) காந்தாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு(வா டு-29), 

2.இராமநாதபுரம் (ந) அக்ரஹாரம் ேராடு (வா டு-3) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) 

காந்தாr அம்மன் ேகாவில் ெதரு(வா டு 29), 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

அக்ரஹாரம் ேராடு (வா டு -3)

அைனத்து வாக்காள கள்

135 135

புனித அந்திேரயா ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, அைற எண்  

12  இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) முனியசாமி ேகாவில் ெதற்குத் ெதரு (வா29), 

2.இராமநாதபுரம் (ந) வானக்காரத் ெதரு (வா28) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) 

வனசங்கr அம்மன் ேகாவில் ெதரு  (வா டு-30

அைனத்து வாக்காள கள்

136 136
இராமானுஜம் ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி,இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ைதயல்பாகம் ெதருவா டு-30) ,2.இராமநாதபுரம் (ந) 

ைதயல்பாகம் சந்துவா டு-30) ,3.இராமநாதபுரம் (ந) வனசங்கr 

அம்மன்ேகாவில் அக்ரஹாரம்வா டு-30) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) வக்கீல் 

நாகலிங்கம் பிள்ைளெதரு(வா டு 32),5.இராமநாதபுரம் (ந) வக்கீல் 

நாகலிங்கம் கிழக்கு ெதரு(வா டு-31)

அைனத்து வாக்காள கள்
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137 137
இராமானுஜம் ஆரம்பப்பள்ளி, 

வடக்கு பகுதி இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) திவான் நாராயணசாமி ேமற்கு ெதரு(வா டு-32), 

2.இராமநாதபுரம் (ந) சீதக்காதி கிழக்கு ேமற்கு ெதரு(வா டு-33) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) ெகாத்தனா  ெதரு(வா டு-31) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) 

அரண்மைனராமசாமி ெகாத்தனா  ேமற்குத்ெதரு(வா டு-31), 

5.இராமநாதபுரம் (ந) அrயநாயகம் கிழக்குத்ெதரு (வா டு-32)

அைனத்து வாக்காள கள்

138 138

இராமானுஜம் ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி ெதற்க்கு பக்கம் 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ஓைவயா  ெதரு(வா டு-27) ,2.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெபான்ைனய்யா பாகவத  (வா டு 31), 3,இராமநாதபுரம் (ந) ெகாத்தனா  

ெதற்கு ெதரு  (வா டு 31) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) நாக ேகாவில் ெதரு  

(வா டு 31) , 5.இராமநாதபுரம் (ந) ெபான்ைனயா பாகவத  ேமற்கு சந்து 

(வா டு 31), 6.இராமநாதபுரம் (ந) அரண்மைன இராேசாமி ெகாத்தனா  

ெதரு  (வா டு 31), 7.இராமநாதபுரம் (ந) சிதம்பரம் ஊரணி ேராடு  (வா டு-

33) ,8.இராமநாதபுரம் (ந) வனசங்கரஅம்மன் ேகாவில் ேமற்குப்பகுதி 

ெதரு(வா டு-3), 9.இராமநாதபுரம் (ந) கருப்பணன் சந்து (வா டு 31) 

,10.இராமநாதபுரம் (ந) அரண்மைன இராமசாமி ெகாத்தனா  கிழக்குத் 

ெதரு (வா டு31) ,11.இராமநாதபுரம் (ந) வக்கீல் நாகலிங்கம் பிள்ைளத் 

ெதரு  (வா டு 31)

அைனத்து வாக்காள கள்
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139 139

வட்டுவசதி வாrய 

உrைமயாள கள் சங்க ெமட்rக் 

பள்ளி   ,வடக்கு பகக்ம் ேமற்கு 

பகுதி கட்டிடம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெநாச்சி வயல் ஊரணிேராடு(வா டு-32) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) கூrசாத்தான் ேகாவில் ெதரு(வா டு-32)
அைனத்து வாக்காள கள்

140 140

வட்டுவசதி வாrய 

உrைமயாள கள் சங்க ெமட்rக் 

பள்ளி   ,வடக்கு பகுதி 

கிழக்குபக்கம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மூைலக்ெகாத்தளம் பங்களா ேராடு(வா டு-33) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) ெகாத்தனா  ேமற்கு ெதரு(வா டு-31) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) ெகாத்தனா  சந்து(வா டு-31) ,4.இராமநாதபுரம் (ந) 

அரண்மைன இராமசாமி ெகாத்தனா  ேமற்கு ெதரு(வா டு-31) 

5.இராமநாதபுரம் (ந) ெநாச்சி வயல் ஊரணிேராடு (ேசதுபதி நக )வா டு-32) 

, 6.இராமநாதபுரம் (ந) ெநாச்சி வயல் ஊரணிேராடு (கரும்புக் 

ெகால்ைல)வா டு-32)

அைனத்து வாக்காள கள்
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141 141

வட்டு வசதி வாrய 

உrைமயாள கள் சங்க ெமட்rக் 

பள்ளி, வடக்கு பகுதி ேமற்கு 

பக்கம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மூலக்ெகாத்தலம் ெதரு (வா 33) ,2.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெநாச்சிவயல் ஊரணி ெமயின் ேராடு (வா 32), 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

மதுைர ேராடு (L.F.ேராடு ெதற்கு வrைச)வா டு-29), 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெநசவாள  ெதரு(வா டு 32) ,5.இராமநாதபுரம் (ந) சீதக்காதி கிழக்கு 

ேமற்குத் ெதருவா டு-33) ,6.இராமநாதபுரம் (ந) சிதம்பரம் ஊரணி 

ெதருவா டு-33)

அைனத்து வாக்காள கள்

142 142

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(கிழக்குப்பக்கம்) உத்தரைவ

1.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உத்தரைவ (ஊ) உத்தரைவ ,  

2.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உத்தரைவ (ஊ) நம்பியான் வலைச
அைனத்து வாக்காள கள்

143 143

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(ேமற்குப்பக்கம்) உத்தரைவ

1.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உத்தரைவ (ஊ) உைமயன் வலைச 

2.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உத்தரைவ (ஊ) இரட்ைடயூரணி 

3.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உத்தரைவ (ஊ) வரன் வலைச

அைனத்து வாக்காள கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பக்கம் 

ெகாட்டியக்காரன்வலைச

1.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வள்ளி மாடன் வலைச ,      

2.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆண்டித்ேதவன் வலைச , 

3.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீதாrவலைச(வா.எண் 1) ,   

4.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆட்டுக்காரன் வலைச (வா.எண்1), 

5.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடு காவல்காரன் வலைச

அைனத்து வாக்காள கள்

145 145

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் 

ெகாட்டியக்காரன்வலைச

1.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஐயப்பன் வலைச (வா.எண் 2),  

2.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்ணிெவட்டி வலைச(வா.எண் 2) 

,3.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாட்டியக்காரன் வலைச ,  

4.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஈச்சுப்புளி வலைச (வா டு 3),   

5.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrவலைச(வா டு 3)

அைனத்து வாக்காள கள்
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அரசின  உய நிைலப்பள்ளி    

,கிழக்குப்பகுதி புதுக்ேகாவில்

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் சின்னாண்டி வலைச (ஊ) புதுேகாவில் 

ெசட்டிேதாட்டம் சங்கன்வலைச
அைனத்து வாக்காள கள்
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அரசு உய நிைலப்பள்ளி   , நடு 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி 

புதுக்ேகாவில்

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் சின்னாண்டி வலைச (ஊ) பrவிநிலம் 

வில்லி வலைச ேதார வலைச
அைனத்து வாக்காள கள்
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சரஸ்வதி உதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் பத்திராதரைவ

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் பத்திராதரைவ (ஊ) பூச்சிவலைச, 

2.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் பத்திராதரைவ (ஊ) இராஜ ெவளி 

பருத்திக்காட்டு வலைச, 3.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் 

பத்திராதரைவ (ஊ) பத்திராதரைவ

அைனத்து வாக்காள கள்

149 149

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி 

, வண்ணான்குண்டு

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாைடக்கான் ெசல்வனூ  

ேநருபுரம் சிலம்பி நாடு
அைனத்து வாக்காள கள்
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அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் நடு அைற 

எண் 1, வண்ணான்குண்டு

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதூ  வண்ணாங்குண்டு 

முஸ்லிம் வடக்குத்ெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்

151 151

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி , 

வண்ணான்குண்டு

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணன்குண்டு முஸ்lம் 

வடக்குெதரு(வா டு 2)
அைனத்து வாக்காள கள்

152 152

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் நடுஅைற எண் 

2 வண்ணான்குண்டு

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்து ெதற்குத்ெதரு(வா டு2), 

2.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம்
அைனத்து வாக்காள கள்
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153 153

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் வண்ணான்குண்டு

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணான்குண்டு இந்து ெதரு, 

2.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrபுரம், 3.வண்ணான்குண்டு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகநாத சமுத்திரம், 4.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பண்ணக்கைர, 5.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

இலங்காமணி, 6.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மைரக்காய  நக , 

7.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்காடு

அைனத்து வாக்காள கள்

154 154

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி 

கிழக்குப்பக்கம் குத்துக்கல்வலைச

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குத்துக்கல் வலைச குப்பச்சி வலைச அைனத்து வாக்காள கள்

155 155

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம்   வடக்குப்பகுதி 

ேமற்குப்பக்கம் குத்துக்கல்வலைச

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாட்ைடயன் வலைச 

ெவள்ைளயன் வலைச, 2.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சைடயன் 

வலைச,ேவலாயுதபுரம்,களிமண்குண்டு

அைனத்து வாக்காள கள்
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156 156

ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் ேமற்குப்பக்கம்  

குத்துக்கல்வலைச

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) களிமண் குண்டு அைனத்து வாக்காள கள்

157 157

ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி, 

குத்துக்கல்வலைச

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சைடயன்வலைச , 2.களிமண்குண்டு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாங்கான் வலைச, கட்ைடயன்ேபரன் வைளவு
அைனத்து வாக்காள கள்

158 158

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம்திைனக்குளம்

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் திைணக்குளம் (ஊ) காவல்காரன் 

வலைச, 2.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் திைணக்குளம் (ஊ) 

சிைலயப்பன் வலைச, 3.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் திைணக்குளம் 

(ஊ) அதிட்சியாபுரம், 4.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் திைணக்குளம் (ஊ) 

ெமாத்தி வலைச

அைனத்து வாக்காள கள்
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159 159

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்கு 

பக்கம், திைனக்குளம்

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் திைணக்குளம் (ஊ) திைனக்குளம், 

2.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் திைணக்குளம் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு
அைனத்து வாக்காள கள்

160 160

நாடா  மகாஜனசங்க 

உய நிைலப்பள்ளி   

,ேமதேலாைட

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் ேமதேலாைட (ஊ) ேமதேலாைட வடக்கு, 

2.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் ேமதேலாைட (ஊ) ேமதேலாைட 

ெதற்கு,3.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் ேமதேலாைட (ஊ) சிட்டங்காடு

அைனத்து வாக்காள கள்

161 161

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

, ைநனாமைரக்கான்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) பருத்திகாட்டு 

வலைச வா டு 1, 2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) 

பருத்திகாட்டுவலைச வா டு 1, 3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் ைநனா 

மைரக்கான் (ஊ) வரேவல் வலைச வா டு 1, 4.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) ைநனா மைரக்கான் வா டு 1

அைனத்து வாக்காள கள்
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162 162

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்குப்பகுதி 

 ைநனாமைரக்கான்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் ைநனா மைரக்கான் (ஊ)ைநனா மைரக்கான் 

வா டு 2, 2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) 

சக்திபுரம் வா டு 2, 3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் ைநனா மைரக்கான் 

(ஊ) ெகால்லந்ேதாப்பு வா டு 2

அைனத்து வாக்காள கள்

163 163

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கூடுதல் 

கட்டிடம், ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாண்டியன் நக  வா டு 1 ,  

2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் வா டு 1, 

3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுமைனத்ெதரு வா டு 1

அைனத்து வாக்காள கள்

164 164

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம், ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜூவ் காந்திநக  வா டு 1 , 

2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டூரணி வா டு 1 ,     

3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆ .கண்ணாபுரம் வா டு 1 

4.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலூ சாைல வா டு 1

அைனத்து வாக்காள கள்
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165 165

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் எஸ் எஸ் ஏ 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி, 

ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணியக்காரன் வலைச (வா டு 2), 

2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலூ  காலணி (வா டு 1) ,    

3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலூ  (வா டு 1)

அைனத்து வாக்காள கள்

166 166

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி,    

,ேமற்கு கட்டிடம் எஸ் எஸ் ஏ 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் 

ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலூ  ேதாட்டகாடு (வா டு 1), 

2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழவலைச (வா டு 2) , 3.ெரகுநாதபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்லிம் ெதரு (வா டு 2)

அைனத்து வாக்காள கள்

167 167

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,எஸ் எஸ் ஏ கிழக்கு கட்டிடம்  

ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமல வலைச வடக்கு வா டு 3 அைனத்து வாக்காள கள்
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168 168

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,எஸ் எஸ் ஏ ேமற்கு கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமல வலைச ெதற்கு வா டு 3,  

2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னெரகுநாதபுரம் வா டு 3
அைனத்து வாக்காள கள்

169 169

ெசயின்ட் ேஜாசப் உதவிெபறும் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

முத்துப்ேபட்ைட

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு 

(வா.எண் 1), 2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) 

இைடய ெதரு (வா டு 1), 3.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் 

முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) ெசட்டியா  ெதரு(வா டு 1)

அைனத்து வாக்காள கள்

170 170

ெசயின்ட் ேஜாசப் உதவிெபறும் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு பகுதி 

முத்துப்ேபட்ைட

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 

1), 2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) வடக்குெதரு 

(வா டு 1), 3.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) பரவ  

ெதரு(வா டு 2), 4.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) 

இந்திரா நக  (வா டு 2)

அைனத்து வாக்காள கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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171 171

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம்(மத்தியப்பகுதி) 

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாைலத்ேதாட்டம் ,       

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு புதுக்குடியிருப்பு, 

3.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தைரய நக  ,         

4.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தங்ைகயா நக

அைனத்து வாக்காள கள்

172 172

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம்(வடக்குப்பகுதி) 

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கrச்சான்குண்டு ,            

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜலாலியாஸ நக  , 

3.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு

அைனத்து வாக்காள கள்

173 173

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழயக்கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

, ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காயிேதமில்லத் ெதரு ேமற்குபகுதி அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?
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174 174

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழய ேமற்கு கட்டிடம்  

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிலால் நக  (வா.எண் 2) ,  

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காயிேதமில்லத்ெதரு கிழக்குத்ெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்

175 175

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம்(வடக்குப்பகுதி) 

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு ,  2.ெபrயபட்டிணம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்

176 176

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம்(ெதற்குப்பகுதி) 

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு புதுக்குடியிருப்பு 

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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177 177

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம் புதிய கட்டிடம் 

நடுப் பகுதி ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா.எண் 3), 

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு(வா டு 3)
அைனத்து வாக்காள கள்

178 178

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம் புதிய கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கம் ைமயப் பகுதி 

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு (வா டு 3) ,  

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமீதியா ெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்

179 179

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு பகுதி 

குயவன்குடி

1.குயவன்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலங்ைக ேமடு , 2.குயவன்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) குயவன்குடி
அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?
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180 180

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முனியன்வலைச

1.குயவன்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனியன்வலைச , 2.குயவன்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) குப்பானிவலைச
அைனத்து வாக்காள கள்

181 181

அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி   

,ேமற்குபக்கம், ெதற்கு கட்டிடம், 

சாத்தான்குளம்

1.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) 

சாத்தான்குளம் முஸ்lம் ெதரு   வா டு 4, 2.பட்டினம்காத்தான் 

குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) சாத்தான்குளம் ேமற்கு ெதரு 

மற்றும் இந்துக்கள் ெதரு வா டு 4

அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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182 182

அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்குக் கட்டிடம்  கிழக்கு  

பக்கம் சாத்தான்குளம்

1.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) 

சாத்தான்குளம் கிழக்குத் ெதரு மற்றும் காலனி ,2.பட்டினம்காத்தான் 

குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) கற்பூரவலைசபாகம்,    

3.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) 

கற்பூரவலைச ெதற்கு, 4.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) 

பட்டினம்காத்தான் (ஊ) சங்கந்தியான் வலைச,  5.பட்டினம்காத்தான் 

குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) ெதன்னம்பிள்ைள வலைச, 

6.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) 

அம்ேபத்கா  நக ,  7.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) 

பட்டினம்காத்தான் (ஊ) சண்முகேவல் நக

அைனத்து வாக்காள கள்

183 183

அரசு உய நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி 

வாலாந்தரைவ

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீrப்பூr வலைச , 2.வாலாந்தரைவ 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலாந்தரைவ முஸ்lம் ெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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184 184

அரசு உய நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம்  okx<G பகுதி 

வாலாந்தரைவ

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலாந்தரைவ இந்துக்கள் 

குடியிருப்பு, 2.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலாந்தரைவ 

ம்அண்ணாநக

அைனத்து வாக்காள கள்

185 185

அரசு உய நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி  

வாலாந்தரைவ

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலாந்தரைவ ெதற்கூ அைனத்து வாக்காள கள்

186 186

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ெதற்கு 

காட்டூ

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழுதூ  ெதற்கு காட்டூ அைனத்து வாக்காள கள்
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187 187

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதுக்கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி ெதற்குவாணிவதி

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு வாணி வதி , 

2.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) படகுெவட்டிவலைச
அைனத்து வாக்காள கள்

188 188

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதுக்கட்டிடம் 

வழுதூ

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழுதூ  முஸ்lம் குடியிருப்பு, 

2.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழுதூ , அளம்
அைனத்து வாக்காள கள்

189 189

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,உைடச்சியா  

வலைச

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடச்சியா  வலைச , அைனத்து வாக்காள கள்
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190 190

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி   ,ெதற்கு கட்டிடம் 

கிழக்குப் பகுதி ெபருங்குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருங்குளம் வடக்கு ெதரு , அைனத்து வாக்காள கள்

191 191

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி,ெதற்கு கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி, ெபருங்குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருங்குளம் நடுத் ெதரு , 

2.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருங்குளம் அருக்கன் வலைச, 

3.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமராண்டி வலைச,4.ெபருங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பளம்

அைனத்து வாக்காள கள்

192 192

அரசு உய நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு புதுக்கட்டிடம், ெதற்குப் 

பக்கம் ெபருங்குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருங்குளம் ேமற்குத் ெதரு அைனத்து வாக்காள கள்
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193 193

அரசு உய நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு புதுக்கட்டிடம் வடக்கு 

பக்கம் ெபருங்குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருங்குளம் கிழக்குத் ெதரு அைனத்து வாக்காள கள்

194 194

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,ேமற்கு புதுக்கட்டிடம் 

ெசம்பைடயா குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி) ெசம்பைடயா குளம் (ஊ) ெசம்பைடயா குளம், 

2.ெபருங்குளம் (வ.கி) ெசம்பைடயா குளம் (ஊ) உசிலங்காட்டு வலைச
அைனத்து வாக்காள கள்

195 195

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,ேமற்கு பகுதி 

ெசம்பைடயா குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி)ெசம்பைடயா குளம் (ஊ) வட்டான் வலைச, 

2.ெபருங்குளம் (வ.கி) ெசம்பைடயா குளம் (ஊ) இந்திரா நக
அைனத்து வாக்காள கள்
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196 196
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,வட கிழக்கு கட்டிடம் கும்பரம்

1.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) ராமன் வலைச, 2.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் 

(ஊ) வடக்கு கும்பரம், 3.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் (எ  டி நக ), 

4.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் நாடா  வலைச கிழக்கு

அைனத்து வாக்காள கள்

197 197
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,வடக்கு நடு கட்டிடம் கும்பரம்

1.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் ேகாகுலம் நக  , 2.கும்பரம்(வ.கி) 

கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் ேமற்கு நாடா  வலைச , 3.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் 

(ஊ) கல்கிணற்று வலைச ,4.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) பூசாrவலைச

அைனத்து வாக்காள கள்

198 198

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புது கட்டிடம் 

நடுப்பகுதி வாணியங்குளம்

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு வலைச ,  

2.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாணியங்குளம்
அைனத்து வாக்காள கள்
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199 199

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி  

இரட்ைடயூரணி

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருட்டூரணி ,2.இரட்ைடயூரணி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூப்பன் வலைச , 3.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மூக்கரப் பிள்ைளயா  ேகாவில் வலைச

அைனத்து வாக்காள கள்

200 200

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் இரட்ைடயூரணி

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இரட்ைடயூரணி அைனத்து வாக்காள கள்

201 201

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

ெதற்கு கட்டிடம் இரட்ைடயூரணி

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன இரட்ைடயூரணி , 

2.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கயவம் ெபருமாள் வலைச
அைனத்து வாக்காள கள்
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

202 202
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேகாரவள்ளி

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) ேகாரவள்ளி (ஊ) ேகாரவள்ளி சைடயன் வலைச, 

2.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) ேகாரவள்ளி (ஊ) ேகாரவள்ளி, 3.இரட்ைடயூரணி 

(வ.கி) ேகாரவள்ளி (ஊ) ேகாரவள்ளி பருத்திகாடு

அைனத்து வாக்காள கள்

203 203

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதன் கிழக்கு 

கட்டிடம், தாமைரக்குளம்

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) கீழமண்குண்டு ,    

2.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) ேமலமண்குண்டு , 

3.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) தாமைரக்குளம் ஆதி 

திராவிட  குடியிருப்பு

அைனத்து வாக்காள கள்

204 204

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதன் கிழக்கு 

கட்டிடம், தாமைரக்குளம்

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) தாமைரக்குளம், 

2.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) வலங்காபுr
அைனத்து வாக்காள கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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205 205

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

கூடுதல் கட்டிடம் காரான்

1.காரான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காரான் சாைலத் ேதாட்டம் ,2.காரான் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமட்டுக்காரன்
அைனத்து வாக்காள கள்

206 206

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,கூடுதல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, காரான்

1.காரான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்ைன பண்ைண, 2.காரான் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) தைலத்ேதாப்பு (ேதாப்புகாடு)
அைனத்து வாக்காள கள்

207 207
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ேசது நக
1.காரான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைடய  குடியிருப்பு ேசது நக அைனத்து வாக்காள கள்
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208 208

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெவள்ளrேயாைட

1.காரான் (வ.கி) ெவள்ளr ஓைட (ஊ) நத்தகுளம், 2.காரான் (வ.கி) 

ெவள்ளr ஓைட (ஊ) ெவள்ளr ஓைட ேமற்கு, 3.காரான் (வ.கி) ெவள்ளr 

ஓைட (ஊ) ெவள்ளr ஓைட கிழக்கு, 4.காரான் (வ.கி) ெவள்ளr ஓைட 

(ஊ) தன்பிறந்தான்

அைனத்து வாக்காள கள்

209 209

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ஆற்றாங்கைர

1.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு, 2.ஆற்றாங்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத் ெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்

210 210

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் ஆற்றாங்கைர

1.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு,                

2.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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211 211

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குப்பகுதி 

கட்டிடம், ேச ைவக்காரன் ஊரனி

1.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேச ைவகாரன் ஊரணி கிழக்குெதரு, 

2.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேச ைவக்காரன் ஊரணி 

ெதற்குத்ெதரு, 3.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேச ைவக்காரன் 

ஊரணி ேமற்கு ெதரு

அைனத்து வாக்காள கள்

212 212

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி  ெதற்கு 

கட்டிடம் ைமய அைற 

கல்கிணற்றுவலைச

1.நாகாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்கிணற்று வலைச அைனத்து வாக்காள கள்

213 213

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி  ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி அைற 

கல்கிணற்றுவலைச

1.நாகாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முட்ைட முைடயாளி வலைச , 2.நாகாச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடு வலைச ,3.நாகாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேகணிக்கைர வலைச

அைனத்து வாக்காள கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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214 214
ேதவ  உதவிெபறும் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,நாகாச்சி
1.நாகாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகாச்சி அைனத்து வாக்காள கள்

215 215

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ஆக்கிடாவலைச

1.நாகாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நம்பாயி வலைச,                 

2.நாகாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆக்கடா வலைச
அைனத்து வாக்காள கள்

216 216

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் நடு அைற 10-

ம் வகுப்பு பி பிrவு  

என்மணங்ெகாண்டான்

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) த ஹாவலைச அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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217 217

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு 2வது 

அைற 9ம் வகுப்பு சி பிrவு 

என்மணங்ெகாண்டான்

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்மனங்ெகாண்டான்,    

2.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெரயில்ேவ படீ  ேராடு
அைனத்து வாக்காள கள்

218 218

அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 1வது 

அைற  10ம் வகுப்பு ஏ பிrவு 

என்மணங்ெகாண்டான்

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புது நகரம் , 

2.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூைனக்கால் வலைச
அைனத்து வாக்காள கள்

219 219

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   , வடக்கு 

கட்டிடம் உச்சிப்புளி

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.எம்.காலணி 

கிழக்குவாசல், 2.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசு 

மருத்துவமைன பின்புறம் பகுதி , 3.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முருகானந்தபுரம்

அைனத்து வாக்காள கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

220 220

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், உச்சிப்புளி

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உச்சிப்புளி , 

2.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகட்டு வலைச
அைனத்து வாக்காள கள்

221 221

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம், 

உச்சிப்புளி

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துத்திவலைச அைனத்து வாக்காள கள்

222 222

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி (வடக்கு)   

,வடக்குக் கட்டிடம்  வடக்கு 

பக்கம் புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மாபட்டிணம், 2.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) அகஸ்திய கூட்டம்
அைனத்து வாக்காள கள்
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223 223

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , வட்க்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம் புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைரக்கான் வலைச, 2.புதுமடம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நாைரயூரணி
அைனத்து வாக்காள கள்

224 224

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய வளாகம் ேமற்கு பகுதி 

ெதற்கு புதிய கட்டிடம் நடுபகுதி 

புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுவத்தி, 2.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கிழக்குவலைச(கிழக்கு)
அைனத்து வாக்காள கள்

225 225

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம் புதுக் கட்டிடம் 

ேமற்குப் பகுதி கிழக்கு பக்கம் 

புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குவலைச(வடக்கு) , 2.புதுமடம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்கு வலைச(ெதற்கு)
அைனத்து வாக்காள கள்
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226 226

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குகட்டிடம் வடக்கு ெதரு 

புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு, 2.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்

227 227

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதுக் 

கட்டடிம் ேமற்கு கட்டிடம் 

வடக்கு ெதரு, புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு, 2.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு
அைனத்து வாக்காள கள்

228 228

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு புதிய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி 

(ெதற்குப்பக்கம்), புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு அைனத்து வாக்காள கள்
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229 229

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பைழய எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு பக்கம்  

புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 4) அைனத்து வாக்காள கள்

230 230

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பைழய எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி வடக்கு பக்கம் 

புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வா டு 5) அைனத்து வாக்காள கள்

231 231

அரசு உய  நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண் 04, 

 இருேமனி

1.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) அழகாத்தா வலைச அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?
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232 232

அரசு உய  நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண் 03, 

இருேமனி

1.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) இருேமனி ேமற்கு,  2.பிரப்பன் 

வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) இருேமனி கிழக்கு
அைனத்து வாக்காள கள்

233 233

அரசு உய  நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்குப் பக்கம் 

இருேமனி

1.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) இருேமனி ேமற்கு பகுதி,  

2.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) இருேமனி கிழக்கு பகுதி
அைனத்து வாக்காள கள்

234 234

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி    ,புது 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 7ம் 

வகுப்பு பிரப்பன்வலைச

1.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) சாைல வலைச , 2.பிரப்பன் 

வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) குப்பானி வலைச , 3.பிரப்பன் வலைச 

(வ.கி) இருேமனி (ஊ) மரெவட்டி வலைச ,4.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு

அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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235 235

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

பிரப்பன்வலைச

1.பிரப்பன் வலைச மற்றும் ெநாச்சியூரணி (வ.கி) பிரப்பன் வலைச (ஊ) 

பிரப்பன் வலைச,2.பிரப்பன் வலைச மற்றும் ெநாச்சியூரணி (வ.கி) 

பிரப்பன் வலைச (ஊ) கடுக்காய் வலைச

அைனத்து வாக்காள கள்

236 236

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குக் 

கட்டிடம் கடுக்காய்வலைச

1.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) கிழக்கு நாைரயூரணி (வா டு 1), 

2.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) சின்னுைடயா  வலைச (வா டு 

2), 3.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) மானாங்குடி

அைனத்து வாக்காள கள்

237 237

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குக் 

கட்டிடம் கிழக்குபகுதி  

கடுக்காய்வலைச

1.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) சூரன்காட்டு வலைச(வா டு 3), 

2.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) ேமலக்கடுக்காய் வலைச(வா டு 

4), 3.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) கீழக்கடுக்காய் வலைச 

(வா டு 5)

அைனத்து வாக்காள கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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238 238

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதுக் 

கட்டிடம் ெதற்குப் பக்கம் 

ெநாச்சியூரணி

1.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநாச்சியூரணி (வா டு 1) ,  

2.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநாச்சியூரணி (வா டு 2)
அைனத்து வாக்காள கள்

239 239

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ைமய அைற 

 சுந்தரமுைடயான்

1.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாத்தக்ேகான் வலைச, 

2.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrயமான்,  3.சாத்தக்ேகான் 

வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தில்ைல நாச்சியம்மன் ேகாவில் குடியிருப்பு, 

4.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளமடம்

அைனத்து வாக்காள கள்

240 240

அரசு உய நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம் ைமய அைற 

9ம் வகுப்பு சுந்தரமுைடயான்

1.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்தரமுைடயான் ,  

2.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீனியப்பா த ஹா , 

3.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பால் குளம்

அைனத்து வாக்காள கள்
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241 241

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம் 

மத்தியபகுதி  10ம் வகுப்பு 

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) நடுமைனக்காடு, 2.மண்டபம் (வ.கி) 

ேவதாைள (ஊ) இைடய  வாடி
அைனத்து வாக்காள கள்

242 242

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குபகுதி ேமற்குகட்டிடம் 

மத்தியபகுதி 7ம் வகுப்பு பி பிrவு 

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) வைலய  வாடி, 2.மண்டபம் (வ.கி) 

ேவதாைள (ஊ) சமத்துவபுரம்
அைனத்து வாக்காள கள்

243 243

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குகட்டிடம் ெதற்கு பகுதி  

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) வடக்குத்ெதரு சீதக்காதி நக அைனத்து வாக்காள கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

244 244

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குகட்டிடம் வடக்குபகுதி  

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) அருப்புக்காடு அைனத்து வாக்காள கள்

245 245

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குப்பகுதி 

புது கட்டிடம் ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) ேவதாைள அைனத்து வாக்காள கள்

246 246

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி  (கிழக்கு 

கட்டிடம்), ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) ஹனபி ெதரு அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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247 247

அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   , வடக்கு 

கட்டிடம் (ேமற்குப்பகுதி), 

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) குஞ்சா  வலைச அைனத்து வாக்காள கள்

248 248

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் மைரக்காய  பட்டிணம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மைரக்காய பட்டிணம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 2.மண்டபம் 

(வ.கி) மைரக்காய பட்டிணம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 3.மண்டபம் (வ.கி) 

மைரக்காய பட்டிணம் (ஊ) சி.எம்.எப்.ஆ .ஐ.காலனி, 4.மண்டபம் (வ.கி) 

மைரக்காய பட்டிணம் (ஊ) மைரக்காய  பட்டிணம்

அைனத்து வாக்காள கள்

249 249

அரசு ெபண்கள் 

உய நிைலப்பள்ளி   

,கூடுதல்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

10ம் வகுப்பு சி பிrவு  மண்டபம் 

முகாம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மண்டபம் ஏ.ேக.எஸ் ேதாப்பு (வா டு 1), 

2.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ராவுத்த  அப்பா த ஹா சந்து (வா டு 2), 

3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ராவுத்த  அப்பா த ஹா சந்து 2 2வது 

ெதரு (வா டு 2), 4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ராவுத்த  அப்பா த ஹா 

சந்து 2  4வது சந்து(வா டு 2)

அைனத்து வாக்காள கள்
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250 250

அரசு ெபண்கள் 

உய நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி (கூடுதல் 

கட்டிடம்),  9ம் வகுப்பு பி பிrவு 

மண்டபம் முகாம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ராவுத்த  அப்பா த ஹா  (வா டு 2),  

2.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ைமக்குண்டு (வா டு 2), 3.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) சிங்காரத்ேதாப்பு 1வது ெதரு (வா டு 17),  4.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) மீனவ  நக

அைனத்து வாக்காள கள்

251 251

அரசு ெபண்கள் 

உய நிைலப்பள்ளி   ,கூடுதல் 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் கிழக்குப் 

பகுதி  மண்டபம் முகாம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அண்ணா நக  (வா டு 18) , 2.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) அரசு ஊழிய  குடியிருப்பு  (வா டு 18), 3.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) சிங்காரத்ேதாப்பு 2வது ெதரு (வா டு 18), 4.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) டி நக  , 5.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அரசு 

ஊழிய குடியிருப்பு

அைனத்து வாக்காள கள்

252 252

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், (வடக்குப்பக்கம்), 

மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேகாட்ைடத் திடல் வா டு 3 , 2.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) கணக்குஅப்புசாமி 1வது ெதரு வா டு 3, 3.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) கணக்கு அப்புச்சாமி 2வது ெதரு வா டு 3, 4.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) கணக்கு அப்புச்சாமி ெதரு  வா டு 3, 5.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) பாரதி நக   வா டு 4,    6.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) ேசதுநக  ெமயின்ேராடு 1வது சந்து  வா டு 4

அைனத்து வாக்காள கள்
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253 253

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,முக்கிய 

கட்டிடம் ெதற்குப்பக்கம்  

மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசதுநக  ெமயின்ேராடு 3வது சந்து  

(வா டு 4),  2.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசதுநக  ெமயின் ேராடு 

4வது சந்து  (வா டு 4),  3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசதுநக  

ெமயின் ேராடு 5வது சந்து   (வா டு 5),  4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ேசதுநக  ெமயின்ேராடு 6வது சந்து  (வா டு 5), 5.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேசதுநக  ெமயின் ேராடு 7வது சந்து, 6.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேசது ரஸ்தா ெமயின் ேராடு  (வா டு 5), 7.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேசதுரஸ்தா ெமயின் ேராடு 1வது ெதரு  (வா டு 5), 

8.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசதுரஸ்தா ெமயின்ேராடு ேமற்கு (வா டு 

6)

அைனத்து வாக்காள கள்

254 254

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கூடுதல்கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

கிழக்கு பகுதி  மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசதுரஸ்தாெமயின் ேராடுகிழக்கு,  

2.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத்ெதரு, 3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) பல்லுக்கடிச்சா  ெதரு , 4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

பல்லுக்கடிச்சா  ெதரு , 5.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசது ரஸ்தா 

ெபங்காலித் ெதரு (வா டு 5)

அைனத்து வாக்காள கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கூடுதல் 

கட்டிடம் வடேமற்குப்பக்கம்  

மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சம்மாட்டியப்பா ெதரு ,2.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) தண்ைடயல் ெதரு ,3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) தட்டா  

ெதரு , 4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மணியக்காரத் ெதரு ,5.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமாதின் ெதரு

அைனத்து வாக்காள கள்

256 256

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் ேமற்குப்பக்கம் 

வடக்குப்பகுதி மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடுத்ெதரு மைரக்காய  ெதரு  (வா டு 9) 

, 2.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அம்பலக்காரத்ெதரு (வா டு 9) 

,3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு (வா டு 9)

அைனத்து வாக்காள கள்

257 257

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,முக்கிய 

கட்டிடம் ேமற்குபகுதி ெதற்கு 

பக்கம் மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்கு இரண்டாவது ெதரு (வா டு 10) 

,2.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ரயில்ேவ படீ  ேராடு  (வா டு 10), 

3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) காந்தி நக  வா டு 13 ,4.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ஜமீன் சத்திரம் வா டு 14

அைனத்து வாக்காள கள்
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258 258
ேபரூராட்சி திருமண மண்டபம்   

,ெதற்குப்பகுதி ,மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ரயில்ேவ காலனி, 2.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ஓடத்ேதாப்பு 1வது ெதரு , 3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ஓடத்ேதாப்பு 2வது ெதரு , 4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேதாப்புக்காடு

அைனத்து வாக்காள கள்

259 259
ேபரூராட்சி திருமண மண்டபம்   

,வடக்குப்பகுதி ,மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதற்கு கடற்கைர, 2.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) மீனவ  காலனி ,3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ரயில்ேவ 

காலனி , 4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மீனவ  காலணி உைமயாள்புரம்

அைனத்து வாக்காள கள்

260 260

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குகட்டிடம் மத்திய பகுதி 

கடற்கைர அருகில், மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஜமீன்சத்திரம் 2 வது ெதரு(வா டு14), 

2.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இைடய  ெதரு(வா டு 15) , 3.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) ஜமீன்சத்திரம் ெதரு(வா டு 15), 4.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) மறவ  ெதரு(வா டு 16) ,5.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

மறவ  கிழக்கு 1வது ெதரு(வா டு 16)

அைனத்து வாக்காள கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதுக் 

கட்டிடம் ெதற்கு கட்டிடம் 

கடற்கைர அருகில் மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவ கிழக்கு 2 வது ெதரு(வா டு 16), 

2.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவ  ேமற்கு 1வது ெதரு (வா டு 16) , 

3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவ  ேமற்கு 2வது ெதரு (வா டு 14) 

,4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவ  ேமற்கு 3வது ெதரு(வா டு 16) 

,5.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஆதிதிராவிட  காலனி(வா டு 17)

அைனத்து வாக்காள கள்

262 262

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,புது கட்டிடம் 

ெதற்குப்பக்கம் வடக்குப்பகுதி, 

பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ெபrய கைட ெதரு, 2.பாம்பன் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) ெஜயில் ெதரு, 3.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) முருகன் 

ேகாவில் ெதரு, 4.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நக  , 5.பாம்பன் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) கிழக்குவலைச

அைனத்து வாக்காள கள்

263 263

ெபருந்ைதலவ  காமராஜ  

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குகட்டிடம் பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) சந்திரகிrத் ெதரு  வா டு 1 அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?
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264 264

ெபருந்ைதலவ  காமராஜ  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,மத்திய 

கட்டிடம் பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 1 , 2.பாம்பன் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) விேவகானந்த  நக  வா டு 1
அைனத்து வாக்காள கள்

265 265

புனித அந்ேதானியா  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி, கிழக்கு பக்கம், 4ம் வகுப்பு 

அைற, கமாராஜ  நக , பாம்பன்.

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ைலட்ஹவுஸ் ெதரு அைனத்து வாக்காள கள்

266 266

புனித அந்ேதானியா  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி, ேமற்கு பக்கம், 5ம் வகுப்பு 

அைற, காமராஜ  நக , பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) பிரான்ஸிஸ் நக அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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267 267

ெசயிண்ட் அனிஸ் 

ெமட்rக்குேலஷன் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,பிரதான கட்டிடம் 

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி  

அக்காள்மடம் பாம்பன்

1.பாம்பன்(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) அக்காள் மடம் வா டு 3 அைனத்து வாக்காள கள்

268 268

ெசயிண்ட் அனிஸ் 

ெமட்rக்குேலஷன் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,புதிய கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி  அக்காள்மடம் பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ேசதுபதிநக   வா டு 3 அைனத்து வாக்காள கள்

269 269

ெசயிண்ட் அனிஸ் 

ெமட்rக்குேலஷன் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,புதிய வடக்கு கட்டிடம் 

மத்திய பகுதி  அக்காள்மடம் 

பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) மீனவ  காலனி,எம்.எம்.ேக. நக   வா டு 3 அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?
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270 270

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,தரைவேதாப்பு, அக்காள்மடம், 

பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) குந்துகால் வா டு 5, 2.பாம்பன் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) தரைவத்ேதாப்பு வா டு 7
அைனத்து வாக்காள கள்

271 271

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,7ம் வகுப்பு 

அைற, சின்னபாலம், பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) சின்னப்பாலம் வா டு 5 அைனத்து வாக்காள கள்

272 272

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,8ம் வகுப்பு 

அைற, சின்னபாலம், பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ேதாப்புக்காடு வா டு 4 அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

273 273

புனித அந்ேதானியா  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி, கிழக்கு பக்கம், 2ம் வகுப்பு 

அைற, கமாராஜ  நக , பாம்பன்.

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) காமராஜ நக  வா டு 4 , 2.பாம்பன் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) பனந்ேதாப்பு  வா டு 3
அைனத்து வாக்காள கள்

274 274

சி எஸ் ஐ நடுநிைலப்பள்ளி   

,பைழயகட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் , 

வடக்குப்பகுதி  பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு வாடி  வா டு 4 அைனத்து வாக்காள கள்

275 275

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், வடக்கு பக்கம்,  Olx<G 

பகுதி அைற எண் 1 பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ)) பட்டாளத்தா  ெதரு வா டு 3, 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) சின்னக்கைட ெதரு வா டு 3
அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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276 276

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் கிழக்கு 

பகுதி அைற எண் 2 பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) பக்காளி அபுபக்க  ெதரு வா டு 3 , 

2.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) கைடத்ெதரு வா டு 3 ,3.பாம்பன்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு வா டு 3 , 4.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

பக்கீ  ராவுத்த  ெதரு வா டு 3

அைனத்து வாக்காள கள்

277 277

சி எஸ் ஐ நடுநிைலப்பள்ளி   

,பைழயகட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்  

வடக்குபகுதி பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு  வா டு 5, 2.பாம்பன்(வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குவாடி வா டு 4
அைனத்து வாக்காள கள்

278 278

புனித யாகப்பா 

உய நிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

வடக்கு கட்டிடம், நடுப் பகுதி 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) நாலுபைன, 2.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) அந்ேதாணியா புரம், 3.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் 

(ஊ) சூைசயப்ப  ேகாவில் ெதரு

அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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279 279

புனித யாகப்பா 

உய நிைலப்பள்ளி   

,பைழயக்கட்டிடம், கிழக்குப்பக்கம் 

வடக்குப்பகுதி, தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) சூைசயப்ப  பட்டிணம் அைனத்து வாக்காள கள்

280 280

புனித யாகப்பா 

உய நிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், வடக்குப்பக்கம் 

10ம் வகுப்பு அ பிrவு, 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) புங்கடி (வா டு 3), 2.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) புங்கடி(வா டு 1)
அைனத்து வாக்காள கள்

281 281

புனித யாகப்பா 

உய நிைலப்பள்ளி, பைழய 

கட்டிடம்  கிழக்குப்பக்கம், 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) மாந்ேதாப்பு வா டு 1 அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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282 282

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதுக்கட்டிடம் 

ேமற்குப்பக்கம் ெதற்குபகுதி 

ெமய்யம்புளி

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) அrயாங்குண்டு வா டு 2 அைனத்து வாக்காள கள்

283 283

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம், கிழக்குபகுதி, வடகாடு

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) பிள்ைளயா  குளம் வா டு 2, 

2.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வடகாடு வா டு 2
அைனத்து வாக்காள கள்

284 284

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்குபகுதி 

ெமய்யம்புளி

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ெமய்யம்புளி வா டு 2 அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?
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285 285

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு பகுதி 

கட்டிடம், ெமய்யம்புளி

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) தங்கச்சிமடம் குடியிருப்பு வா டு2,  

2.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ேபய்க்கரும்பு வா டு 2
அைனத்து வாக்காள கள்

286 286

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

பிரதான கட்டிடம் தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) தண்ண  ஊற்று, 2.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) ேசதுபதி நக
அைனத்து வாக்காள கள்

287 287

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

பிரதான கட்டிடம் தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு 1 அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

288 288

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

பிரதான கட்டிடம் முதலாம் 

வகுப்பு அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ெதன்குடா, 2.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) ெநாச்சிவாடி, 3.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) 

முஸ்lம் ெதரு 2

அைனத்து வாக்காள கள்

289 289

அரசின  ேமல்  நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், okx<G!பகுதி  9-

அ வகுப்பு அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ேவ க்காடு வா டு 3, 2.பாம்பன் (வ.கி 

) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ச ச் ெதரு வா டு 4, 3.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் 

(ஊ) புதூ  வா டு 3, 4.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ெமயின் ேராடு 

(எல் எப்) வா டு 4

அைனத்து வாக்காள கள்

290 290

அரசின  ேமல்  நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி 6-n வகுப்பு அைற 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வ.உ.சி.ெதரு வா டு 4, 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) நாடா  ெதரு ,வடக்குத்ெதரு, நடுத்ெதரு வா டு 

4

அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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291 291

அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்குபகுதி 11-

ஏ வகுப்பு அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வலைசத்ெதரு-1 வா டு 4 அைனத்து வாக்காள கள்

292 292

அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்க கட்டிடம்  ெதற்கு 

பகுதி 12-ஏ வகுப்பு அைற 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வலைசத்ெதரு-2 வா டு 4 அைனத்து வாக்காள கள்

293 293

அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்க கட்டிடம்  ெதற்கு 

பகுதி 9-ஏ வகுப்பு அைற 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) இந்திராநக  வா டு 4 ,    2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) காந்தி நக  வா டு 4 ,   3.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) எம் ஜி ஆ  நக  வா டு 4

அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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294 294

அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குகட்டிடம் கிழக்குபகுதி 11-

பி வகுப்பு அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) சமயன்நக  வா டு 4 ,    2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) விக்ேடாrயா நக -1 வா டு 4
அைனத்து வாக்காள கள்

295 295

அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குகட்டிடம் ேமற்குபகுதி 11-

ஏ வகுப்பு அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி) தங்கச்சிமடம் (ஊ) விக்ேடாrயா நக  -2 அைனத்து வாக்காள கள்

296 296

புனித யாகப்பா 

உய நிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம்  கிழக்கு பக்கம் 

ெதற்குபகுதி தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) அய்யன் ேதாப்பு (தரைவ ேதாப்பு), 

2.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) இராஜாநக ,வண்ணா  குடியிருப்பு
அைனத்து வாக்காள கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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297 297

புனித யாகப்பா 

உய நிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பக்கம் okx<G!

பகுதி தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ராஜா நக  வண்ணா  குடியிருப்பு -2 அைனத்து வாக்காள கள்

298 298

விேவகானந்தா வித்தியாலயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதியகட்டிடம் 

வடக்குப்பக்கம் கிழக்குப்பகுதி 6-ஏ 

வகுப்பு அைற இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சன்னதி ெதரு வா டு 1, 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குரதவதி   வா டு 1 ,  

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதற்கு ரதவதி  வா டு 1, 

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சித்திவினாயக  ேகாவில்  வா டு 

1, 5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) காளியம்மன்ேகாவில் வா டு 1, 

6.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமற்கு ரதவதி வா டு1,  

7.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்கு ரதவதி   வா டு 18, 

8.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பத்திரகாளியம்மான் ேகாவில் ெதரு 

வா டு18

அைனத்து வாக்காள கள்

299 299

விேவகானந்தா வித்தியாலயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு பகுதி 

புதியகட்டிடம் மத்தியப்பகுதி 5ம் 

வகுப்பு அைற இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) வரபத்திரன் சாவடிெதரு ெதற்கு 

வா டு 11, 2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) வரபத்திரன் 

சாவடிவடக்கு வா டு 18,  3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) காமராஜ் 

நக  வா டு 18, 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பைழய ேபாlஸ் 

லயன் ெதரு  வா டு 18

அைனத்து வாக்காள கள்
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300 300

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வள்ளுவ வளாகம் கிழக்குப்பகுதி 

அைற எண் 1-12 ம் வகுப்பு 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சல்லிமைல வா டு 15 ,       

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பாரதிநக  வா டு 15 ,      

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சூரன் திடல் வா டு 16

அைனத்து வாக்காள கள்

301 301

அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வள்ளுவ வளாகம் கிழக்குப்பகுதி 

அைற எண் 2 இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசௗந்தrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

வா டு 15, 2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கஸ்டம்ஸ் குவாட்ட ஸ் 

வா டு 16

அைனத்து வாக்காள கள்

302 302

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி கிழக்குப்பக்கம் ேமற்கு 

பகுதி, ெகந்தமானபருவதம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெகந்தமானப வதம் வா டு 16 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெகந்தமான ப வதம்  வா டு 16
அைனத்து வாக்காள கள்
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303 303

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி எண் 1   

,புதுக்கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

ேமற்குபகுதி அைற எண் 1 

வ த்தகன் ெதரு  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமலக்கைடத் ெதரு (வா டு 3), 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) புதுத்ெதரு  (வா டு 2) ,      

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) உண்டியல் குடத்ெதரு,        

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) குட்டச்சி முடுக்கு ெதரு வா டு 2, 

5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபான்னப்பபிள்ைளத் ெதரு வா டு 

2, 6.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்கு  கைடத்  ெதரு (வா டு 

2), 7.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மா க்ெகட் ெதரு (வா டு 2), 

8.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முத்துச்சாவடித் ெதரு (வா டு 

3),9.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) களச்சிக்காய் முடுக்கு, 

10.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) வ த்தகன் ெதரு  (வா டு 

3),11.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சின்னவம்பிள்ைளத் ெதரு 

(வா டு 3) , 12.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பள்ளிவாசல்ெதரு 

(வா டு 3)

அைனத்து வாக்காள கள்
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304 304

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி எண் 1,    

புதுக்கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 2 

வ த்தகன்ெதரு, இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பைழய மா க்ெகட்ெதரு (வா டு4),  

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சந்தன மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

(வா டு 4)

அைனத்து வாக்காள கள்

305 305

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி எண் 2, 

புதுக்கட்டிடம்,  இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) என் எஸ் ேக ெதரு (வா டு 4), 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இரயில்ேவ படீ  ேராடு (வா டு 4) , 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மாந்ேதாப்பு வய ெலஸ் ெதற்கு 

(வா டு 5)

அைனத்து வாக்காள கள்

306 306

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி     ,பிரதான 

கட்டிடம்,  ேமற்குப்பக்கம் ெதற்கு 

பகுதி ேவ க்ேகாடு 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) துைறமுக வதி (வா டு 5) ,   

2.இராேமஸ்வரம் ந அட்டமாள் ெதரு  (வா டு 5) ,3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) வாட்ட ஒ க்ஸ்ேராடு  (வா டு 5), 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ஹrஜன் காலனி அம்ேபத்கா  நக  (வா டு 5), 

5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இந்திரா நக  (வா டு 5)

அைனத்து வாக்காள கள்
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307 307

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குப்பக்க 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி  

ேவ க்ேகாடு இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இரயில்ேவ படீ  ேராடு வா டு 11, 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இரயில்ேவ ெதற்கு  வா டு 11, 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இரயில்ேவ காம்பவுண்டு வா டு 11, 

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மருதுபாண்டிய  நக  வா டு 7

அைனத்து வாக்காள கள்

308 308

ெசயின்ட் ேஜாசப் ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,கிழக்கு கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி, 

ேவ க்ேகாடு இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேவ க்ேகாடு  (வா டு 6) அைனத்து வாக்காள கள்

309 309

ெசயின்ட் ேஜாசப் ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

ேவ க்ேகாடு இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவ க்ேகாடு - 2 ,           

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேவ க்ேகாடு கைரயூ  (வா டு 6)
அைனத்து வாக்காள கள்
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310 310

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம்  மத்தியபகுதி 

ேவ க்ேகாடு இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முத்துராமலிங்க நக   வா டு 7 அைனத்து வாக்காள கள்

311 311

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிராதன 

கட்டிடம், ேமற்குப்பக்கம் 

வடக்குப்பகுதி ேவ க்ேகாடு 

இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இராஜேகாபால் நக  வா டு 7, 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேநத்தாஜி நக  (வா டு 8)
அைனத்து வாக்காள கள்

312 312

அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 10-ஏ 

வகுப்பு அைற ேமற்கு பக்கம் 

வடக்கு பகுதி கைரயூ

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேகாதண்டம் கைரயூ  வா டு10, 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசரங்ேகாட்ைட கைரயூ 1 (வா டு 10)
அைனத்து வாக்காள கள்
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313 313

அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 9-ஏ 

வகுப்பு அைற ேமற்கு பக்கம் 

வடக்கு பகுதி கைரயூ

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசரங்ேகாட்ைட கைரயூ  2 அைனத்து வாக்காள கள்

314 314

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் முதலாம் வகுப்பு அைற 

நடராஜபுரம் இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடராஜபுரம் ெதற்கு (வா டு 9) அைனத்து வாக்காள கள்

315 315

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதியகட்டிடம் 

5-ம் வகுப்பு அைற நடராஜபுரம் 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடராஜபுரம் வடக்கு மற்றும் ேமற்கு 

(வா டு 9)
அைனத்து வாக்காள கள்
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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316 316

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,முக்கிய 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 8-ம் 

வகுப்பு அைற நடராஜபுரம் 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இராமகிருஷ்ணாபுரம் வா டு 8, 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இராேமஸ்வரம் ேராடு வா டு 8
அைனத்து வாக்காள கள்

317 317

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,முக்கிய 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் ேமற்கு 

பகுதி 4-ம் வகுப்பு அைற  

நடராஜபுரம் இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) தனுஸ்ேகாடி வா டு 9 அைனத்து வாக்காள கள்

318 318

ஸ்ரீ ப வதவ த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைல பள்ளி   

,பிரதானகட்டிடம் அைற எண் 7 - 

12-சி ேமற்குபக்கம் ெதற்குபகுதி 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இராமத த்தம் ெதற்கு (வா டு 12), 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இராமத த்தம் (வடக்கு)( வா டு 2)
அைனத்து வாக்காள கள்
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319 319

ஸ்ரீ ப வதவ த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைல பள்ளி   

,பிரதானகட்டிடம் அைற எண் 8 - 

12-பி கிழக்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முருங்ைகவாடி (வா டு 12) அைனத்து வாக்காள கள்

320 320

ஸ்ரீ ப வதவ த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண்- 12-

(10-டி) கிழக்குபக்கம் ெதற்குபகுதி 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முஸ்lம் ெதரு (கிழக்கு) வா டு 12, 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முஸ்lம் ெதரு (ேமற்கு)  வா டு 

12, 3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவ  ெதரு வா டு 12 , 

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசட்டியா  ெதரு வா டு 3

அைனத்து வாக்காள கள்

321 321

ஸ்ரீ ப வதவ த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண்- 11-

(10-சி) கிழக்குபக்கம் ெதற்குபகுதி 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) துளசிபாவா மடம் ெதரு  வா டு 12, 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இரயில்ேவ வடக்கு வா டு 3
அைனத்து வாக்காள கள்
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322 322

ஸ்ரீ ப வதவ த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல்நிைல பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண் 10 

(10-பி) ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு 

பகுதி இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) லஷ்மண த த்தம் (வா டு 13), 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) தட்சத  ெகால்ைல (வா டு 13), 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) தட்சத  ெகால்ைல (ேமற்கு) (வா டு 

13), 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மல்லிைகநக  தட்சத  

ெகால்ைல ேமற்கு வா டு 13

அைனத்து வாக்காள கள்

323 323

ஸ்ரீ ப வதவ த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண் 9 

(10-ஏ) ேமற்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அண்ணா நக  (வா டு 13) ,     

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) காந்தி நக  (வா டு 13)
அைனத்து வாக்காள கள்

324 324

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் (ெதற்குப்பக்கம்) 

காட்டுப்பிள்ைளயா  ேகாவில்  

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) காட்டுப்பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு 

 (வா டு 14)
அைனத்து வாக்காள கள்
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325 325

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் (ெதற்குப்பக்கம்) ேமற்கு 

பகுதி  காட்டுப்பிள்ைளயா  

ேகாவில்  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) எம்.ஜி.எஸ் நக  வா டு 14 ,    

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) எம்.ேக. நக   வா டு 14 ,  

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஆத்திக்காடு  வா டு 14 ,     

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழகாடு வா டு 14 , 

5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபான்னகரம் வா டு 10

அைனத்து வாக்காள கள்

326 326

ேநசனல் ெமட்rக் 

உய நிைலப்பள்ளி வடக்கு பது 

கட்டிடம் அைற எண்.02, 

இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசம்மடம்  வா டு 14 ,    

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சத்தியாநக    வா டு 14  

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ராஜவ்காந்தி நக  வா டு 14 ,  

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழகாடு வா டு 10

அைனத்து வாக்காள கள்

327 327

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி புதிய கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி, ஏ காடு.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஏ காடு   வா டு 14 , அைனத்து வாக்காள கள்
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328 328
அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி,    

,பிரதானகட்டிடம்  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடுத்ெதரு  வா டு 17 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமலத்ெதரு  வா டு 17 , 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) தம்பியான் ெகால்ைல வா டு 17

அைனத்து வாக்காள கள்

329 329
அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி,   

,ேநரூஜி அைற, இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) திட்டகுடித்ெதரு (வா டு 15),  

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இராமநாதசுவாமி நக  வா டு 18, 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ராமசாமி நக   வா டு 18,   

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) தமிழ்நாடு வட்டுவசதி வாrயம் 

வா டு 15

அைனத்து வாக்காள கள்

330 330

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி வடக்கு பக்கம் ேமற்கு 

பகுதி, சம்ைப.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சம்ைப வா டு 19 அைனத்து வாக்காள கள்
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331 331

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி கிழக்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி, மாங்காடு.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மாங்காடு   வா டு 19 அைனத்து வாக்காள கள்

332 332

புனித ேமr ஆராம்ப பள்ளி 

ேமற்கு பக்கம் வடக்கு பகுதி, 

ஓைலக்குடா.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) நrக்குழி  வா டு 19  

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஒைலக்குடா  வா டு 19
அைனத்து வாக்காள கள்

333 333

விேவகானந்தா வித்தியாலயா 

நடுநிைலப் பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

மத்தியபகுதி 7-ஏ வகுப்பு அைற , 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவ  ெதரு வா டு 20 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத்ெதரு வா டு 20 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) காளவாய் ெதரு  வா டு 20

அைனத்து வாக்காள கள்
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334 334

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி, சுடுகாட்டன்பட்டி.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சுடுகாட்டன் பட்டி (வா டு 20)  

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சங்குமால்  வா டு 20
அைனத்து வாக்காள கள்

335 335

சரஸ்வதி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் njx!w{;4 

ெஜ ெஜ நக   இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேதசாய் நக   வா டு 21 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ைமன பிள்ைளெதரு வா டு 21 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குத்ெதரு  வா டு 21 ,   

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மண்டிெதரு  (வா டு 21) , 

5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அகஸ்திய  த த்தம் (வா டு 21) 

6.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெஜ ெஜ நக   வா டு 12

அைனத்து வாக்காள கள்

336 336

சரஸ்வதி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம், ேமற்கு பக்கம் 

2ம் வகுப்பு அைற, ெஜ ெஜ நக ,  

இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) விட்டிப்பிள்ைள முடுக்கு ெதரு 

(வா டு 21), 2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்கு ெதரு   வா டு 

20 , 3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இத்தி ெதரு   வா டு 21

அைனத்து வாக்காள கள்

மாவட்ட ேத தல் அலுவல  மற்றும் மாவட்ட ஆட்சிய

ெகா/!வர ராகவ ராவ்?!இ/ஆ/ப/?நாள்;.!37/14/312:

இடம்;.!இராமநாதபுரம்


