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அரசினர் ேமல் நிைலப் பள்ளி,
பி.ெப. அக்ரஹாரம் ஈேராடு -638005,
ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6, பவானி ெமயின் ேராடு:,2பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6, நஞ்ைச தளவாய்பாைளயம்:,999-
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5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்குப் பகுதி அைற எண். 1
2

2

அரசினர் ேமல் நிைலப் பள்ளி,

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5, உப்பிலியர்வதி:,2-பிராமண
ீ

பி.ெப. அக்ரஹாரம் ஈேராடு -638005,

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5, ேமஸ்திr சந்து ெதரு:,3-பிராமண ெபrய

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5, வன்னியர்துைர:,4-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்

ெதற்கு பகுதி

(ேப) வார்டு 12, சர்ச் காம்பவுண்ட்:,5-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு

அைற எண் 8.

17, பைறயன் ெதரு(பழனியப்ப நகர்):,6-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)
வார்டு 17, அஜந்தா நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள்:
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ஈேராடு மாவட்ட அரசு இைசப்
பள்ளி பி. ெப அக்ரஹாரம். ஈேராடு
- 638005, வடக்குப்பார்த்த
தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
அைற

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10, முத்து வதி:,2-பிராமண
ீ
ெபrய
அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10, இ.ேக.எச்.எம். ஹாஜி வதி:,3-பிராமண
ீ
ெபrய
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5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10, காந்தி வதி:,4-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)
வார்டு 10, ஹனிபா வதி:,5-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10,
அகமுைடயர் வதி:,6-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10, அன்ைன
இந்திரா நகர்:,7-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10, வாட்டர் ஆபிஸ்
ேராடு:,8-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10, வாத்தியார் வதி:,9ீ
பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10, உதுமான்ஷா வதி:,10-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10, எல் ேக எம் சக்கிலியர்ெதரு:,999-

4

4

அரசினர் ேமல் நிைலப் பள்ளி,
பி.ெப. அக்ரஹாரம் ஈேராடு -638005,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 4, நஞ்சப்பா நகர்:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேமற்குப்பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
5

5

மத்திய அைற எண் 5
ஈேராடு மாநகராட்சி
நடுநிைலப்பள்ளி, பி.ெப.
அக்ரஹாரம்638005, கிழக்குப்பார்த்த
தார்சுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
அைற

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 4, பவானி ெமயின் ேராடு:,2பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6, பங்களா சந்து:,3-பிராமண ெபrய
அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 4, நேடசன் சந்து:,4-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்
(ேப) வார்டு 4, மஜீத் வதி:,5-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5,
நல்லம்மாள் ெதரு:,6-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5,
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அரசினர் ேமல் நிைலப் பள்ளி,
பி.ெப. அக்ரஹாரம் ஈேராடு -638005,

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10, காளியம்மன் ேகாவில்வதி:,2ீ
பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 6, பைழய மாrயம்மன் ேகாவில்

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெதரு:,3-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 6, வாணியம்மன் ேகாவில்

ெதற்குப் பகுதி அைற எண். 6

ீ
ெதரு:,4-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6, பண்ணாடி துைர வதி:,5பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6, அய்யர்துைர வதி:,6-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6, மாrயம்மன்ேகாயில்துைறவதி:,7-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5, காளியம்மன் ேகாவில் வதி:,8-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5, அகமுைடயார் வதி:,9-பிராமண
ீ
ெபrய
அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 3, ெபருமாள் நகர்:,10-பிராமண ெபrய
அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 15, முகம்மதியர் வதி:,11-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம்
(ேப)வார்டு 15, பிள்ைளயார் ேகாவில் வதி:,12-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப)
வார்டு 15, ைகக்ேகாலர் வதி:,13-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 15,
பூக்கார வதி:,14-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 2, ெபருமானார்
நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 1, முத்து கவுண்டன் வதி:,2ீ

பி.ெப.அக்ரஹாரம் 638005, ேமற்குப்

பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு1, மாrயம்மன் ேகாயில் வதி:,3ீ

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்கு

பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 13, பண்டாரம் சந்து:,4-பிராமண

பகுதி அைற எண் 9
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5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 13, அபிபுல்லா சந்து:,5-பிராமண ெபrய
அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 13, அய்யர்துைர வதி:,6-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம்
(ேப)வார்டு 13, மஜீத் வதி:,7-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 13,
ெபrயதனக்காரர் சந்து:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

8

8

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பி.ெப.அக்ரஹாரம்638005, ேமற்குப்

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 1, ஞானபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்கு
பகுதி அைற எண் 7
9

9

ஈேராடு மாவட்ட அரசு இைசப்
பள்ளி பி. ெப அக்ரஹாரம். ஈேராடு

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 13, மீ ரான் உேசன் அவுலியா வதி:,2ீ
பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 13, ெகாடுமுடி அஜிரத் வதி:,3ீ

- 638005, ெதற்கு பார்த்த

பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 13, அப்துல் ஜlல் சந்து:,4-பிராமண

தார்சுகட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 13, பவானி ெமயின் ேராடு:,5-பிராமண ெபrய

அைற

அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு13, கண்ணாடிக்காரர் சந்து:,6-பிராமண ெபrய
அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 13, மஜீத் வதி:,7-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)
வார்டு 11, உதுமான்ஷா வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

10

10

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, பி.ெப. அக்ரஹாரம்,

638005,

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
ெதன் பகுதி அைற

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 6, பண்ணாடிதுைர வதி:,2-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 14, முனிசாமி நாய்க்கர் சந்து:,3-பிராமண

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 14, ராமசாமி நாய்க்கர் வதி:,4-பிராமண
ீ
ெபrய
ீ
ெபrய
அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 14, நாகமுத்து பூசாr வதி:,5-பிராமண
அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 14, ஹாஜிகுத்தூஸ்வதி:,6-பிராமண
ீ
ெபrய
அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 14, புது மாrயம்மன் ேகாயில் வதி:,7-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 14, குப்பமுத்து நாய்க்கர் வதி:,8-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 14, குண்டு நாவிதர் சந்து:,9-பிராமண ெபrய

11

11

ஈேராடு மாநகராட்சி
நடுநிைலப்பள்ளி, பி.பி.
அக்ரஹாரம் 638005, ெதற்குப்

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 14, வன்னியர் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 13, பாய்க்காெதரு:,2-பிராமண
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 17, பாரதி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வாக்காளர்கள், -:

பகுதியில் அைமந்துள்ள ேமற்குப்
பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு
12

12

ஈேராடு மாநகராட்சி

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 18, கீ ழ்க்குறவர் பாைற:,2-பிராமண

நடுநிைலப்பள்ளி, பி.பி.

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 18, ஓங்காணியம்மன் ேகாயில் ெதரு:,3-

அக்ரஹாரம்638005 , ெதற்குப்

பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 18, அருள்ேவலவன் நகர்:,999-

பகுதியில் அைமந்துள்ள ேமற்குப்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

பார்தத தார்சு கட்டிடம் மத்திய

ðè¢èñ¢ âí¢ : 5 of 63

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢
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1

2

3

4

13

13

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, பி. ெப. அக்ரஹாரம்
ஈேராடு - 638005, வடக்குப்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 13, அப்துல் ஜலில் சந்து:,2பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு18, சாஸ்திr நகர்:,3-பிராமண ெபrய

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு18, காந்திநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பகுதியில் உள்ள ேமற்குப் பார்த்த
தார்சு கட்டிடம் அைற எண். 1
14

14

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, பி. ெப. அக்ரஹாரம்

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு18, சாஸ்திr நகர்:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஈேராடு - 638005, வடக்குப்
பகுதியில் உள்ள ேமற்குப் பார்த்த
தார்சு கட்டிடம் அைற எண். 2
15

15

எம்.ெஹச்.ஐ. அரசு உதவி ெபறும்

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2, ேஜாசப் ேதாட்டம்:,2-பிராமண

ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. அக்ரஹாரம்,

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2, காசியண்ண வதி:,3-பிராமண
ீ
ெபrய

ஈேராடு -638005 , வடக்குப் பார்த்த
தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
கைடசி அைற

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2, பவானி ெமயின் ேராடு:,4-பிராமண ெபrய
அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 17, ேடனr வதி:,5-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)
வார்டு 2, சர்க்கார் ெபrய அக்ரஹாரம்:,6-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)
வார்டு 2, ைசதான்கலர் ேதாட்டம்:,7-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு
2, சுண்ணாம்பு ஓைட:,8-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2,
தங்கக்குட்டி ராவுத்தர் ேதாட்டம்:,9-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு
2, தண்ணர்பந்தல்
ீ
பாைளயம்:,10-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 13,
பண்டாரசந்து: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 6 of 63
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢
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1

2

3

4

16

16

எம்.ெஹச்.ஐ அரசு உதவி ெபறும்

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 15, காட்டூர் வதி:,2-பிராமண
ீ

ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. அக்ரஹாரம்,

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16, காட்டூர் வதி:,3-பிராமண
ீ
ெபrய

ஈேராடு-638005, வடக்குப்பார்த்த

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16, இஸ்மாயில் வதி:,4-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம்

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2,
(ேப) வார்டு 16, அபிபுல்லா வதி:,5-பிராமண

அைற எண். 1

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பனங்குட்ைட:,6-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16, முகம்மதியர்
வதி:,7-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 2, பூம்புகார் ெதரு:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

17

17

எம்.ெஹச்.ஐ அரசு உதவி ெபறும்

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2, உரம்பு ேதாட்டம்:,2-பிராமண

ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. அக்ரஹாரம்,

ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 3, காமராஜ் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஈேராடு-638005 , வடக்குப்பார்த்த

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வாக்காளர்கள், -:

தார்சுக் கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி
அைற எண். 2.
18

18

எம்.ெஹச்.ஐ அரசு உதவி ெபறும்

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 15, சின்ன மீ ரான் சந்து:,2-பிராமண

ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. அக்ரஹாரம்,

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 15, மங்ைகயம்மாள் வதி:,3-பிராமண
ீ
ெபrய

ஈேராடு-638005 , கிழக்குப் பார்த்த

அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 12, ஈதுகா வதி:,4-பிராமண
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)

தார்சு கட்டிடம் ெதற்குபகுதி

வார்டு 12, ஆலிம்ஷா வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢
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1

2

3

4

19

19

எம்.ெஹச்.ஐ அரசு உதவி ெபறும்
ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. அக்ரஹாரம்,
ஈேராடு-638005 , கிழக்கு பார்த்த
தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
அைற எண். 1.

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 2, பவானி ெமயின் ேராடு:,2பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16, முதலியார் ெதரு:,3-பிராமண

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16, நாச்சி வதி:,4-பிராமண
ீ
ெபrய
ீ
ெபrய
அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16, ராஜி ெசட்டியார் வதி:,5-பிராமண
அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16, பட்ேடல் ஷா வதி:,6-பிராமண
ீ
ெபrய
அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 16, ஆட்டுபட்டி சந்து:,7-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்
(ேப) வார்டு 2, ஐயன் ேதாட்டம்:,8-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 2,
எம்.ஜி.ஆர். நகர் பனங்குட்ைட:,9-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16,
ீ
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு16,
ஓங்காளியம்மன் வதி:,10-பிராமண

20

20

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, பி. ெப. அக்ரஹாரம்
ஈேராடு - 638005, வடக்குப் பார்த்த

ஒரம்புசந்து: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 7, கான்ெவன்ட் காலனி:,2-பிராமண
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 7, அஜந்தா நகர்:,3-பிராமண ெபrய

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 7, காேவrகைர:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சுக் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
21

21

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, பி. ெப. அக்ரஹாரம்
ஈேராடு - 638005, ெதற்கு பகுதியில்
உள்ள ேமற்குப் பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 8, ேநருஜி வதி
ீ
குடிைசமாற்றவாrயம்:,2-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 8, காந்திஜி
வதி
ீ குடிைசமாற்றுவாrயம்:,3-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 8,
முகமது ஜின்னா வதி
ீ குடிைசமாற்றுவாrயம்:,4-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்
(ேப)வார்டு 9, குடிைச மாற்று வாrயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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1

2

3

4

22

22

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, பி. ெப. அக்ரஹாரம்
ஈேராடு - 638005, வடக்கு பார்த்த

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 8&9,

அைனத்து

குடிைசமாற்றுவாrயம்அன்ைனசத்தியாநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள்

வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற
23

23

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, பி. ெப. அக்ரஹாரம்
ஈேராடு - 638005, வடக்குப்

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 8&9,

அைனத்து

குடிைசமாற்றுவாrயம்அன்ைனசத்தியாநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள்

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

பகுதியில் உள்ள ேமற்கு பார்த்த
தார்சுக் கட்டிடம் அைற எண். 3.
24

24

எம்.ெஹச்.ஐ அரசு உதவி ெபறும்
ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. அக்ரஹாரம்,
ஈேராடு-638005 , கிழக்கு பார்த்த
தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
அ.எண்-2

அைனத்து

1-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 10, பைறயன் காடு,
சர்ச்காம்பவுண்ட்:,2-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 10, கிணற்று
சந்து:,3-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 11, ஞானபிரகாஷம்

சந்து:,4-

பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 11, தனபாக்கியம் ெதரு:,5-பிராமண
ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 11, சாந்து முகம்மது ெதரு:,6-பிராமண ெபrய
அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 11, துைரராஜ் ெதரு:,7-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்
(ேப) வார்டு 11, உதூமான்ஷா ெதரு:,8-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப),
பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்:,9-பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 11,
அன ீபா வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷
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1

2

3

4

25

25

அருள் ெநறி அரசு நிதி உதவி
ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு 3, ஜீவா நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கிருஷ்ணம்பாைளயம், 638003,
கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
26

26

ண்
அருள் ெநறி அரசு நிதி உதவி
ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு 3, ஜீவா நகர்:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 2,
கல்யாணசுந்தரம் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கிருஷ்ணம்பாைளயம், 638003,
கிழக்குப் பார்த்த தார்சு
27

27

கட்டிடம்

ண்
அருள் ெநறி அரசு நிதி உதவி
ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 3, சிந்தன் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கிருஷ்ணம்பாைளயம், 638003,
ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
28

28

ண்
அருள் ெநறி அரசு நிதி உதவி
ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 3, சிந்தன் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

கிருஷ்ணம்பாைளயம், 638003,
ேமற்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம்
ண்
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

29

29

அருள் ெநறி அரசு நிதி உதவி
ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 3, சிந்தன் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கிருஷ்ணம்பாைளயம், 638003,
கிழக்குப் பார்த்த மத்திய பகுதி
30

30

ர்
ட்
ம்
ண்
அருள் ெநறி அரசு நிதி உதவி
ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு 4, ராமமூர்த்தி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கிருஷ்ணம்பாைளயம், 638003 ,
வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
31

31

ே ற் ப்
ி
அருள் ெநறி அரசு நிதி உதவி
ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு 4, ராமமூர்த்தி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கிருஷ்ணம்பாைளயம், 638003,
வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
32

32

ி க் ப்
ி
அருள்ெநறி நிதி அரசுஉதவி
ெதாடக்கப் பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 4, கக்கன் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

கிருஷ்ணம்பாைளயம் ஈேராடு 638003, வடக்கு பார்த்த தார்சுக்
ட்

ம்

ி க்

ப்

ி
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1

2

3

4

33

33

அருள்ெநறி நிதி உதவி ெதாடக்கப்
பள்ளி, கிருஷ்ணம்பாைளயம்
ஈேராடு -638003, வடக்கு பார்த்த

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 4, ராமசாமி நகர்:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப)
வார்டு 4, ராமமூர்த்தி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்:

புதிய தார்சு கட்டிடம் மத்திய அைற
34

34

ஈேராடு மாநகராட்சி
நடுநிைலப்பள்ளி, ைவராபாைளயம்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 5, கமலா நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

638003, கிழக்கு பார்த்ததார்சு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
35

35

ஈேராடு மாநகராட்சி
நடுநிைலப்பள்ளி, ைவராபாைளயம்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 5, கமலா நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

638003, வடக்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் அைற எண். 1. (த. ஆ.
36

36

நந்தி ெமட்rக்குேலசன் ேமல்
நிைலப் பள்ளி

ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு 5, கமலா நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
1-வரப்பன்
வாக்காளர்கள், -:

கிருஷ்ணம்பாைளயம் 638003,
வடக்கு பார்த்த பைழய தார்சு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதியில்
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1

2

3

4

37

37

நந்தி ெமட்rக்குேலசன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 5, கைலஞர் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கிருஷ்ணம்பாைளயம் - 638003,
வடக்குப் பார்த்த பைழய தார்சு
கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதியில்
38

38

நந்தி ெமட்rக்குேலசன்
ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 5, கைலஞர் நகர் பகுதி:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கிருஷ்ணம்பாைளயம் - 638003,
வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு
கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி அைற
39

39

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 2, நாட்ராயன் ேகாவில் ெதரு:,2-வரப்பன்
ீ

அைனத்து

பள்ளி, ைவராபாைளயம் 638003,

சத்திரம்(ேப) வார்டு 2, ராஜகணபதி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வாக்காளர்கள்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 5, கமலா நகர்:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு

அைனத்து

கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
40

40

ெதற்கு பகுதி அைற
ஈேராடு மாநகராட்சி
நடுநிைலப்பள்ளி,

1, பள்ளிக்கூடத் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ைவராபாைளயம்638003,
கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
ெதற்குப் பகுதி கைடசி அைற
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1
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4

41

41

ஈேராடு மாநகராட்சி
நடுநிைலப்பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 5, கமலா நகர்:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு
2, ெசங்ேகாட்ைடயன் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ைவராபாைளயம்638003,
ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
42

42

த் ி ப்
ி
ஈேராடு மாநகராட்சி
நடுநிைலப்பள்ளி,
ைவராபாைளயம்638003,
ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

43

43

ே ற்
ி
அருள்ெநறி அரசு நிதி உதவி
ெதாடக்கப் பள்ளி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் வதி:,2-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 2, கந்தசாமி ெதரு:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப),

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேஜாதிெசல்வி காலனி:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப), ராஜா ெசல்வம் ெதரு:,5வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப), முருகன் ேசம்பர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 2, பட்ேடல் வதி:,2-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)
வார்டு 2, ேநதாஜி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கிருஷ்ணம்பாைளயம், 638003,
ேமற்குபார்த்ததார்சுகட்டிடம்
வடக்கு பகுதியில் இருந்து 2வது
44

44

மாசிமைல ரங்கசாமி கவுண்டர்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 11, சத்தி ேராடு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு

அரசினர் மகளிர் ேமல்நிைலப்

11, சாந்தான் காடு:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 11, அபிராமி ெதரு:,4-

பள்ளி, வரப்பன்சத்திரம்
ீ
638004,

வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப)வார்டு 11, காந்திஜி ெதரு:,5-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு

ேமற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
ெ ற்

11, யமுைன ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ி
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1

2

3

4

45

45

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப)வார்டு 13, குமரன் ெதரு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு
வரப்பன்சத்திரம்
ீ
638004, வடக்குப்

13, ஜான்சி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்குப்
பகுதி அைற எண் 7
46

46

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 14, எம்.ஜி.ஆர். ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்
வரப்பன்சத்திரம்638004,
ீ
வடக்குப்

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்குப்
பகுதி கைடசி அைற
47

47

அங்கன்வாடி ைமயம் எண்.
33610070311(முனிசிபல் காலனி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 11, பாரதி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேரஷன் கைட பின்புறம்) ஈேராடு,
முன்பகுதியில்
48

48

உள்ள கிழக்கு

ர்த்
ர்
ட்
ம்
அங்கன்வாடி ைமயம் எண்.

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு 12, வள்ளலார் வதி:,2-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)

அைனத்து

33610070312 (முனிசிபல் காலனி

வார்டு 12, ேசக்கிழார் வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 12, ஔைவயார்

வாக்காளர்கள்

ேரஷன் கைட பின்புறம்) ஈேராடு,

வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

பின் பகுதியில் உள்ள கிழக்கு
பார்த்த கட்டிடம் ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 15 of 63

17 ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98 ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

3

4

49

49

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு 13, ஜான்சி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வரப்பன்சத்திரம்638004
ீ
, ேமற்கு

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சுகட்டிடம் ெதற்குப்
பகுதி அைற
50

50

ஈேராடு மாநகராட்சி பைழய
மண்டலம்- 1 அலுவலகம்,
வரப்பன்சத்திரம்638004,
ீ
பிரதான

51

51

52

14, பாரதிதாசன் வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 14, துைரசாமி வதி:,999ீ

வரப்பன்சத்திரம்638004,
ீ
ேமற்குப்

சத்திரம்(ேப) வார்டு 14, ராமசாமி வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு14,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

சுந்தரர் ெதரு:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு14, தங்கேவல் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 10, காமராஜ் காலனி:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)

மண்டலம் - 1 அலுவலகம்,

வார்டு 10, ராஜாஜி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வரப்பன்சத்திரம்
ீ
638004, ெதற்கு
பார்த்த பின்புற தார்சுக் கட்டிடம்
ப்

வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஈேராடு மாநகராட்சி பைழய

ே ற்

அைனத்து

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம் அலுவலகஅைற
ீ
ரப்பன்
ீ
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு14, திரு.வி.க. வதி
ீ தங்கேவல்வதி:,2-வ

பகுதி
52

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 14, சத்தி நகர்:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு

ி
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢
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1

2

3

4

53

53

விநாயகா வித்யா பவன் நர்சr

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 7, சத்தியமூர்த்தி ேராடு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

அைனத்து

மற்றும் ஆரம்பப்பள்ளி, வ.சத்திரம்
ீ

(ேப) வார்டு 7, அம்மன் வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு 7, சிவா ெதரு:,4-

வாக்காளர்கள்

638004 , பின்புறமுள்ள தார்சு
கட்டிடம் வடக்குப் பார்த்த
கிழக்குப் பகுதி அைற
54

54

விநாயகா வித்யாபவன் நர்சr
மற்றும் ஆ.பள்ளி வ.சத்திரம்
ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 7, முருகன் ெதரு:,5-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு
7, ேதவராஜன் ெதரு:,6-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு 8, நடராஜன் ெதரு:,7வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு 8, பார்வதி ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்
1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப) வார்டு 7, காேவr ேராடு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப)

வார்டு 8, மணிேமகைல ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

638004, வடக்கு பார்த்த வில்ைல
கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி அைற
55

56

55

56

ண்
விநாயகா வித்யாபவன் நர்சr

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 10, ெதப்பக்குளம் ெதரு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

மற்றும் ஆரம்பப் பள்ளி

சத்திரம் (ேப) வார்டு 8,
(ேப) வார்டு 8, துண்டுக்காடு ெதரு:,3-வரப்பன்
ீ

வரப்பன்சத்திரம்
ீ
638004,

காளியப்பா ெதரு:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 8, மைலயமான் வதி:,5ீ

பின்புறமுள்ள தார்சுக் கட்டிடம்

வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 8, வால்மீ கி ெதரு:,6-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)

வடக்குபார்த்த

வார்டு 8, அகத்தியர் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேமற்குப் பகுதி

மாசிமைல ரங்கசாமி கவுண்டர்
அரசினர் ெபண்கள்

ேமல்நிைலப்

பள்ளி, வரப்பன்சத்திரம்
ீ
638004,
ேமற்கு பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
வடக்குப் பகுதி

ீ
ரப்பன்சத்திரம்
ீ
(ேப)
1-வரப்பன்சத்திரம்
ீ
(ேப)வார்டு 10, ெபrய குட்ைட வதி:,2-வ
வார்டு 8, சிதம்பரனார் வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்சத்திரம்
ீ

(ேப) வார்டு 8, சுப்பிரமணி

வதி:,4-வ
ீ
ரப்பன்சத்திரம்
ீ
(ேப) வார்டு 8, காளிங்கராயன் வதி:,5-வ
ீ
ரப்பன்சத்திரம்
ீ
(ேப) வார்டு 8, மாரப்பன் வதி:,6-வ
ீ
ரப்பன்சத்திரம்
ீ

(ேப) வார்டு 8,

கட்டெபாம்மன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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1

2

3

4

57

57

மாசிமைல ரங்கசாமி கவுண்டர்
அரசினர் ெபண்கள்

ேமல்நிைலப்

பள்ளி, வரப்பன்சத்திரம்
ீ
638004,
கிழக்கு பார்த்த தார்சு க்கட்டிடம்
வடக்குப்பகுதி அைற
58

58

மாசிமைல ரங்கசாமி கவுண்டர்
அரசினர் ெபண்கள்

ேமல்நிைலப்

பள்ளி, வரப்பன்சத்திரம்
ீ
638004,
கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

(ேப) வார்டு 11, கங்ைக ெதரு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

வார்டு 11, கிருஷ்ணா ெதரு 1:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப)

(ேப) வார்டு 11, கிருஷ்ணா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெதரு 2:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 11, அமராவதி ெதரு:,5-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

ரப்பன்
ீ
சத்திரம்
(ேப) வார்டு 8, கருப்பண்ணன் வதி:,6-வ
ீ

(ேப)வார்டு 8,

குழந்ைதயம்மாள் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

அைனத்து

(ேப) வார்டு 10, திருமைல வதி:,2-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப)வார்டு 8, சுப்பிரமணியம் வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 8, ைவைக

வாக்காளர்கள்

சத்திரம் (ேப) வார்டு 8, அண்ணாமைல நகர்:,999-அயல்நாடு
ெதரு:,4-வரப்பன்
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

மத்தியப்பகுதி
59

59

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்
வரப்பன்சத்திரம்638004,
ீ
கிழக்கு

(ேப) வார்டு 9, ேசாழன் வதி:,2-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப)

வார்டு 9, பாண்டியன் வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 9, பல்லவன்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சுகட்டிடம் வடக்குபகுதி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

60

60

ீ
சத்திரம்
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 1-வரப்பன்

(ேப) வார்டு 8, முல்ைல வதி:,2-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப)

வரப்பன்சத்திரம்638004,
ீ
கிழக்கு

வார்டு 9, ேசரன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த தார்சுகட்டிடம் ெதற்குப்

வாக்காளர்கள்:

பகுதி
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61

61

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்
வரப்பன்சத்திரம்
ீ
- 638004, கிழக்குப்
பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குப்

62

62

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்குப்
பகுதி அைற எண்.4.
63

63

மாசிமைல ரங்கசாமி கவுண்டர்
அரசினர் ெபண்கள்

ேமல்நிைலப்

5

(ேப) வார்டு 12, பவளம் வதி:,2-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

வார்டு 12, மாணிக்கம் வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப)

(ேப) வார்டு 12, சத்யா ெதரு:,4-

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 12, அப்பன் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

பகுதி
வாக்காளர்கள் :
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்
வரப்பன்சத்திரம்638004,
ீ
கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

(ேப) வார்டு 12, நகராட்சி குடியிருப்பு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப) வார்டு 12, ெவள்ளி வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்
வதி:,4-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப) வார்டு 12, ைவரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

(ேப) வார்டு 12, ேவலுச்சாமி வதி:,5-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு
(ேப) வார்டு 12, முத்து வதி:,999-அயல்நாடு
ழ்
க்
ர் ள்
1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 10, சத்தி ேராடு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்
வார்டு

9, அண்ணா வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

பள்ளி, வரப்பன்சத்திரம்
ீ
638004,

வதி:,4-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ேப) வார்டு

(ேப) வார்டு

(ேப)

9, ேகாவலன்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8, சிதம்பரனார் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

ெதற்குப் .பகுதி முதல் அைற
64

64

மாசிமைல ரங்கசாமி கவுண்டர்
அரசினர் ெபண்கள்

ேமல்நிைலப்

பள்ளி, வரப்பன்சத்திரம்
ீ
638004,
கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்
(ேப) வார்டு

(ேப) வார்டு

9, கைலவாணர் வதி:,2-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

9, கண்ணதாசன் வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

பாேவந்தர் வதி:,4-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெதற்குப் .பகுதி கைடசி அைற
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(ேப) வார்டு

9,

9, கம்பர் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

அைனத்து
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1

2

3

4

65

65

கிறிஸ்து ேஜாதி ெமட்rக்குேலசன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பவானி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

(ேப) வார்டு 1, லட்சுமி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெமயின் ேராடு - 638005, ேமற்குப்
பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி அைற எண். 10.
66

66

கிறிஸ்து ேஜாதி ெமட்rக்குேலசன்
ேமல்நிைலப் பள்ளி பவானி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப) வார்டு 1, பவானிெமயின் ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெமயின் ேராடு 638005, வடக்குப்
பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ேமற்குப்
பகுதி அைற எண். 30.
67

67

கிறிஸ்து ேஜாதி ெமட்rக்குேலசன்
ேமல்நிைலப் பள்ளி பவானி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப) வார்டு 6, ராஜ வதி:,2-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு

6, தீரன் சின்னமைல வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

ெமயின் ேராடு 638005, வடக்குப்

வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

பார்த்த பிரதான தார்சுக் கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

(ேப) வார்டு 10, ராஜாஜி வதி:,4ீ

(ேப) வார்டு 1, ெநrகல்ேமடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

கிழக்கு பகுதி அைற எண். 29

ðè¢èñ¢ âí¢ : 20 of 63

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98 ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2
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68

68

கிறிஸ்து ேஜாதி ெமட்rக்குேலசன்
ேமல்நிைலப் பள்ளி பவானி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 6, கrகாலன் வதி:,2-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப)

வார்டு 6, அதியமான் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெமயின் ேராடு 638005, ேமற்குப்
பார்த்த பிரதான தார்சுக் கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி அைற எண். 11
69

69

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, அேசாகபுரம் 638004,
வடக்குப்பார்த்த புதிய தார்சுக்

70

70

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, அேசாகபுரம் 638004,

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு 7, ேநருஜி ெதரு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்
வார்டு 7, மாசிமைல ெதரு:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப)

(ேப) வார்டு 7, மசூதி ெதரு:,999-

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப) வார்டு 6, கைலமகள் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வடக்குப்பார்த்த புதிய
71

71

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, ெபrயவலசு 638004, வடக்கு

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப) வார்டு 15, ெகாத்துக்காரர் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்
72

72

கிழக்கு பகுதி அைற
ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, ெபrயவலசு 638004,

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

(ேப) வார்டு 15, திலகர் ெதரு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)

வார்டு 15, ெபrய வலசு ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சுக்
கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி அைற
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1

2
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4

73

73

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி, ெபrயவலசு 638004,
ேமற்குப் பகுதியல் வடக்குப்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 15, சுப்ரமணிய சிவா ெதரு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்
(ேப) வார்டு 15, ெகாங்கு நகர்:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 15,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெபrயவலசு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த பைழய தார்சுக் கட்டிடம்
74

ி க்
ி
ஈேராடு மாநகராட்சி

74

.நடுநிைலபள்ளி, ெபrயவலசு

ீ
சத்திரம்
1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 16, பிரசாத் ெதரு:,2-வரப்பன்

அைனத்து

(ேப)வார்டு 16, வள்ளியம்ைம ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வாக்காளர்கள்

ஈேராடு மாநகராட்சி

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 16, இந்திரா நகர்:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)

அைனத்து

.நடுநிைலப்பள்ளி, ெபrயவலசு -

வார்டு 16, லால் பகதூர் ைஹச் ைடப்:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 16,

வாக்காளர்கள்

638004, ேமற்கு பகுதியில் ெதற்கு

ீ எல் ைடப்:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு16, லால்பகதூர்
லால் பகதூர் வதி

638004, ேமற்குப் பகுதியல் வடக்குப்
பார்த்த பைழய தார்சுக் கட்டிடம்
ேமற்குப் பகுதி அைற
75

75

பார்த்த புதிய தார்சுகட்டிடம்

வதி
ீ எம் ைடப்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேமற்குப் பகுதி அைற
76

76

ஈேராடு மாநகராட்சி
.நடுநிைலப்பள்ளி, ெபrயவலசு 638004, ேமற்குப் பகுதியல் ெதற்குப்
பார்த்த

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு 16, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் வதி:,2-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள்,
சத்திரம் (ேப) வார்டு 16, லால் பகதூர் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
-:

தார்சுகட்டிடம் கிழக்குப்
பகுதி

அைற
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77

77

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
பள்ளி, குமலன்குட்ைட -638011,

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 19, திருமால் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெதற்குப் பகுதியில் ேமற்குப்
பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குப்
78

78

ி
ப்
ஈேராடு மாநகராட்சி
நடுநிைலப்பள்ளி, ெபrயவலசு

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 16, அம்ேபத்கார்நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஈேராடு - 638004, கிழக்குப்
பகுதியில் ெதற்குப் பார்த்த பைழய
தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி
79

79

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
பள்ளி, குமலன்குட்ைட -638011,

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 19, விேவகானந்தர் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

மத்திய பிளாக், ேமற்கு பார்த்த
தார்சுக் கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி
80

80

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
பள்ளி, குமலன்குட்ைட -638011,

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு 17, ஆண்டவர் ெதரு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)
வார்டு 17, காசியண்ண வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

மத்திய பிளாக், ேமற்கு பார்த்த
தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி
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81

81

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி,

ெபrயவலசு ஈேராடு -

638004, கிழக்குப் பகுதி ெதற்கு
பார்த்த பைழய தார்சுக் கட்டிடம்
ேமற்குப் பகுதி அைற

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு16, ெஹச் ைடப் புறநகர்:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்
(ேப) வார்டு16, எம் ைடப் புறநகர்:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு16, எல்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ைடப்புறநகர்:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு16, இ.டபிள்யூ.எஸ்.ஏ பிளாக்:,5வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு16, இ.டபிள்யூ.எஸ்.பி பிளாக்:,6-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்
(ேப) வார்டு16, எல்.ஐ,ஜி. 1 மற்றும் 2:,7-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு16,
ெஹச்.ஐ.ஜி மற்றும் எல்.ஐ.ஜி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

82

82

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு21, ேபாஸ்டல் நகர்:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)

அைனத்து

பள்ளி, குமலன்குட்ைட 638011,

வார்டு21, மடிகாரர் காலனி:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 19, டவர் ைலன்

வாக்காளர்கள்

ெதற்குப் பகுதி பிளாக், ேமற்குப்
பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்குப்

காலனி:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு19, நாராயண வலசு:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பகுதி வகுப்பைற
83

83

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 19, விேவகானந்தர் சாைல

பள்ளி, குமலன்குட்ைட 638011,

(ெவட்டுக்காட்டுவலசு):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெதற்குப் பகுதி பிளாக், கிழக்குப்
பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்குப்
பகுதி வகுப்பைற
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84

84

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 19, ெவட்டுக்காட்டு வலசு சாைல:,2-வரப்பன்
ீ

பள்ளி, குமலன்குட்ைட 638011,

சத்திரம் (ேப) வார்டு 19, சேராஜினி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெதற்குப் பகுதி பிளாக், கிழக்குப்
பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் வடக்குப்
பகுதி வகுப்பைற
85

85

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமலன்குட்ைட 638011, ேமற்குப்

ீ
சத்திரம் (ேப)
1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 18, சஞ்சய் நகர்:,2-வரப்பன்
வார்டு 18, புதிய ஆசிrயிர் குடியிருப்பு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் மத்திய
பகுதி அைறஎண்-5
86

86

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 18, ெவட்டுக்காட்டு வலசு சாைல:,2-வரப்பன்
ீ

அைனத்து

குமலன்குட்ைட638011, ேமற்கு

சத்திரம் (ேப) வார்டு 18, திரு.வி.க. நகர்:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 18,

வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் மத்திய
87

87

பகுதி அைறஎண் 4
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமலன்குட்ைட638011, ேமற்கு
பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்குப்
பகுதி அைற எண்.3

காளியப்ப கவுண்டர் ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 21, விேவகானந்தர் சாைல
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு 20, ெபருந்துைற ேராடு:,3(ெவட்டுக்காட்டுவலசு):,2-வரப்பன்
வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 20, பாலசுப்ரமணிய நகர்:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்
(ேப) வார்டு 21, ெவட்டுக்காட்டு வலசு சாைல:,999-அயல்நாடு வாழ்
க்

ர் ள்
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88

88

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமலன்குட்ைட638011, ேமற்கு

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)வார்டு 20, குமணன் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் வடக்குப்
89

89

பகுதி அைறஎண் 8
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமலன்குட்ைட638011, ேமற்கு

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப), ெசல்வம் நகர் வார்டு 20:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப),
ெசல்வம் நகர் வார்டு 20:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைறஎண்.7
90

90

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப), முருேகசன் நகர் வார்டு 20:,999-அயல்நாடு வாழ்

பள்ளி, குமலன்குட்ைட638011,

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வடக்குப் பகுதி பிளாக் கிழக்குப்
பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்குப்
பார்த்த வகுப்பைற
91

91

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமலன்குட்ைட638011, வடக்குப்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப), குமலன் குட்ைட வார்டு 20:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்குப்
பகுதி அைற எண் 2
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92

92

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமலன்குட்ைட 638011, கிழக்குப்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப), குமலன் குட்ைட வார்டு 20:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்குப்
பகுதி அைறஎண்.29 (இயற்பியல்
ஆய்வுகூடம்)
93

93

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

ீ
1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப), ெகாத்துக்காரர் ேதாட்டம் வார்டு 20:,2-வரப்பன்

பள்ளி, குமலன்குட்ைட 638011,

சத்திரம் (ேப), ேக.சி.பி. ேதாட்டம் வார்டு 20:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப), பவித்ரா

வடக்குப் பகுதி பிளாக் கிழக்கு

அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் வார்டு 20:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப), ேகால்டன்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் வார்டு 20:,5-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப), திரு.வி.க.வதி
ீ வார்டு

பகுதி வகுப்பைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20:,6-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப), சம்பத் நகர் வார்டு 18:,7-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப),
காளியப்பகவுண்டர் ேதாட்டம் வார்டு 18:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

94

94

ஸ்ரீ அம்மன் ெமட்rகுேலசன்
ேமல்நிைலப் பள்ளி, சம்பத் நகர்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 17, சம்பத் நகர்
(ேப)வார்டு17, சம்பத் நகர்

ஏ பிளாக்:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்

டி.பிளாக்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

638011, ெதற்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் மத்திய பகுதி அைற
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அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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1

2

3

4

95

95

ஸ்ரீ அம்மன் ெமட்rகுேலசன்

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 17, சம்பத் நகர் ேராடு:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப)

ேமல்நிைலப் பள்ளி, சம்பத் நகர்

வார்டு 17, காளியப்பகவுண்டர் ேதாட்டம்:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 17,

638011, வடக்கு பார்த்த தார்சு

கார்த்திக் இல்லம்:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 17, சம்பத்நகர்:,5-வரப்பன்
ீ

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதியில்
இருந்து 2வது அைற

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ீ
சத்திரம் (ேப)
சத்திரம் (ேப) வார்டு 17, சம்பத்நகர் எஸ் பிளாக்:,6-வரப்பன்
வார்டு 17, சம்பத் நகர் சி பிளாக்:,7-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு 17, சம்பத்
நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

96

96

ஸ்ரீ அம்மன் ெமட்rகுேலசன்
ேமல்நிைலப் பள்ளி, சம்பத் நகர்
638011, வடக்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதியிலிருந்து
2வது அைற

ீ
சத்திரம்
1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 17, சம்பத் நகர் சி பிளாக்:,2-வரப்பன்
(ேப) வார்டு 17, ஆண்டவர் வதி:,3-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 17,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

காசியண்ணன் வதி:,4-வ
ீ
ரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 17, டி.ஆர்
அபார்ட்ெமண்ட்:,5-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு 17, சம்பத்நகர் வி.ஐ.பி.காலனி:,6வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு 17, சம்பத் நகர் பி பிளாக்:,7-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப)
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு 17, காசியண்ண
வார்டு 17, சம்பத்நகர் ஏ பிளாக்:,8-வரப்பன்
முதல் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

97

97

ஸ்ரீ அம்மன் ெமட்rகுேலசன்
ேமல்நிைலப் பள்ளி, சம்பத் நகர்
638011, வடக்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி கைடசி
அைற

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம் (ேப) வார்டு 17, சம்பத் நகர் ஆர்ஏ பிளாக்:,2-வரப்பன்
ீ
ீ
சத்திரம்(ேப)
சத்திரம்(ேப) வார்டு 17, சம்பத் நகர் ஆர்பி பிளாக்:,3-வரப்பன்
வார்டு 17, சம்பத் நகர் ஆர்சி பிளாக்:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு 17, சம்பத்
நகர் ஆர்டி பிளாக்:,5-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு 17, சம்பத் நகர் ஆர்ஈ
பிளாக்:,6-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப)வார்டு 17, சம்பத் நகர் வட்டுவசதி
ீ
வாrயம்
சிபிளாக்:,7-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப) வார்டு 17, சம்பத் நகர் வட்டுவசதிவாrயம்
ீ
டிபிளாக்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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4

98

98

ஈேராடு மாநகராட்சி .ஆரம்பப்
பள்ளி, வரப்பம்பாைளயம்
ீ
638009,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப), விேவகானந்தர் சாைல வார்டு 21:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப), பாr நகர் வார்டு 21:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெதற்கு பார்த்த வில்ைல கட்டிடம்
99

99

வடக்குப் பகுதி
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 1-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப), வரப்பம்பாைளயம்
ீ
வார்டு 21:,999-அயல்நாடு வாழ்
வரப்பம்பாைளயம்
ீ
638009, வடக்கு

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற.1

100

100

ீ
சத்திரம்(ேப), பண்ைண நகர் வார்டு 21:,2-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப),
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 1-வரப்பன்
வரப்பம்பாைளயம்
ீ
638009, வடக்கு
பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற. 2

சின்ன ெசங்ேகாடம் பாைளயம்

வார்டு 21:,3-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப),

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கரட்டாங்காடு வார்டு 21:,4-வரப்பன்
ீ
சத்திரம்(ேப), ேகால்டன்சிட்டி வார்டு 21:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

101

102

101

102

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்

1-ஈேராடு (ந)வார்டுஎண்-1, திருநகர் காலனி முதல் வதி
ீ :,2-ஈேராடு (ந), திருநகர்

பள்ளி, திருநகர் காலனி 638003,

காலனி இரண்டாவது வதி
ீ வார்டுஎண் 1:,3-ஈேராடு (ந), திருநகர் காலனி

கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சுக்

மூன்றாவது வதி
ீ வார்டுஎண்-1:,4-ஈேராடு (ந), திருநகர் காலனி நான்காவது வதி
ீ

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற

வார்டுஎண்-1:,5-ஈேராடு (ந), திருநகர் காலனி ஐந்தாவது வதி
ீ வார்டுஎண்-1:,999-

ண்
ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-ஈேராடு (ந), ஸ்ேடட் ேபங்க் காலனி வார்டுஎண்-2:,2-ஈேராடு (ந), ஆர்.ேக.வி.

பள்ளி, திருநகர் காலனி 638003 ,

நகர்முதல்வதி
ீ வார்டுஎண்-2:,3-ஈேராடு (ந), ஆர்.ேக.வி. நகர் இரண்டாவது வதி
ீ

கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சுக்
கட்டிடம் அைற எண் 3

வார்டுஎண்-2:,4-ஈேராடு (ந), ஆர்.ேக.வி. நகர் மூன்றாவதுவதி
ீ
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

:
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அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98 ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

3

4

5

103

103

சித்தார்த்தா ெமட்rக் ேமல்நிைலப்

1-ஈேராடு (ந), எ.பி.டி. ேராடு வார்டுஎண்-12:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து

பள்ளி, திருநகர் காலனி, ஈேராடு.-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

வாக்காளர்கள்

638003, ெதற்குப் பார்த்த ைமய
தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதியில்
இருந்து 3வது அைற
104

104

சித்தார்த்தா ெமட்rக் ேமல்நிைலப்
பள்ளி, திருநகர் காலனி, ஈேராடு.-

1-ஈேராடு (ந), எ.பி.டி. ேராடு வார்டுஎண்-12:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

638003, ெதற்குப் பார்த்த ைமய
தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதியில்
இருந்து 4வது அைற
105

105

சித்தார்த்தா ெமட்rக் ேமல்நிைலப்
பள்ளி, திருநகர் காலனி, ஈேராடு.638003, ெதற்கு பார்த்த தார்சு
(ைமயப் பிளாக்) கட்டிடம்

1-ஈேராடு (ந), பம்பிங் ஸ்ேடசன் ேராடு-3 வார்டுஎண்-1:,2-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்1, பம்பிங் ஸ்ேடசன் ேராடு ெந-4:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு1, பம்பிங் ஸ்ேடசன்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேராடு ெந5:,4-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-1, புதிய ஸ்ேடட் ேபங்க் காலனி:,5-ஈேராடு
(ந)வார்டுஎண்-1, ஓ.எம்.ஆர். காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கிழக்கில் இருந்து 2வது அைற
106

106

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-2, கிருஷ்ணம் பாைளயம் காலனி - 1:,2-ஈேராடு (ந)

அைனத்து

பள்ளி திருநகர் காலனி 638003,

வார்டுஎண்-2, கிருஷ்ணம் பாைளயம் காலனி - 2:,3-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-2,

வாக்காளர்கள்

கிழக்குப்பார்த்த புதிய தார்சுக்

கிருஷ்ணம் பாைளயம் காலனி - 3:,4-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-2, கிருஷ்ணம்

கட்டிடம் அைற எண் 4.

பாைளயம் காலனி - 4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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1
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107

107

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்

1-ஈேராடு (ந), சாமியப்பா வதி
ீ -1 வார்டுஎண்-1:,2-ஈேராடு (ந), சாமியப்பா வதி
ீ -2

பள்ளி, திருநகர் காலனி 638003,

வார்டுஎண்-1:,3-ஈேராடு (ந), சாமியப்பா வதி
ீ -3 வார்டுஎண்-1:,4-ஈேராடு (ந),

கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு
108

108

5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பம்பிங் ஸ்ேடசன் ேராடு -1 வார்டுஎண்-1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் அைற எண் 5
ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்

1-ஈேராடு (ந), பம்பிங் ஸ்ேடசன் ேராடு -2 வார்டுஎண்-1:,2-ஈேராடு (ந), மாதவ

பள்ளி, திருநகர் காலனி 638003,

காடு முதல் ெதரு வார்டுஎண்-1:,3-ஈேராடு (ந), மாதவ காடு இரண்டாவது ெதரு

கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வார்டுஎண்-1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி அைற
109

109

ண்
ஈேராடு மாநகராட்சி ெபண்கள்

1-ஈேராடு (ந), ேக.என்.ேக. ேராடு வார்டுஎண்-9,10:,999-அயல்நாடு வாழ்

உயர்நிைலப் பள்ளி, காேவr ேராடு வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஈேராடு - 638003, ெதற்குப் பார்த்த
தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
110

110

ஈேராடு மாநகராட்சி ெபண்கள்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-9, பூங்குன்றனார் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-3, விநாயகர்

உயர்நிைலப் பள்ளி, காேவr ேராடு ேகாவில் வதி-2:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
ஈேராடு - 638003, ெதற்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள்:

தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி
ி
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1

2

3

4

111

111

ஈேராடு மாநகராட்சி ெபண்கள்
உயர்நிைலப் பள்ளி, காேவr
ேராடு, ஈேராடு - 638003, ேமற்குப்

1-ஈேராடு (ந), பிள்ைளயார் ேகாயில் வதி
ீ வார்டுஎண்-9:,2-ஈேராடு (ந), ரங்க வதி
ீ
வார்டுஎண்-9:,3-ஈேராடு (ந), வரீ வதி
ீ வார்டுஎண்-9:,999-அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்குப்
112

112

ி
ஈேராடு மாநகராட்சி ெபண்கள்
உயர்நிைலப் பள்ளி, காேவr
ேராடு, ஈேராடு - 638003, வடக்குப்

1-ஈேராடு (ந)வார்டு2, புதுைம காலனி:,2-ஈேராடு (ந), ேக.என்.ேக. ேராடு
வார்டுஎண்-10:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வாக்காளர்கள்:

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப்
பகுதி ைமய அைற
113

113

சித்தார்த்தா ெமட்rக் ேமல்நிைலப்

1-ஈேராடு (ந), ெஜயேகாபால் வதி-2
ீ
வார்டுஎண்-2:,2-ஈேராடு (ந), சின்னப்பா ேல

பள்ளி, திருநகர் காலனி,

அவுட்-1 வார்டுஎண்-2:,3-ஈேராடு (ந), சின்னப்பா ேல அவுட்-2 வார்டுஎண்-3:,4-

ஈேராடு.638003, ெதற்குப் பார்த்த

ீ
(ந) வார்டு எண்-2,
ஈேராடு (ந) வார்டு எண்-2, ெஜயேகாபால் வதி-1:,5-ஈேராடு

பின் பகுதி

தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெஜயேகாபால் வதி-3:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கிழக்கு பகுதியில் இருந்து 2வது
114

114

சித்தார்த்தா ெமட்rக் ேமல்நிைலப்
பள்ளி, திருநகர் காலனி,
ஈேராடு.638003, ெதற்கு பார்த்த

1-ஈேராடு (ந), ேக.என்.ேக. ேராடு-1 வார்டுஎண்-9:,2-ஈேராடு (ந), ேக.என்.ேக. ேராடுீ
(ந) வார்டு
2 வார்டுஎண்-9:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு9, கண்ைனயன் வதி1:,4-ஈேராடு
எண்-9, கன்ைனயன் வதி
ீ -2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பின்பகுதி தார்சுக் கட்டிடம்
கிழக்கிலிருந்து 3வது அைற
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1

2

3

4

115

115

ஈேராடு மாநகரட்சி .ஆரம்பப்
பள்ளி, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-3, கணபதிபுரம்:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-4, பச்சியம்மன்
ேகாவில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கருங்கல்பாைளயம் 638003,
கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
116

116

க் ப்
ி
ஈேராடு மாநகராட்சி .ஆரம்பப்
பள்ளி, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-4, விநாயகர் ேகாவில் வதி-1:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கருங்கல்பாைளயம் 638003,
கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
117

117

ெ ற்
ி
ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-3, கிருஷ்ணம்பாைளயம் ேராடு-1:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-3,

அைனத்து

பள்ளி, திருநகர்காலனி 638003,,

கிருஷ்ணம்பாைளயம் ேராடு-4:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-3, கிருஷ்ணம்பாைளயம்

வாக்காளர்கள்

ேமற்குப் பார்த்த தாச்சுக் கட்டிடம்
118

118

ெதற்குப் பகுதி
தி டிைவன் நர்சr மற்றும்
ஆரம்பப் பள்ளி,
கருங்கல்பாைளயம், ஈேராடு -

ேராடு-5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-ஈேராடு (ந) வார்டு-5, வண்டியூரான் ேகாவில் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-5,
வாய்க்கால்பாலம் குடிைசபகுதி:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு- 8,
ெபrயமாrயம்மன்ேகாவில்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

638003, கிழக்குப் பார்த்த
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் சீட் ேமற்குப்
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கிலிருந்து
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1
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4

119

119

தி டிைவன் நர்சr மற்றும்
ஆரம்பப் பள்ளி,
கருங்கல்பாைளயம், ஈேராடு -

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-5, ெகாங்குநகர் காேவr ேராடு:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-4,
அழகரசன் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வாக்காளர்கள்:

638003, கிழக்குப் பார்த்த
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் சீட் ேமற்குப்
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கிலிருந்து
120

120

தி டிைவன் நர்சr மற்றும்
ஆரம்பப் பள்ளி,
கருங்கல்பாைளயம், ஈேராடு -

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-6, காமாட்சியம்மன் ேகாவில் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-6,
காமாட்சிஅம்மன் ேகாவில் சந்து:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-6, வடக்கு சின்ன

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

மாrயம்மன் ேகாயில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

638003, கிழக்குப் பார்த்த
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் சீட் ேமற்குப்
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கிலிருந்து
121

121

தி டிைவன் நர்சr மற்றும்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-6, கிழக்கு சின்ன மாrயம்மன் ேகாயில் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந)

அைனத்து

ஆரம்பப் பள்ளி,

வார்டு-5, காேவr ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள்

கருங்கல்பாைளயம், ஈேராடு -

வாக்காளர்கள்:

638003, கிழக்குப் பார்த்த
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் சீட் ேமற்குப்
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கிலிருந்து
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1
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4

122

122

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்
பள்ளி திருநகர்காலனி 638003,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-3, கிருஷ்ணம்பாைளயம் ேராடு-2:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-3,
கிருஷ்ணம்பாைளயம் ேராடு-3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
123

123

வடக்குப் பகுதி
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
பள்ளி

விநாயகர் ேகாவில் வதி
ீ

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-4, கிருஷ்ணன் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-5, ராயல் ேல
அவுட்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கருங்கல்பாைளயம் 638003,
ேமற்குப்

பார்த்த பைழய

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் சீட் ைமயப்
124

124

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
பள்ளி

விநாயகர் ேகாவில் வதி
ீ

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-4, ெசாக்காயி ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கருங்கல்பாைளயம் 638003, ேமற்கு
பார்த்த பைழய ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
சீட் கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி
125

125

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
.பள்ளி விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-5, ராஜேகாபால் ேதாட்டம் ெந-1:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-5,
ராஜேகாபால் ேதாட்டம்-2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கருங்கல்பாைளயம் ஈேராடு-638003,
ெதற்குப் பார்த்த ைமய தார்சு
கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி அைற
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126

126

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
.பள்ளி விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-5, ராஜேகாபால் ேதாட்டம் ெந-1:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கருங்கல்பாைளயம் ஈேராடு-638003,
ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
127

127

த் ி
தி டிைவன் நர்சr மற்றும்
ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, குமணன் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந)வார்டு-6, சின்னமாrயம்மன்
ேகாவில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கருங்கல்பாைளயம், ஈேராடு 638003, ெதற்குப் பார்த்த
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் சீட் வடக்குப்
128

128

ஈேராடு மாநகராட்சி .ஆரம்பப்

1-ஈேராடு (ந)வார்டு -6, ெசங்குட்டுவன் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு -7,

பள்ளி, ெப.மாrயம்மன் ேகாவில்

ஐயம்ெபருமாள் சந்து:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, அரசிளங்ேகா வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

வதி
ீ 638003, கிழக்கு பார்த்த புதிய

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

தார்சுக்கட்டிடம் மத்திய அைற
129

129

ஈேராடு மாந. ஆ. பள்ளி,
ெப.மாrயம்மன்ேகாவில்வதி638003,
ீ
கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி அைற

1-ஈேராடு (ந)வார்டு-7, முத்துகருப்ப சந்து:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு5, குயிலான்
ேதாப்பு 1:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-5, குயிலான் ேதாப்பு -2:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-5,
குயிலான் ேதாப்பு -3:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, ெதாப்ைபயர் சந்து:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள்

:
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130

130

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆ.பள்ளி,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, பரசுராம சந்து:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, பழனி சந்து:,3-

அைனத்து

ெபrயமாrயம்மன் ேகாவில்வதி
ீ

ஈேராடு (ந) வார்டு-7, மருத வராசாமி
ீ
ேகாயில் வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-7,

வாக்காளர்கள்

638003, கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு
கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி அைற

131

131

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆ.பள்ளி,
ெபrயமாrயம்மன் ேகாவில்வதி
ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

ைவயாபுr சந்து:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, ஆறுமுகம் வதி:,6-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-8,
ஓங்காளியம்மன் ேகாவில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

1-ஈேராடு (ந) வார்டு -6, ெபான்னுசாமி வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-7, வரப்ப
ீ
வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

638003, வடக்கு பார்த்த ேமற்குப்
பகுதி ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்
கைடசி அைற
132

132

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆ.பள்ளி,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு

-8, மரப்பாலம் ெமயின் ேராடு:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-6,

ீ
ெபrயமாrயம்மன் ேகாவில்வதி

ேசக்கிழார் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

638003, ேமற்க்குப் பார்த்த தார்சுக்

வாக்காளர்கள்:

கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி ஐசிடிஎஸ்
ெசன்டர் எண். 11.
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133

133

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆ.பள்ளி,
ெபrயமாrயம்மன் ேகாவில்வதி
ீ

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, மரப்பாலம் ேராடு-1:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, மரப்பாலம்
ேராடு-3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

638003, வடக்கு பார்த்த ைமய
ஆஸ்ெபட்டாஸ் கட்டிடம் ேமற்குப்
பகுதி 2வது அைற
134

134

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆ.பள்ளி,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, மரப்பாலம் ேராடு-2:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, மரப்பாலம்

அைனத்து

ெபrயமாrயம்மன் ேகாவில்வதி
ீ

ேராடு-4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

வாக்காளர்கள்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, மரப்பாலம் ேராடு-6:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, மரப்பாலம்

அைனத்து

638003, வடக்கு பார்த்த
ஆஸ்ெபட்டாஸ் கட்டிடம் கிழக்குப்
பகுதியிலிருந்து 2வது அைற
135

135

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆ.பள்ளி,
ெபrயமாrயம்மன் ேகாவில்வதி
ீ
638003, வடக்கு பார்த்த
ஆஸ்ெபட்டாஸ் கட்டிடம் கிழக்குப்

136

136

ி
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆ.பள்ளி,
ெபrயமாrயம்மன் ேகாவில்வதி
ீ

ேராடு-7:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, மரப்பாலம் ேராடு-8:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-7,

வாக்காளர்கள்

மரப்பாலம் ேராடு-9:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, மரப்பாலம் ேராடு-10:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-ஈேராடு (ந) வார்டு-7, மரப்பாலம் ேராடு-5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

638003, ேமற்கு பார்த்த
ஆஸ்ெபட்டாஸ் கட்டிடம் அைற
ண்
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

137

137

ஈேராடு மாநகராட்சி ெபண்கள்

1-ஈேராடு (ந)வார்டு-8, காேவr ேராடு:,2-ஈேராடு (ந)வார்டு-8, பச்சியப்பா சந்து:,3-

ேமல் நிைலப் பள்ளி, காேவr

ஈேராடு (ந) வார்டு-8, புது காேவr ேராடு:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-8, கrகாலன்

ேராடு ஈேராடு - 638003,
ெதற்குப்பார்த்த புதிய தார்சுக்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வதி:,5-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-8, ராஜராசன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதியில்
138

138

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

1-ஈேராடு (ந), இராஜாஜிபுரம் வார்டுஎண்-11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -

பள்ளி. இராஜாஜிபுரம் 638003,

:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெதற்குப் பார்த்த ைமய
139

139

தார்சுக்கட்டிடம்
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

1-ஈேராடு (ந), இராஜாஜிபுரம் வார்டுஎண்-11:,2-ஈேராடு (ந), சுப்ைபயன் வதி
ீ

பள்ளி, இராஜாஜிபுரம் 638003,

வார்டுஎண்-10:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
140

140

கிழக்குபகுதி
ஈேராடு மாநகராட்சி ெபண்கள்

1-ஈேராடு (ந), வரகப்பா வதி
ீ வார்டுஎண்-11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -

ேமல் நிைலப் பள்ளி, காேவr

:

வாக்காளர்கள்

ேராடு ஈேராடு - 638003, ெதற்குப்
பார்த்த புதிய தார்சுக் கட்டிடம்
ே ற் ி

ி

அைனத்து

ந்
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141

141

ஈேராடு மாநகராட்சி ெபண்கள்
ேமல்நிைலப் பள்ளி,காேவr ேராடு

1-ஈேராடு (ந), சகன் வதி
ீ வார்டுஎண்-17:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஈேராடு -638003, ெதற்குப் பார்த்த
புதிய தார்சுக் கட்டிடம் ைமயப்
142

142

ி
ஈேராடு மாநகராட்சி காமராஜ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,காேவrேராடு

1-ஈேராடு (ந), ஜானகி அம்மாள் ேல-அவுட் வார்டுஎண்-17:,2-ஈேராடு (ந), மில்
வதி
ீ வார்டுஎண்-11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

638003, ெதற்கு பார்த்த தார்சு
143

143

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி அ எ 22
ஈேராடு மாநகராட்சி காமராஜ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,காேவrேராடு
638003, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

1-ஈேராடு (ந), காந்திபுரம் வார்டுஎண்-10:,2-ஈேராடு (ந), காந்திபுரம்-1 வார்டுஎண்10:,3-ஈேராடு (ந), காந்திபுரம்-2 வார்டுஎண்-10:,4-ஈேராடு (ந), காந்திபுரம்-3

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வார்டுஎண்-10:,5-ஈேராடு (ந), கந்தசாமி சந்து-1 வார்டுஎண்-17:,6-ஈேராடு (ந),

கட்டிடம் மத்திய பகுதிஅைறஎண்.23 கந்தசாமி சந்து-2 வார்டுஎண்-16:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
144

144

ஈேராடு மாநகராட்சி காமராஜ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,காேவrேராடு
638003,

ெதற்கு பார்த்த தார்சு

1-ஈேராடு (ந), குரங்குகுட்ைட ேராடு வார்டுஎண்-17:,2-ஈேராடு (ந), குரங்குகுட்ைட
ேராடு-1 வார்டுஎண்-17:,3-ஈேராடு (ந), குரங்கு குட்ைட ேராடு-2 வார்டுஎண்-17:,4ஈேராடு (ந), குரங்கு குட்ைட சந்து வார்டுஎண்-17:,999-அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி அைறஎண்.24 வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 40 of 63

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98 ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

3

4

145

145

தமிழ்நாடு விைளயாட்டு வளர்ச்சிக் 1-ஈேராடு (ந), வரபத்திர
ீ
ெமயின் வதி
ீ வார்டுஎண்-12:,2-ஈேராடு (ந), வரபத்திர
ீ
கழகம் வ.உ.சி.பார்க் 638003,

வதி-1
ீ
வார்டுஎண்-12:,3-ஈேராடு (ந), வரபத்திர
ீ
வதி-2
ீ
வார்டுஎண்-12:,4-ஈேராடு (ந),

ேமற்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

வரபத்திர
ீ
வதி-3
ீ
வார்டுஎண்-12:,5-ஈேராடு (ந), வரபத்திர
ீ
வதி-4
ீ
வார்டுஎண்-12:,6-

அைற எண்.1.
146

147

148

146

147

148

5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ீ
வதி-5
ீ
வார்டுஎண்-12:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
ஈேராடு (ந), வரபத்திர

தமிழ்நாடு விைளயாட்டு வளர்ச்சிக் 1-ஈேராடு (ந)வார்டு12, எ.பி.டி. ேராடு:,2-ஈேராடு (ந), கிருஷ்ணன் வதி
ீ வார்டுஎண்கழகம் வ.உ.சி.பார்க் 638003,

12:,3-ஈேராடு (ந), ஈ.வி.ேக. சம்பத் சாைல வார்டுஎண்-12:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-

ேமற்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

12ம், ெசங்ேகாட சந்து:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு-12, ேகாவலன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

அைற எண் 2
ெசங்குந்தர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,பிரப்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ஈேராடு (ந) வார்டு-13, முனிசிபல் காலனி ேராடு-1:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-13,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேராடு638001, ேமற்கு பார்த்த

முனிசிபல்காலனி-2:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-13, முனிசிபல்காலனி-3:,4-ஈேராடு (ந) -

கட்டிடம் அைறஎண்.3

வார்டு-13, முனிசிபல்காலனி-4:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு-13, முனிசிபல்காலனி-5:,999-

ெசங்குந்தர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,பிரப்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ஈேராடு (ந), கிருஷ்ணசாமி வதி
ீ வார்டுஎண்-13:,2-ஈேராடு (ந), திரு.வி.க. ேராடு

அைனத்து

ேராடு638001, ேமற்கு பார்த்த

வார்டுஎண்-13:,3-ஈேராடு (ந), ஈ.வி. நஞ்சப்பா ேராடு வார்டுஎண்-14:,4-ஈேராடு (ந),

வாக்காளர்கள்

கட்டிடம் மத்தியஅைறஎண்.2

அண்ணாமைல ேல அவுட் வார்டுஎண்13:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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1
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149

149

தமயந்தி பாபுேசட் நகராட்சி
திருமண மண்டபம் வாசுகிவதி
ீ
638001, ெதற்கு பார்த்த

பிரதான

அைற

1-ஈேராடு (ந), வடக்கு ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டுஎண்-14:,2-ஈேராடு (ந),
அகில்ேமடு வதி-1
ீ
வார்டுஎண்-15:,3-ஈேராடு (ந), அகில்ேமடு வதி-2
ீ
வார்டுஎண்-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15:,4-ஈேராடு (ந), அகில்ேமடு வதி-3
ீ
வார்டுஎண்-15:,5-ஈேராடு (ந), அகில்ேமடு
வதி-4
ீ
வார்டுஎண்-14:,6-ஈேராடு (ந), அகில்ேமடு வதி-5
ீ
வார்டுஎண்-14:,7-ஈேராடு
(ந), அகில்ேமடு வதி-6
ீ
வார்டுஎண்-14:,8-ஈேராடு (ந), அகில்ேமடு வதி-7
ீ
வார்டுஎண்-14:,9-ஈேராடு (ந), அகில்ேமடு வதி
ீ வார்டுஎண்-15:,10-ஈேராடு (ந),
அகில்ேமடு வதி
ீ ெமயின்

150

151

150

151

வார்டுஎண்-14:,11-ஈேராடு (ந), நாச்சியப்பா வதி-1
ீ

ீ
வார்டுஎண்-15:,999-அயல்நாடு
வார்டுஎண்-15:,12-ஈேராடு (ந), நாச்சியப்பா வதி-2

தமயந்திபாபுேசட்நகராட்சிதிருமணம 1-ஈேராடு (ந), காசியண்ண வதி
ீ வார்டுஎண்-14:,2-ஈேராடு (ந), முனியப்பன்
ண்டபம்வாசுகிவதி
ீ 638001,

ேகாவில் வதி
ீ வார்டுஎண்-14:,3-ஈேராடு (ந), கண்ணகி வதி
ீ வார்டுஎண்-14:,4-

முன்புறம் கிழக்குப் பகுதி

ஈேராடு (ந), கண்ணகி வதி
ீ உப சந்து வார்டுஎண்-14:,999-அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் :
தமயந்திபாபுேசட்நகராட்சிதிருமணம 1-ஈேராடு (ந), பழனிமைல வதி
ீ வார்டுஎண்-15:,2-ஈேராடு (ந), ேநரு வதி
ீ
ண்டபம்,வாசுகிவதி638001,
ீ
பிரதான
கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த அைற

வார்டுஎண்-15:,3-ஈேராடு (ந), முத்துசாமி வதி
ீ வார்டுஎண்-15:,4-ஈேராடு (ந),
பழனிமைல வதி
ீ உப சந்து வார்டுஎண்-15:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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

1

2

3

4

152

152

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

1-ஈேராடு (ந)வார்டு-22, ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-22,

பள்ளி,காமராஜ் வதி
ீ 638001, வடக்கு ெபருமாள் ேகாவில் வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-22, வடக்கு ெபருமாள் ேகாவில்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சுகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-22, ேமற்கு ெபருமாள் ேகாவில் வதி:,5-ஈேராடு
ீ
(ந)
வார்டு-15, கிழக்குெபருமாள் ேகாயில் வதி:,6-ஈேராடு
ீ
(ந)வார்டு22,
ேமற்குஅனுமந்தராயன் ேகாவில் வதி:,7-ஈேராடு
ீ
(ந)வார்டு22, கிழக்கு
அனுமந்தராயன் ேகாவில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
153

153

ெசங்குந்தர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,பிரப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23, சீரங்க வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-23, தில்ைல

அைனத்து

ேராடு638001, ெதற்கு பார்த்த

நகர்:,3-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23, பாரதி வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-23, பிரப்

வாக்காளர்கள்

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி
154

154

ேராடு:,5-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23, திருவள்ளுவர் குடிைசகள்:,999-அயல்நாடு

அைறஎண் 11
வாழ் வாக்காளர்கள் :
ெசங்குந்தர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,பிரப் 1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23, ெதப்பக்குளம் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-23,
ேராடு638001, ெதற்கு பார்த்த

வாசுகி வதி-1:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-23, வாசுகி வதி
ீ ெந-2:,4-ஈேராடு (ந)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு பகுதிஅைற- வார்டுஎண்-23, வாசுகி வதி
ீ ெந-3:,5-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23, வாசுகி வதி
ீ ெந12

4:,6-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23, வாசுகி வதி
ீ ெந-5:,7-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23,
வாசுகி வதி
ீ ெந-6:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

155

155

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-22, வக்கீ ல்சாமி வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-22,
காமராஜ் வதி
ீ 638001, வடக்குப்

ெகாத்துக்கார நல்லா வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-22, அழகிr வதி:,4-ஈேராடு
ீ

(ந) வார்டு-22, ெசாக்கநாத வதி:,999ீ
பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் நடுப்பகுதி (ந) வார்டு-22, பிருந்தா வதி:,5-ஈேராடு
ீ
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

:
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1

2

3

4

156

156

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-22, ராமசாமி வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-22, ெவங்கடாசலம்

பள்ளி, காமராஜ் வதி
ீ 638001,

வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-22, காமராஜ் வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-22,

கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
ஐசிடிஎஸ் ெசன்டர் எண். 36
157

157

மாநகராட்சி காமராஜ் ேமல்நிைலப்
பள்ளி, காேவr ேராடு638003,
ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
கிழக்குப் பகுதி அைற எண் 25

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

திருேவங்கடசாமி வதி:,5-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-22, என்.எம்.எஸ். ேல-அவுட்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
1-ஈேராடு (ந), ஓட்டுக்கார சின்ைனயா வதி
ீ வார்டுஎண்-16:,2-ஈேராடு (ந),
கந்தசாமி வதி
ீ வார்டுஎண்-16:,3-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெகாங்கலம்மன்ேகாவில்ெதரு:,4-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16, சுல்தான் ேபட்ைட:,5ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16, மஜீத் வதி:,6-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-16, ஆர்.ேக.வி.
ேராடு:,7-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16, ேமற்கு ெகாங்கலம்மன் ேகாவில் ெதரு:,8ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16, ஹசன் வதி:,9-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-16, ஹசன்
வதி
ீ உப சந்து:,10-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16, ஜின்னா வதி:,11-ஈேராடு
ீ
(ந)
வார்டுஎண்-16, கிழக்குெகாங்காளம்மன்ேகாவில்ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்

158

158

ஈ.ேக.எம்.அப்துல்கனி மதர்ஸா

வாக்காளர்கள், -:
1-ஈேராடு (ந)வார்டு18, கற்பகம் ேல-அவுட்-1:,2-ஈேராடு (ந)வார்டு18, கற்பகம் ேல

மூஸ்lம் உயர் நிைலப்பள்ளி

அவுட்-2:,3-ஈேராடு (ந)வார்டு18, கற்பகம் ேல-அவுட்-3:,4-ஈேராடு (ந)வார்டு18,

காேவrேராடு638001,
பிரதானதார்சுக் கட்டிடம் அைற

கற்பகம்ேலஅவுட் 4:,5-ஈேராடு (ந)வார்டு18, கற்பகம் ேலஅவுட் 5:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ண்
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1
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4

159

159

ஈ.ேக.எம்.அப்துல்கனிமதர்ஸாமூஸ் 1-ஈேராடு (ந)வார்டு18, ேமாசி கீ ரனார் வதி-1:,2-ஈேராடு
ீ
(ந)வார்டு18, லட்சுமி
lம்உ.நிபள்ளி காேவrேராடு638001,
பிரதானதார்சுக் கட்டிடம் அைற

நாராயணன் நகர்:,3-ஈேராடு (ந)வார்டு18, ேமாசி கீ ரனார் வதி-4:,4-ஈேராடு
ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

(ந)வார்டு18, ேமாசி கீ ரனார் வதி-6:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

எண்.3
160

160

ஈ.ேக.எம்.அப்துல்கனிமதர்ஸாமூஸ் 1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16, வைளயக்கார வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-16,
lம்உ.நிபள்ளி கா.ேராடு638001,
ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

161

161

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
162

அைறஎண் 12
ஈேராடு மாநகராட்சி துவக்கப்
.பள்ளி ெப.மாrயம்மன் ேகாவில்
வதி
ீ 638003, ேமற்குப் பார்த்த
ஐசிடிஎஸ் தார்சுக் கட்டிடம் ைமய
அைற (ஐசிடிஎஸ் ைமய எண். 6)

வாக்காளர்கள்

ெசல்லபாட்சா வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந)வார்டு-16, ெவங்கட்டெபருமாள் வதி:,999ீ

ேமற்குப் பகுதி
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
ீ
ஈ.ேக.எம்.அப்துல்கனிமதர்ஸாமூஸ் 1-ஈேராடு (ந), காேவr ேராடு வார்டு-16,18:,2-ஈேராடு (ந), ேமாசி கீ ரனார் வதி-2
lம்உ.நிபள்ளி கா.ேராடு638001,

162

வைளயக்கார வதி
ீ மக்கான் ைமதானம்:,3-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16,

அைனத்து

வார்டு-18:,3-ஈேராடு (ந), ேமாசி கீ ரனார் வதி-3
ீ
வார்டு-18:,4-ஈேராடு (ந), ேமாசி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கீ ரனார் வதி-5
ீ
வார்டு-18:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-ஈேராடு (ந) வார்டு-18, ேகாட்ைடயர்வதி
ீ 1:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-18,
ேகாட்ைடயார் வதி-2:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு -18, ேகாட்ைடயார் வதி-3:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-8, ரங்கநாதன்வதி-1:,5-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு -8, ரங்கநாதன் வதி-2:,6ீ
ஈேராடு (ந) வார்டு-8, கிருஷ்ணமூர்த்தி ேதாட்டம்-1:,7-ஈேராடு (ந) வார்டு-8,
கிருஷ்ணமூர்த்தி ேதாட்டம்-2:,8-ஈேராடு (ந) வார்டு-8, கிருஷ்ணமூர்த்தி
ேதாட்டம்-3:,9-ஈேராடு (ந) வார்டு-8, கிருஷ்ணமூர்த்தி ேதாட்டம்-4:,999-அயல்நாடு
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163

163

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

1-ஈேராடு (ந), மீ ராைமதீன் வதி
ீ வார்டு-20:,2-ஈேராடு (ந), எஸ்.எஸ்.ேலஅவுட்

பள்ளி,வைளயக்கார வதி
ீ ஈேராடு - வார்டு-20:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு20, அய்யனாரப்பன் ேகாவில் வதி-1:,999ீ
638001, ெதற்குப் பார்த்த சீெமண்ட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

சீட் கட்டிடம் ேமற்குபகுதி
164

164

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
பள்ளி,வைளயக்காரவதி
ீ ஈேராடு -

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-20, மாதவ கிருஷ்ணா வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

638001, ெதற்குப் பார்த்த சீெமண்ட்
சீட் கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி
165

165

மகாஜன உயர்நிைலப் பள்ளி,
அக்ரஹார வதி
ீ 638001,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-20, அய்யனாரப்பன் ேகாவில் வதி-2:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-20,
அய்யனாரப்பன்ேகாவில்வதி
ீ 3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேமற்குப்பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக்
166

166

கட்டிடம் அைற எண் 6
மகாஜன உயர்நிைலப் பள்ளி,
அக்ரஹார வதி
ீ ஈேராடு-638001,
ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைலக்
கட்டிடம் அைற எண். 1

1-ஈேராடு (ந), ெஜயராம் சந்து வார்டு-32:,2-ஈேராடு (ந), குப்பி பாலம் ேராடு
வார்டு-32:,3-ஈேராடு (ந), ராதாகிருஷ்ணன் வதி
ீ வார்டு-19:,4-ஈேராடு (ந), காமாட்சி
காடு வார்டு-19:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு-32, ரங்கசாமி சந்து:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:
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167

167

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
பள்ளி, வைளயக்கார வதி
ீ ஈேராடு - 638001, ேமற்குப்பார்த்த

1-ஈேராடு (ந) வார்டு -19, வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட்-1முதல் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந)
வார்டு -19, வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட்-1 இரண்டாவது வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-19,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பாலுசாமி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம் ைமயப் பகுதி
168

168

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு 19, வி.வி.சி.ஆர் ேலஅவுட்2 முதல் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந)

பள்ளி வைளயக்கார வதி
ீ ஈேராடு - வார்டு 19, வி.வி.சி.ஆர் ேலஅவுட்2 இரண்டாவது வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு -19,
638001, கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக்

வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட் 2-மூன்றாவது வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு -19,

கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி அைற

வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட் 2-நான்காவது வதி:,5-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு -19,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட் 2-ஐந்தாவது வதி:,6-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு -19, வி.வி.சி.ஆர்
ேல-அவுட் 2-ஆறாவது வதி:,7-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு -19, வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட் 2ஏழாவது வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
169

170

169

170

மகாஜன உயர் நிைலப் பள்ளி

1-ஈேராடு (ந) வார்டு -19, வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட்3-முதல் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந)

அக்ரஹார வதி
ீ - 638001, வடக்குப்

வார்டு -19, வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட்3-இரண்டாவது வதி
ீ :,999-அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்குப்

வாக்காளர்கள், -:

பகுதி அைற
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
பள்ளி, வைளயக்கார வதி
ீ ஈேராடு
638001, ேமற்கு பார்த்த தார்சு

ீ
(ந) வார்டு-20, அகத்தியர்
1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-20, மாrமுத்து வதி:,2-ஈேராடு
வதி-1:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-20, அகத்தியர்வதி-2:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி அைற
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171

171

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
பள்ளி, வைளயக்கார வதி
ீ ஈேராடு

1-ஈேராடு (ந) வார்டு -32, வைளயக்கார வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு -32,
ெசாக்கிலிங்கம் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

638001, ேமற்கு பார்த்ததார்சு
கட்டிடம் ெதற்கு அைற
172

172

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
பள்ளி, வைளயக்கார வதி
ீ

ஈேராடு

1-ஈேராடு (ந) வார்டு -32, வைளயக்கார வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

638001, கிழக்குப் பார்த்த தார்சு
173

173

கட்டிடம் ெதற்கு அைற
மகாஜன உயர் நிைலப் பள்ளி,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-21, புதுஅக்ரஹார வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-21, வாணிய

அைனத்து

அக்ரஹார வதி
ீ 638001, வடக்குப்

பிள்ைளயார் ேகாயில் வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-21, ெபான்வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந)

வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சுக்
174

174

கட்டிடம் ேமற்குப்

பகுதி அைற
மகாஜன உயர் நிைலப் பள்ளி,

வார்டு-21, சத்தியமூர்த்தி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-ஈேராடு (ந) வார்டு-21, அக்ரஹார வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அக்ரஹார வதி
ீ 638001, ெதற்கு
பார்த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்
175

175

ேமற்குப் பகுதி அைற
மகாஜன உயர் நிைலப் பள்ளி,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-21, அக்ரஹார வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அக்ரஹார வதி
ீ 638001, ெதற்கு
பார்த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கிழக்குப்
பகுதி
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5

176

176

சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப் பள்ளி பைழய

1-ஈேராடு (ந)வார்டு-33, ேமாகன் ேதாட்டம்:,2-ஈேராடு (ந)வார்டு-33, கரூர்ேராடு:,999-

அைனத்து

ரயில்ேவஸ்ேடஷன் அருகில்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

வாக்காளர்கள்

638002, ேமற்கு பார்த்த
177

177

தார்சுகட்டிடம்
சி எஸ் ஐ ஆரம்பப் பள்ளி
பைழய ரயில் நிைலயம் ேராடு

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-31, ெவங்கிடுசாமி வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-35, வாய்க்கால்
ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஈேராடு - 638002, ெதற்குப் பார்த்த
வில்ைலக் கட்டிடம் முன் பகுதி
178

178

சி எஸ் ஐ ஆரம்பப் பள்ளி பைழய

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-31, நடராஜ திேயட்டர் அருகில் உள்ள அடுக்கு மாடி

ரயில்நிைலயம் ஈேராடு - 638002,

வடுகள்:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-33, ேகாணவாய்க்கால்:,999-அயல்நாடு வாழ்

பின்புறமுள்ள வடக்குப் பார்த்த

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வில்ைலக் கட்டிட வகுப்பைற
179

179

ஈேராடு மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி
கச்ேசr வதி
ீ 638001, கிழக்கு
பார்த்த பிரதான தார்சு கட்டிடம்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-31, ஓr வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-31, காளேமகம் வதி:,3ீ
ஈேராடு (ந) வார்டு-31, ெமாய்தீன் வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-31, கச்ேசr வதி:,999ீ

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தைரதளம் வடக்குப் பகுதி
180

180

ஈேராடு மாநகராட்சி துவக்கப்
பள்ளி கச்ேசr வதி
ீ 638001, கிழக்கு
பார்த்த பிரதான தார்சு கட்டிடம்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-31, நச்சினார்க்கினியர் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-31, பாr
வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-31, கம்பர் வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-31, நஞ்ைசயா
சந்து:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு-31, நக்கீ ரர் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தைரதளம் ெதன் பகுதி
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1

2

3

4

181

181

ெசயிண்ட் ேமrஸ் உயர்நிைலப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-30, உப்புக்கிணறு சந்து:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-30, சீதக்காதி

அைனத்து

பள்ளி பூந்துைறேராடு 638001,

வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-30, ேநதாஜி வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-30, மண்டபம்

வாக்காளர்கள்

வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வதி:,5-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-29, பூம்புகார் வதி:,6-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-29, காந்திஜி

கிழக்கு பகுதி அைற

ேராடு:,7-ஈேராடு (ந) வார்டு-29, ெவட்னr ஆஸ்பத்திr ேராடு:,999-அயல்நாடு

ெசயிண்ட் ேமrஸ் உயர்நிைலப்

ழ்
க்
ர் ள்
1-ஈேராடு (ந) வார்டு-30, குந்தைவ வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-30, அங்கமுத்து

182

182

சந்து:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-30, ஆஜாத் வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-30,

638001, வடக்குப் பார்த்த தார்சு

ேகாப்ெபருந்ேதவியார் வதி:,5-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-30, அருள்ெமாழி வதி:,6-ஈேராடு
ீ

3வது அைற
183

5

பள்ளி பைழய பூந்துைற ேராடு
கட்டிடம் ேமற்கு.பகுதியிலிருந்து

183

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

(ந) வார்டு-29, பைழயபூந்துைர ேராடு ஒைடபள்ளம்:,7-ஈேராடு (ந) வார்டு-29,
பூந்துைர ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு ெபண்கள் ேமல் நிைலப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-30,33&35, ேநதாஜி ேராடு:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-30,33&35,

பள்ளி காந்திஜி ேராடு 638001,

ேநதாஜி ேராடு மரப்பாலம் குடிைசகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வாக்காளர்கள்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-21, ெபrயார் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-22, பிரப் ேராடு:,3-

அைனத்து

அைனத்து

நபார்டு கட்டிடம் வடக்குப் பார்த்த
தைரத்தள தார்சுக் கட்டிடம்
கிழக்குப் பகுதி அைற எண்.1
184

184

அரசினர் துவக்கப் பள்ளி,ெபrயார்
வதி
ீ ஈேராடு -638001, வடக்குப்
பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப்
பகுதி

ஈேராடு (ந) வார்டு-22, அண்ணாஜி வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-22, சிவசண்முகம்
வதி:,5-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-22, முத்துரங்கம் வதி:,6-ஈேராடு
ீ
(ந)
பிரகாசம் வதி:
ீ 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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1
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4

185

185

ெசயிண்ட் ேமrஸ் உயர்நிைலப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-21, ெநடுஞ்ேசரலாதன் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-29,

பள்ளி, பைழய பூந்துைற ேராடு

மைறமைல அடிகள் வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-29, குப்பக்காத்தான் வதி:,4ீ

ஈேராடு 638001, நபார்டு
கட்டிடம்வடக்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் மத்திய பகுதி
186

186

அரசினர் ெபண்கள் ேமல் நிைலப்
பள்ளி, காந்திஜி வதி
ீ 638001,
நபார்டு கட்டிடம் வடக்குப்பார்த்த

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஈேராடு (ந) வார்டு-29, சம்பந்தர் வதி:,5-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-29, குறுக்கு வதி:,6ீ
ீ
(ந) வார்டு-29, ெபாற்ைகப்பாண்டியன்
ஈேராடு (ந) வார்டு-29, நடு வதி:,7-ஈேராடு
வதி:,8-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-29, குப்பக்காத்தான் சந்து:,999-அயல்நாடு வாழ்
1-ஈேராடு (ந), ெபரும்பள்ளம் ஓைடக் குடிைசகள்

வார்டு-36:,2-ஈேராடு (ந),

காமராஜபுரம் வார்டு-36:,3-ஈேராடு (ந), ஜீவானந்தம் ெபரும்பள்ளம் ஓைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வார்டு-36:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தைரதள தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு
187

187

ி
அரசினர் ெபண்கள் ேமல் நிைலப்
பள்ளி காந்திஜி ேராடு 638 001,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-36, புதுைமக்காலனி:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-36, ஜீவானந்தம்
ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

நபார்டு கட்டிடம் வடக்குப்பார்த்த
தைரதள தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு
188

188

ி
அரசினர் ெபண்கள் ேமல் நிைலப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-29, புது வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-29, நாலடியார் வதி:,3ீ

அைனத்து

பள்ளி, காந்திஜி ேராடு 638001,

ஈேராடு (ந) வார்டு-36, ஜீவானந்தம்ேராடுவ.வஅடுக்குமாடி
ீ
குடிருப்புகள்:,999-

வாக்காளர்கள்

நபார்டு கட்டிடம் வடக்குப்பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தைரதள தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு
ி
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189

189

அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்
பள்ளி காந்திஜி ேராடு 638001,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-36, ஜீவானந்தம்ேராடுவ.வாஅடுக்குமாடிகுடியிருப்புகள்:,999ீ
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

நபார்டு கட்டிடம் வடக்குப்பார்த்த
தைரதள தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு
190

190

ி
ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-27, கந்தப்ப வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-27,

அைனத்து

பள்ளி எஸ் ேக சி ேராடு 638001,

எஸ்.ேக.சி ேராடு (1-161)(2-230):,3-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-27, முத்துசாமி

வாக்காளர்கள்

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்

191

191

கட்டிடம்கிழக்கு பகுதி அைற

ீ
(ந), முத்துேவலப்ப சந்து:,999-அயல்நாடு வாழ்
முத்துேவலப்ப வதி:,6-ஈேராடு

கைலமகள் கல்வி நிைலயம்

க்
ர் ள்
1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25, கைலமகள் கல்விநிைலயம் ேராடு:,2-ஈேராடு (ந)

ெபrயண்ண வதி
ீ 638001, வடக்கு

வார்டுஎண்-25, முத்துசாமி சந்து:,3-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25, ெபrயண்ண வதி:,4ீ

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25, ெமாசுவண்ண சந்து:,5-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25,

ேமற்குப்

பகுதி 1ம் வகுப்பு டி பிrவு
192

192

ேலஅவுட்:,4-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-27, கந்தப்ப சந்து:,5-ஈேராடு (ந),

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அதியமான் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கைலமகள் கல்வி நிைலயம்

1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25, ெபருமாள் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-25,

அைனத்து

ெபrயண்ண வதி
ீ 638001, ெதற்குப்

சின்னப்பா வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-25, பாவாைட வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந)

வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 1 ஆம்

வார்டுஎண்-25, வாமைல வதி:,5-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-25, பவர் ஹவுஸ்

வகுப்பு பி பிrவு

காலனி:,6-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26, வரதராஜன் வதி:,7-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்ண்

ீ ி

ல்

டு
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

193

193

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-24, சின்னமுத்து வதி
ீ ெமயின்:,999-அயல்நாடு வாழ்

பள்ளி, இைடயன்காட்டுவலசு

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஈேராடு - 638011, ெதற்கு பார்த்த
194

194

ைமய தார்சு கட்டிடம்
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்
பள்ளி, இைடயன்காட்டுவலசு

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-24, பிரப் ேராடு:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-24, வாரணவாசி
வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஈேராடு - 638011, ெதற்கு பார்த்த
ைமய தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப்
195

195

ி
ஈேராடு மாகராட்சி உயர்நிைலப்
பள்ளி இைடயன்காட்டு வலசு,
ஈேராடு

196

196

638011, கிழக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
ஈேராடு மாகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி
இைடயன்காட்டு வலசு 638011,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-24, சின்னமுத்து வதி-1:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-24,
சின்னமுத்து வதி-2:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-24, சின்னமுத்து வதி
ீ ெமயின்:,999-

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-ஈேராடு (ந), சின்னமுத்து வதி-3
ீ
வார்டுஎண்-24:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
197

197

கிழக்குப் பகுதி
ெசங்குந்தர் நர்சr மற்றும்
பிைரமr ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-13, பாப்பாத்தி காடு-1:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-13, பாப்பாத்தி
காடு-2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பிரப் ேராடு 638001, கிழக்கு பார்த்த
தைரதளம் ெதன்பகுதி அைறஎண் 1
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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

1

2

3

4

198

198

கைலமகள் கல்வி நிைலயம்
முத்துக்கருப்பண்ண வதி
ீ 638009,
வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சுக்

199

199

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
கைலமகள் கல்வி நிைலயம்
முத்துக்கருப்பண்ண வதி
ீ

638009,

1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-27, பட்ேடல் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-27,
ெமாசுவண்ண வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-27, குமாரசாமி வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வார்டு-27, ஈ.வி.என். ேராடு-1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25, ஈ.வி.என். ேராடு(261-375)(330-702):,2-ஈேராடு (ந)
வார்டுஎண்-26, பூசாr ெசன்னிமைல வதி-1:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-26, பூசாr

வடக்குப்பார்த்த புதிய

ெசன்னிமைல வதி-2:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-26, பூசாr ெசன்னிமைல வதி-3:,5ீ

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி

ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26, பூசாr ெசன்னிமைல வதி-4:,6-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26, பூசாr ெசன்னிமைல வதி-5:,7-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-39, மாரப்பா வதி-1:,8ீ
ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-39, மாரப்ப வதி-2:,9-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-39, மாரப்ப
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
வதி-3:,999-அயல்நாடு
ீ
200

200

கைலமகள் கல்வி நிைலயம்
முத்துக்கருப்பண்ண வதி
ீ

638009,

1-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26, பூசாr வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-26,
என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-2:,3-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26, என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-

கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

3:,4-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26, என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-4:,5-ஈேராடு (ந)

கட்டிடம் ைமய அைற

வார்டுஎண்-26, என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-5:,6-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26,
என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-6:,7-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26, என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
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1

2

3

4

201

201

கைலமகள் கல்விநிைலயம்
முத்துக்கருப்பண்ண வதி
ீ - 638009,
வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
கிழக்குப் பகுதி அைற

1-ஈேராடு (ந), பவர் ஹவுஸ் வதி
ீ வார்டு-25:,2-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25,
பழனியப்பா வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-25, முத்துக்கருப்பண்ண வதி:,4ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25, காந்தி நகர் காலனி-1:,5-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25,
காந்தி நகர் காலனி-2:,6-ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25, காந்தி நகர் காலனி-3:,7ீ
(ந) வார்டுஎண்-25,
ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25, ஓ.ஏ. ராமசாமி வதி:,8-ஈேராடு
ஓ.ஏ. ராமசாமி வதி-1:,9-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டுஎண்-25, ஓ.ஏ. ராமசாமி வதி-2:,999ீ

202

203

202

203

பி.வி.பி கிட்ஸ் பள்ளி, ஈ.வி.என்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-42, ஈ.வி.என். ேராடு:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-38, ஸ்ேடானி

ேராடு, ஈேராடு- 638001, ேமற்குப்

பிrட்ஜ் குடிைசகள்:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-40, கிராமைட-1:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-40,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

கிராமைட-2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பகுதி அைற
பி.வி.பி கிட்ஸ் பள்ளி, ஈ.வி.என்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-40, கிராமைட-3:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-40, கிராமைட-4:,3-

ேராடு, ஈேராடு- 638001, ேமற்குப்

ஈேராடு (ந) வார்டு-40, கிராமைட-5:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-38, மூலக்கைர:,5-ஈேராடு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமய
அைற
204

204

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

(ந) வார்டு-40, ேவலா வதி:,6-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-40, ஔைவயார் வதி:,7-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-40, லட்சுமணன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பி.வி.பி கிட்ஸ் பள்ளி, ஈ.வி.என்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-40, ேதவா வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-40, சாந்தான் கருக்கு-

அைனத்து

ேராடு, ஈேராடு- 638001, ேமற்குப்

1:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-40, சாந்தான் கருக்கு சந்து வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-40,

வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சுக கட்டிடம் ெதற்கு

சாந்தான் கருக்கு-2:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு40, சாந்தான் கருக்கு-3:,999-அயல்நாடு

பகுதி அைற

வாழ் வாக்காளர்கள்

:
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1

2

3

4

205

205

இந்து கல்வி நிைலயம் சூரம்பட்டி - 1-ஈேராடு (ந) வார்டு-39, கருப்பண்ணசாமி ேகாவில் வதி-1:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு638009, கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக்
கட்டிடம் முதல் அைற

39, கருப்பண்ணசாமி ேகாவில் வதி-2:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-39, கருப்பண்ணசாமி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேகாவில் வதி-3:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-39, கருப்பண்ணசாமி ேகாவில் வதி-4:,5ீ
ஈேராடு (ந) வார்டு-39, ராஜரத்தினம் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

206

206

இந்து கல்வி நிைலயம் சூரம்பட்டி - 1-ஈேராடு (ந) வார்டு-39, எஸ்.ேக.சி. ேராடு ெமயின்:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-39,
638009, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

207

207

தனக்ேகாடி ேல-அவுட்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி அைற

வாக்காளர்கள்:

கைலமகள் கல்வி நிைலயம்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-40, கிராமைட ெந-6:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-40, கிராமைட ெந-

ெபrயண்ண வதி
ீ 638001, கிழக்கு

7:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-38, ெபrயார் நகர் ெந-16:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-38,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 1ஆம்

ெபrயார் நகர் ெந-17:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு-38, ெபrயார் நகர் ெந-18:,6-ஈேராடு (ந)

வகுப்பு “ஏ“ பிrவு

வார்டு-38, ெபrயார் நகர் ெந-19:,7-ஈேராடு (ந) வார்டு-38, ெபrயார் நகர் ெந-20:,8-

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஈேராடு (ந) வார்டு-38, ெபrயார் நகர் ெந-21:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
208

208

கைலமகள்கல்விநிைலயம்ெபrயண் 1-ஈேராடு (ந), ெபrயார் நகர் ெந-22:,2-ஈேராடு (ந), ெபrயார் நகர் ெந-23:,3-ஈேராடு
ணவதி638001,
ீ
கிழக்கு பார்த்த

(ந), ஸ்ேடானி பிrட்ஜ் அருகிலுள்ள குடிைசகள்:,4-ஈேராடு (ந), அண்ணாநகர்

தார்சுக்கட்டிடம் 1ஆம் வகு்ப்பு சி

ெமயின்:,5-ஈேராடு (ந), ெபrயார் நகர்:,6-ஈேராடு (ந), குளத்துப்பைன:,7-ஈேராடு

பிrவு

(ந), ஸ்ேடானி பிrட்ஜ் - மாஜி ராணுவர் குடியிருப்பு:,999-அயல்நாடு வாழ்
க்

ர் ள்
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1

2

3

4

209

209

கைலமகள் கல்விநிைலயம்
ெபrயண்ண வதி
ீ 638001, வடக்குப்
பா்ர்தத தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப்

210

210

பகுதி அைற
கைலமகள் கல்வி நிைலயம்
ெபrயண்ணவதி
ீ 638001,

வடக்குப்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப்
பகுதி வகுப்ைபைற
211

211

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-26, என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெமயின்:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-26,
என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-1:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-26, என்.ஜி.ஜி.ஓ.

காலனி - 8:,4-

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஈேராடு (ந) வார்டு-39, எஸ்.ேக.சி. ேராடு-1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-ஈேராடு (ந) வார்டு-39, எஸ்.ேக.சி. ேராடு-2:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-39, எஸ்.ேக.சி.
ேராடு-3:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-39, எஸ்.ேக.சி. ேராடு-4:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-39,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

எஸ்.ேக.சி. ேராடு-5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள்:

அrஜனஆண்கள்விடுதி

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-41,45, ஈ.எம். முத்துக்குமாரசாமி ெமயின் வதி:,999ீ

ஸ்ேடானிபிrட்ஜ்638001,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
212

212

ேமற்குபகுதி
அrஜனஆண்கள்விடுதி,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-42, ஈ.வி.என். ேராடு:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு37, ஈ.வி.என்.

ஸ்ேடானிபிrட்ஜ்638001,

ேராடு உப சந்து:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு42, கள்ளியங்காடு:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு45,

வடக்குப்பார்த்த தார்சுகட்டிடம்
213

213

வாக்காளர்கள் :
1-ஈேராடு (ந) வார்டு41, ஈ.எம்.முத்துகுமாரசாமி வதி
ீ 2:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-41,

ஸ்ேடானிபிrட்ஜ்638001,

ஈ.எம்.முத்துக்குமாரசாமி

கிழக்குஅைற

வாக்காளர்கள்

மணல்ேமடு:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு41, ெபருமாள்காடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

மத்தியஅைற
அrஜனஆண்கள்விடுதி,
வடக்குப்பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

அைனத்து

வதி-3:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-45, கூட்ஸ் ெசட் எதிர்புற

குடிைசகள்:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-45, மணல்ேமடு :,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள்

:
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214

214

அrஜன ஆண்கள் விடுதி,
ஸ்ேடானி பிrட்ஜ் 638001, வடக்கு
பார்த்த

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-45, ஈ.எம்.முத்துக்குமாரசாமி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

வதி-4:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-

45, கூட்ெசட் எதிர்புற குடிைசகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்

கட்டிடம் அைற ஐசிடிஎஸ் ைமயம்
215

215

அrஜனஆண்கள்விடுதி ஸ்ேடானி
பிrட்ஜ், ஈேராடு-638001, வடக்கு

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-45, ஈ.எம்.முத்துக்குமாரசாமிவதி-1:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-42,
ஈஸ்வரன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் அைற
கிழக்குபகுதி
216

216

சி.எஸ்.ஐ ெபண்கள் ேமல்
நிைலப்பள்ளி,ஈேராடு-638001,

1-ஈேராடு (ந)வார்டு38, அேசாகபுr குடிைசகள்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெதற்குப் பார்த்த தைரதளகட்டிடம்
ேமற்குப் பகுதி அைற
217

217

சி.எஸ்.ஐ.பிரப்ெமட்rக்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, சிதம்பரம் காலனி-2:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-37, ராஜாக்காடு

நிைலப்பள்ளி எஸ்.ேக.சி, ேராடு

ெந-1:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-37, ராஜாக்காடு ெந-2:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-37,

ஈேராடு638001, ேமற்குப் பார்த்த

ராஜாக்காடு ெந-3:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு-37, ராஜாக்காடு சந்து:,6-ஈேராடு (ந) வார்டு-

வில்ைலக் கட்டிடம் ைமய அைற

37, கருப்பண்ண வதி:,7-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-28, நல்லப்பன் வதி:,8-ஈேராடு
ீ
(ந)
வார்டு-28, ேகாவிந்தராஜ் நகர் ெந-1:,9-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, ேகாவிந்தராஜ் நகர்
ெந-2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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218

218

சி.எஸ்.ஐ.ெபண்கள் ேமல்

1-ஈேராடு (ந)வார்டு-42, ெபாய்ேயறிக்கைர:,2-ஈேராடு (ந)வார்டு-42,

நிைலப்பள்ளி, எஸ்.ேக.சி

ெபாய்ேயறிக்கைர குடிைசகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேராடு638001, தைரத்தள தார்சுக்
கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி அைற
219

219

ண்
சி.எஸ்.ஐ.ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள் 1-ஈேராடு (ந)வார்டு-28, சிதம்பரம் காலனி:,2-ஈேராடு (ந)வார்டு-28, சிதம்பரம்
ளி, எஸ்.ேக.சி ேராடு638001, ெதற்கு

காலனி-1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பார்த்த தைரதளம் கிழக்குப் பகுதி
220

220

அைற
சி.எஸ்.ஐ.பிரப் ெமட்rக் பள்ளி
எஸ்.ேக.சி ேராடு ஈேராடு 638001,

221

221

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-28 ,37, ெபrயார் நகர்-1:,2-ஈேராடு (ந)வார்டு-28,37, ெபrயார்
நகர்-2:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-37, ெபrயார் நகர்-3:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-37, ெபrயார்

ேமற்குபார்த்தவில்ைலகட்டிடம்

நகர்-4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெதற்கு பகுதி அைற
சி.எஸ்.ஐ.பிரப் ெமட்rக் பள்ளி

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-37, ெபrயார் நகர்-5:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-37, ெபrயார் நகர்-

எஸ்.ேக.சி ேராடு ஈேராடு 638001,

6:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-37, ெபrயார் நகர்-7:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, ெபrயார் நகர்-

ேமற்கு பார்த்த வில்ைலகட்டிடம்

8:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வடக்கு பகுதி அைற
222

222

சி.எஸ்.ஐ.ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள் 1-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, ெபrயார் நகர்:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, ெபrயார் நகர்-9:,3ளிஎஸ்.ேக.சி ேராடு ஈேராடு638001,

ஈேராடு (ந) வார்டு-28, ெபrயார் நகர்-10:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-37, ெபrயார் நகர்

ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

ெமயின் ேராடு:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, எப் பிளாக்:,6-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, எல்

ெதற்குப் பகுதி முதல் அைற

பிளாக்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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1

2

3

4

223

223

சி.எஸ்.ஐ.ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள் 1-ஈேராடு(ந) வார்டு-37, ெபrயார் நகர் 15:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, ெபrயார் நகர்ளி,எஸ்.ேக.சி ேராடு ஈேராடு638001,

11:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, ெபrயார் நகர்-12:,4-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, ெபrயார்

ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

நகர்-13:,5-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, ெபrயார் நகர்-14:,6-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, எப்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெதற்குப் பகுதி இரண்டாவது அைற பிளாக் ெபrயார்நகர்:,7-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, ெஹச் பிளாக் ெபrயார்நகர்:,8ஈேராடு (ந) வார்டு-28, சி பிளாக் ெபrயார்நகர்:,9-ஈேராடு (ந) வார்டு28, எம்
பிளாக் ெபrயார்நகர்:,10-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, ஏ5 பிளாக் ெபrயார்நகர்:,11ஈேராடு (ந) வார்டு-28, எஸ் பிளாக் ெபrயார் நகர்:,12-ஈேராடு (ந) வார்டு-28, பி
224

224

பிளாக் ெபrயார் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

சி.எஸ்.ஐ.ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள் 1-ஈேராடு(ந) வார்டு-37, ெபrயார்நகர்குடிைசமாற்றுவாrயம்E பிளாக்:,999ளிஎஸ்.ேக.சி ேராடு ஈேராடு638001,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
ெதற்குப் பகுதி மூன்றாவது அைற
225

226

225

226

ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்

1-ஈேராடு (ந), காந்திஜி ேராடு வார்டு-42:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-43, தங்க

பள்ளி ரயில்ேவ காலனி 638001,

ெபருமாள் வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-43, ஜீவானந்தம் ேராடு:,4-ஈேராடு (ந)

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு43, ேசக்தாவூத் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேமற்கு பகுதி
ஈேராடு மாநகராட்சி நடுநிைலப்

1-ஈேராடு ந வார்டு-44, ரயில்ேவகாலனி:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு43, பாலசுப்ராயலு

பள்ளி ரயில்ேவ காலனி 638001,

வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-43, பட்டக்காரர் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

வடபுறம் கைடசி அைற
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1

2

3

4

227

227

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-43, காதர் ைமதீன் வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-35, சாம்பசிவம்

அைனத்து

ரயில்ேவ காலனி பாலசுப்ராயலு

வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-35, ராஜாஜி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வாக்காளர்கள்

5

வதி
ீ ஈேராடு 638001, கிழக்கு
பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்
228

228

ண்
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-35, ஈ.வி.ஆர். வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-35, ெவங்கட்ட

அைனத்து

ரயில்ேவ காலனி பாலசுப்ராயலு

வதி:,3-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-35, சீனிவாச வதி:,4-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-43, காதர்

வாக்காளர்கள்

வதி
ீ ஈேராடு 638001, கிழக்கு

ைமதீன் சந்து:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்
229

229

ண்
ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி
ரயில்ேவ காலனி பாலசுப்ராயலு

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-43, கிழக்கு பட்டக்கார வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வதி
ீ ஈேராடு 638001, கிழக்குப்
பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்
230

230

ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி
ரயில்ேவ காலனி பாலசுப்ராயலு
வதி
ீ ஈேராடு 638001, கிழக்குப்

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-35, அண்ணாமைல வதி:,2-ஈேராடு
ீ
(ந) வார்டு-35,
முத்துகுமாரசாமி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள்:

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்
ெதற்குப் பகுதி அைற எண்.2
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1

2
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4

231

231

சி எஸ் ஐ ஆரம்பப் பள்ளி பைழய
ரயில்நிைலயம் ஈேராடு - 638002,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-34,43, பைழய ரயில்ேவ ஸ்ேடசன் ேராடு:,2-ஈேராடு (ந)
வார்டு-34, ரயில்ேவ காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு பகுதி
232

232

வில்ைல கட்டிடம்
சி எஸ் ஐ ஆரம்பப் பள்ளி பைழய
ரயில்நிைலயம் ஈேராடு - 638002,

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-33, ேநதாஜி ேராடு:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-33, நகராட்சி
துப்புரவு பணியாளர்கள் குடியிருப்பு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேமற்குப் பார்த்த வடக்குப் பகுதி
வில்ைலக் கட்டிடம்
233

233

முதன்ைமகல்விஅலுவலகம்பைழய 1-ஈேராடு (ந) வார்டு-34, ஆலமரத்து ெதரு:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-33, முனிசிபல்
இரயில்ேவ ேராடு, ெதற்கு பார்த்த

சத்திரம் ேநதாஜி ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி
234

234

முதன்ைமகல்விஅலுவலகம்பைழய 1-ஈேராடு (ந) வார்டு-34, ஆலமரத்து ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
இரயில்ேவ ேராடு, ஈேராடு -

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

638002, ெதற்கு பார்த்த
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்
ி க்

ப்

ி
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235

235

ரயில்ேவகாலனி மா.ேம.நி.பள்ளி
ெகால்லம்பாைளயம் 638002,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
5

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-44, ரயில்ேவ காலனி:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-44, ரயில்ேவ
காலனி ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேமற்குப்பார்த்த தைரத்தளம்
கட்டிடம்அ.எ.7
236

236

ரயில்ேவகாலனி மா.ேம.நி.பள்ளி

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-45, ரயில்ேவ காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெகால்லம்பாைளயம் 638002,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேமற்குப்பார்த்த தைரத்தளகட்டிடம்
அைறஎண்4
237

237

ரயில்ேவகாலனி மா.ேம.நி.பள்ளி
ெகால்லம்பாைளயம் 638002,
ேமற்குப்பார்த்த
தைரத்தளக்கட்டிடம் அ.எண்.5

ï£÷¢ : 16/11/2020
Þìñ¢ : . ERODE

1-ஈேராடு (ந) வார்டு-44, எல்.ஜி.ஜி.எஸ்.காலனி:,2-ஈேராடு (ந) வார்டு-44,
எல்.ஜி.ஜி.எஸ். காலனி-1:,3-ஈேராடு (ந) வார்டு-44, எல்.ஜி.ஜி.எஸ். காலனி -2:,4ஈேராடு (ந) வார்டு-44, எல்.ஜி.ஜி.எஸ். காலனி -3:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

சி.கதிரவன் இ.ஆ.ப
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அைனத்து
வாக்காளர்கள்

