
வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

1 1

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, திய கட்டிடம், 

அைற எண்.01, ெதற்கு மல்லல்

1.மல்லல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்கு மல்லல்  வார்  3 அைனத்  வாக்காளர்கள்

2 2

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, திய கட்டிடம், 

அைற எண்.02, ெதற்கு மல்லல்

1.மல்லல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஞ்சான் வார்  2 ,                  

2.மல்லல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு மல்லல் வார்  3
அைனத்  வாக்காளர்கள்
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அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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3 3
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, ஆலங்குளம்

1.ஆலங்குளம்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆலங்குளம் ,             

2.ஆலங்குளம்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆலங்குளம் ,             

3.ஆலங்குளம்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெபரியகண்ணங்குடி ,        

4.ஆலங்குளம்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) க்குளம்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

4 4

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

தி  உத்திரேகாசமங்ைக

1.தி உத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தி உத்தரேகாசமங்ைக, 

2.தி உத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தி உத்திரேகாசமங்ைக 

ெதற்கு ெத ,                                        

3.தி உத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சீத்ைத

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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5 5

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

தி உத்திரேகாசமங்ைக

1.தி உத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தி உத்திரேகாசமங்ைக 

யாதவர் ெத  ,                                     

2.தி உத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தி உத்திரேகாசமங்ைக 

3.தி உத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற் ம் (ஊ) களக்குடி

அைனத்  வாக்காளர்கள்

6 6

ெபா  இ ேசைவ 

ைமயக்கட்டிடம், 

ெவள்ளாமரிச்சுக்கட்டி.

1.ெவள்ளாமரிச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதய்வச்சிைல நல் ர், 

2.ெவள்ளாமரிச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெவள்ளாமரிச்சுகட்டி 

வடக்குெத  ,                                         

3.ெவள்ளாமரிச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெவள்ளாமரிச்சுக்கட்டி 

ெதற்குெத  ,                                          

4.ெவள்ளாமரிச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கைதக்குளம்

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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7 7

ஆதி திராவிடர் நல 

ச தாயக்கூடம்   

,ெவள்ளாமரிச்சுக்கட்டி

1.ெவள்ளாமரிச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வித்தா ர் ,      

2.ெவள்ளாமரிச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெகாடிக்குளம் ,    

3.ெவள்ளாமரிச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெவங்குளம் ,      

4.ெவள்ளாமரிச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ைகலாசமங்களம்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

8 8

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம் , களரி

1.களரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கீழச்சீத்ைத , 2.களரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

களரி ெதற்கு , 3.களரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) களரி வடக்கு , 4.களரி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆைணகுடி

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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9 9

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம், சுைமதாங்கி

1.களரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சுைமதாங்கி அைனத்  வாக்காளர்கள்

10 10
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,நல்லி க்ைக

1.நல்லி க்ைக (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேகாேனரி, 2.நல்லி க்ைக (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) நல்லி க்ைக 1, 3.நல்லி க்ைக (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

நல்லி க்ைக 2 ,4.நல்லி க்ைக (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெசட்டிேயந்தல்

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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ண்

வா.சா.எ

ண்
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அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 
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11 11

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பைனயடிேயந்தல்

1.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மரியராய ரம் ,       

2.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பைனயடிேயந்தல் (வடக்கு 

ெத ) ,3.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பைனயடிேயந்தல் 

(ேமற்கு ெத ) ,4.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

பைனயடிேயந்தல் (ெதற்கு ெத ) ,5.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) பைனயடிேயந்தல் காலணி

அைனத்  வாக்காளர்கள்

12 12
அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேவளா ர்

1.ேவளா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்கு ேவளா ர் , 2.ேவளா ர் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ேவளா ர் ,3.ேவளா ர் (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) ேவளா ர் காலனி

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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வா.சா.எ

ண்
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அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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13 13

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ெதற்குபக்கம்  

ேமலமைட

1.ேவல ர் (வ.கி) மற் ம் ேமலமைட (ஊ) படிப்பான் , 

2.ேவளா ர்(வ.கி) மற் ம் ேமலமைட (ஊ) ேமலமைட
அைனத்  வாக்காளர்கள்

14 14

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குகட்டிடம் வடக்குப்பக்கம்  

ேமலமைட

1.ேவளா ர் (வ.கி) மற் ம் ேமலமைட (ஊ) கன்னிபா ரம் ,     

2.ேவளா ர் (வ.கி) மற் ம் ேமலமைட (ஊ) க காத்தி ,       

3.ேவளா ர் (வ.கி) மற் ம் ேமலமைட (ஊ) க காத்திகாலணி

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

15 15

ெபா  இ ேசைவ கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, வடக்குப்பக்கம், 

நத்தம்.

1.குளபதம்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) குளபதம் (வார்  1), 2.குளபதம்  (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) குளபதம் நத்தம் (வார்  1)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

16 16

ெபா  இ ேசைவ கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, ெதற்குப்பக்கம், 

நத்தம்.

1.குளபதம்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) குளபதம் நத்தம் (வார்  2) ,  

2.குளபதம்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) குளபதம் நத்தம் காலணி (வார்  2), 

3.குளபதம்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ைவைக (வார்  2)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

17 17

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

சின்னபாைளயேரந்தல்

1.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற் ம் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

தில்ைலேயந்தல் , 2.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற் ம் தில்ைலேயந்தல் 

(ஊ) கீழத்தில்ைலேயந்தல் , 3.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற் ம் 

தில்ைலேயந்தல் (ஊ) ெபரியபாைளயேரந்தல் , 4.பள்ளேமார்குளம் 

(வ.கி) மற் ம் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) சின்ன பாைளயேரந்தல் ,   

5.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற் ம் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) ஸ்லிம் 

ேமார்க்குளம்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

18 18

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம், பள்ளேமார்க்குளம்

1.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற் ம் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

பள்ளேமார்க்குளம்
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

19 19
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,ெகாம் தி

1.மாணிக்கேனரி (வ.கி) மற் ம் ெகாம் தி (ஊ) ெகாம் தி 

வடக்குத்ெத  , 2.மாணிக்கேனரி (வ.கி) மற் ம் ெகாம் தி (ஊ) 

ெகாம் தி ெதற்குத்ெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்

20 20
அரசு ஆதிதிராவிடர்  

உயர்நிைலப்பள்ளி   ,பழஞ்சிைற

1.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற் ம் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

ஆைமக்கூட்டம் , 2.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற் ம் தில்ைலேயந்தல் 

(ஊ) பழஞ்சிைற

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

21 21
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,கும்பிடாம ைர
1.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற் ம் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) கும்பிடாம ைர அைனத்  வாக்காளர்கள்

22 22

அங்கன்வாடி கட்டிடம் வடக்குப் 

பகுதி, ேமற்குப்பக்கம், 

மாவிலந்ேதாப்

1.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற் ம் தில்ைலேயந்தல் (ஊ)ம தன்ேதாப் , 

2.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற் ம் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

மாவிலந்ேதாப் , ங்ைகேதாப்

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

23 23
நாடார் ந நிைலப்பள்ளி   

,ந க்கட்டிடம், மாவிலந்ேதாப்

1.பள்ளேமார்குளம் (வ.கி) மற் ம் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

தில்ைலேயந்தல்
அைனத்  வாக்காளர்கள்

24 24
ச தாயக்கூடம்   ,வடக்கு பகுதி 

மாயாகுளம்

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மாயாகுளம் , 2.மாயாகுளம் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதாண்டாைலேமலக்கைர
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

25 25
ச தாயக்கூடம்   ,ெதற்குப்பகுதி 

மாயாகுளம்

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சின்னமாயாகுளம் ,           

2.மாயாகுளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தட்டான்ேதாப் ெத
அைனத்  வாக்காளர்கள்

26 26
சி எஸ் ஐ ஆரம்பப்பள்ளி   

,சின்னமாயாகுளம்

1.மாயாகுளம்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ள் வாடி (வார்  3) , 

2.மாயாகுளம்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) த் ராஜ்நகர் (வார்  6)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

27 27
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , ல்லந்ைத

1.மாயாகுளம்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ல்லந்ைத(வார்  1), 2.மாயாகுளம் 

 (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ல்லந்ைத (வார்  2)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

28 28

ேந  ஜ ீநர்சரி மற் ம் பிைரமரி 

பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் அைற 

எண்.01, மாயாகுளம்.

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மாயாகுளம் அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

29 29

ேந  ஜ ீநர்சரி மற் ம் பிைரமரி 

பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் அைற 

எண்.02, மாயாகுளம்.

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பாரதிநகர் விேவகானந்த ரம் , அைனத்  வாக்காளர்கள்

30 30

ேந  ஜ ீநர்சரி மற் ம் பிைரமரி 

பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் அைற 

எண்.04, மாயாகுளம்.

2/மாயாகுளம் )வ/கி*!மற் ம் )ஊ*!மங்கேளஸ்வரி நகர் அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

31 31

சி.எஸ்.ஐ. ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, ெதற்குப்பக்கம், 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஏர்வாடி ேரா , சீதக்காதி சாைல  

(வார்  21) , 2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்குத் ெத (வார்   

20) வட்  எண். 10 தல் 135

அைனத்  வாக்காளர்கள்

32 32

சி.எஸ்.ஐ. ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி ந க்கட்டிடம் 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) தட்டான் ேதாப் த் ெத  (வார்  21), 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) சாயக்காரத்ெத  (வார்  20), 

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வண்ணார் ெத  (வார்  20)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

33 33

ஹ்யித்தீனியா 

ெமட்ரிகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,ேமற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்குத் ெத (வார்  20) அைனத்  வாக்காளர்கள்

34 34

ஹ்யித்தீனியா 

ெமட்ரிகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,ேமற்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குத் ெத  2 அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

35 35

இஸ்லாமியா ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்குத் ெத  6 ,2.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) வடக்குத் ெத  1, 3.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

க்குடிெத (வார்  16)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

36 36

இஸ்லாமியா ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி  

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்குத் ெத (வார்  19) , 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்குத் ெத (வார்  16) , 

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) க்குடிெத (வார்  16)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

37 37

இஸ்லாமியா ெமட்ரிகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி,ெதற்குப்பககம் 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்குத் ெத  4  சீதக்காதி சாைல, 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்குத் ெத  5, ெதற்குத் ெத  1, 

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெசங்காரத் ெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்

38 38

இஸ்லாமியா ெமட்ரிகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி (ந ப்பகுதி) 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெசாக்க நாதர் சாமி ேகாவில்  ெத , 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஈசாதண்டயல் ெத , 3.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) ெதற்குெத  ,4.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

ெதற்கு ெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

39 39

இஸ்லாமியா ெமட்ரிக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி  

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) த் ெத  , 2.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) வடக்குெத  (வார்  17) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் 

(ேப) ெதற்குெத (வார்  17)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

40 40

சதக்கத் ல் ஜாரியா 

ந நிைலப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

வடக்குப்பக்கம், கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெதற்குத் ெத  (வார்  18) அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

41 41

சதக்கத் ல் ஜாரியா 

ந நிைலப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

ெதற்குப்பக்கம், கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்குத் ெத   (வார்  16) ,  

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ந த்ெத  (வார்  16),3.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) ந த்ெத (வார்  16)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

42 42

சதக்கத் ல் ஜாரியா 

ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, கிழக்குகட்டிடம், 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெநய்னா கம்ம  தண்டயர் ெத   

(வார்  14 ,  2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெசாக்கநாதர்சாமி 

ேகாவில் ெத  (வார் )14 , 3.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேமலத் 

ெத  1

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

43 43

சதக்கத் ல் ஜாரியா 

ந நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்குப்பகுதி 

(கிழக்குப்பக்கம்) கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஈசாதண்ைடயர் ெத  (வார்  21) 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெதற்குத் ெத  4
அைனத்  வாக்காளர்கள்

44 44

ஹமீதியா  ெமட்ரிகுேலசன் 

ேமல்நிைல பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேசக் அகம  ெத  ,            

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) சின்ன பிச்ைச மைரக்காயர் ெத , 

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேமலத் ெத  2 ,4.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) ேசர்மன் சதக் சாைல ,5.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

ஆலிம்மாதி ஹிரகுல்லா சாைல

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

45 45

ஹமீதியா  ெமட்ரிகுேலசன் 

ேமல் நிைலப் பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெநய்னா கம  தண்ைடயர் ெத   

(வார்  12) ,2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) சாம்  ெத  (வார்  12) 

,3.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) சாைலத் ெத  (வார் 12),4.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) ந த் ெத  (வார்  12) ,5.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் 

(ேப) ெதற்கு ெத   (வார்  12) ,6.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

தம்பிைநனாபிள்ைள ெத  (வார்  12)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

46 46

சதக்கத் ல் ஜாரியா 

ந நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்குபக்கம் 

(வடக்குபகுதி), கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெநய்னா கம  தண்டயல் ெத  , 

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

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) பனங்காட்  ஆதிதிராவிடர் ெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

47 47

சதக்கத் ன் ஜாரியா 

ந நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்குபக்கம் 

(ெதற்குபகுதி), கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ந த்ெத  1 ,2.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) ந த்ெத  2, 3.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) பச்சிைலத் 

ெத  ,4.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) அத்தியிைலத் ெத , 

,5.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) மதார் அம்பலம் ெத , 6.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) நாடார் கைடத் ெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்

48 48

ஹமீதியா ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம் 

(கிழக்குப்பகுதி)கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேமலத்ெத  1(வார்  13) ,        

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேமலத்ெத  2(வார்  15)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

49 49

ஹமீதியா ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம் (ேமற்கு 

பகுதி)கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) சங்குெவட்டித்  ெத  (வார்  13), 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) பன்னாட்டார்  ெத  (வார்  13)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

50 50

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி எண் 1   

,வடக்குப்பகுதி, கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வாணியர் ெத  (வார்  6) ,      

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

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்கு ெத  ,                  

4.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) க்காலனி  வார்  2

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

51 51

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி எண் 1   

,ெதற்கு பகுதி , கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்கு நாடார் ெத  , 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) மறவர் ெத
அைனத்  வாக்காளர்கள்

52 52

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

, த் ச்சாமி ரம்

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) த் ச்சாமி ரம் அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

53 53

மஹ் மியா ேமல்நிைலப்பள்ளி  

 ,ேமற்குப்பகுதி ெதற்குப்பக்கம் 

5வ  அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) தச்சர் ெத (வார்  7) அைனத்  வாக்காளர்கள்

54 54

மஹ் னியா ேமல்நிைலப்பள்ளி  

 ,ேமற்குப்பக்கம் ெதற்குப்பகுதி 4 

வ  அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வள்ளல் சீதக்காதி சாைல(வார்  7), 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்குத் ெத (வார்  7)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

55 55

மஹ் மியா ேமல் நிைலப்பள்ளி 

  ,ேமற்கு பகுதி வடக்கு பக்கம் 

அைற எண் 3 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேசரன் ெத (வார்  10) , 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) ஆட த்தான் ெத (வார்  7) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) பணியக்காரத் ெத (வார்  10)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

56 56

ைஹரத் ல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,அைற 

எண் 4 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) பரதர் ெத (வார்  3) அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

57 57

ைஹரத் ல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,அைற 

எண் 6 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெபத்தரி ெத (வார்  9) , 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) சங்குளிகாரத் ெத  (வார்  3) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) கீழக்கைர(வார்  9)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

58 58

ைஹரத் ல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதன் 

கிழக்கு கட்டிடம் அைற எண் 28 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) தச்சர் ெத (வார்  9) அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

59 59

ைஹரத் ல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதன்ேமற்கு கட்டிடம் , அைற 

எண் 29 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) சங்குளிக்காரத் ெத (வார்  8) ,    

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஆட த்தான் ெத (வார்  9)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

60 60

ைஹரத் ல் ஜலாலியா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குக்கட்டிடம், கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) வாணியர்  ெத (வார்  5,6) அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

61 61

ைஹரத் ல் ஜலாலியா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ைமயப்பகுதி 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) ப த்திக்காரத் ெத (வார்  5) அைனத்  வாக்காளர்கள்

62 62

ைஹரத் ல் ஜலாலியா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு பகுதி 

7வ  அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்குத் ெத   (வார்  4 ) ,      

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்குத் ெத   (வார்  4 )
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

63 63

ைஹரத் ல் ஜலாலியா 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,ெதற்கு பகுதி 

9வ  அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்குத் ெத (வார்  4) அைனத்  வாக்காளர்கள்

64 64

ைஹரத் ல் ஜலாலியா 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,ெதற்கு பகுதி 

8வ  அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ேப) மீனாட்சி ரம்(வார்  2), 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்குத் ெத (வார்  3)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

65 65

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் காஞ்சிரங்குடி

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) யாதவர் குடியி ப் , 

2.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) காஞ்சிரங்குடி ஸ் ம் 

குடியி ப் , 3.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலவலைச, 

4.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலவலைச காலணி

அைனத்  வாக்காளர்கள்

66 66

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் காஞ்சிரங்குடி

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) காஞ்சிரங்குடி, 2.காஞ்சிரங்குடி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெசங்க நீேராைட
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

67 67 ச தாயக்கூடம்   ,காஞ்சிரங்குடி
1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) காஞ்சிரங்குடி, 2.காஞ்சிரங்குடி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) கீழவலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்

68 68

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், அலவாய்க்கைரவாடி

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அலவாய்க்கைரவாடி, 

2.காஞ்சிரங்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) இடிந்தகல்
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

69 69

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம் ெலட்சுமி ரம்

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெலட்சுமி ரம், 2.காஞ்சிரங்குடி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெலட்சுமி ரம் நகரம்,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

70 70

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி, 

ெலட்சுமி ரம்

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெலட்சுமி ரம் நகர், 

2.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேகாகுலநகர்
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

71 71

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

ெலட்சுமி ரம்

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) நகர், 2.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) சிவகாமி ரம் , 3.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ேகாகுலநகர், நகர்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

72 72

ஊராட்சி ம்ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி,(கிழக்குபக்கம்) 

அைற எண் 1தாதேனந்தல்

1.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் தாதேனந்தல் (ஊ) தாதேனந்தல்,   

2.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் தாதேனந்தல் (ஊ) பள்ளப்பச்ேசாரி
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

73 73

ஊராட்சி ம்ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குபக்கம் 

கிழக்குபகுதி அைற எண் 

2தாதேனந்தல்

1.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் தாதேனந்தல் (ஊ) ெபாக்காேரந்தல் , 

2.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் தாதேனந்தல் (ஊ) 

த் வரீப்பன்வலைச, 3.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் தாதேனந்தல் 

(ஊ) ெபாக்காேரந்தல்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

74 74

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பக்கம் கிழக்கு கட்டிடம் 

ேமல் க்குடி

1.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் ேச க்கைர (ஊ) பஞ்சந்தாங்கி ,  

2.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் ேச க்கைர (ஊ) சீனிவலைச ,   

3.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் ேச க்கைர (ஊ) ேதச்சிவலைச,   

4.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் ேச க்கைர (ஊ) பிச்சாவலைச

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

75 75

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம் கிழக்கு கட்டிடம் 

ேமலப் க்குடி

1.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் ேச க்கைர (ஊ) கீழப் க்குடி,   

2.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் ேச க்கைர (ஊ) ேமலப் க்குடி, 

3.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் ேச க்கைர (ஊ) அகஸ்தியார் ரம் 

4.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் ேச க்கைர (ஊ) ேச க்கைர

அைனத்  வாக்காளர்கள்

76 76

சுேரஸ் சுதா அழகன் அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி கிழக்கு பக்கம் 

தி ப் ல்லாணி

1.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தி ப் ல்லாணி காலனி 

குடியி ப்  , 2.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தி ப் ல்லாணி 

ேமற்குெத  ,3.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தி ப் ல்லாணி 

ெதற்குெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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77 77

சுேரஸ் சுதா அழகன் அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி ேமற்கு பக்கம்  

தி ப் ல்லாணி

1.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தி ப் ல்லாணி கிழக்குெத  , 

2.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தி ப் ல்லாணி சாைலத்ெத , 

3.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வைளயேனந்தல் ,            

4.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) உப்பிலான்வலைச

அைனத்  வாக்காளர்கள்

78 78

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேகாைரக்கூட்டம்

1.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் ேகாைரக்குட்டம் (ஊ) 

ேகாைரக்குட்டம் (வடக்கு) , 2.தி ப் ல்லாணி (வ.கி) மற் ம் 

ேகாைரக்குட்டம் (ஊ) ேகாைரக்குட்டம் (ெதற்கு)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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79 79

பாத்திமா ஆசிரியர் பயிற்சி 

பள்ளி,ேமற்குப்பகுதி 

வடக்குப்பக்கம், பசும்ெபான்நகர் 

இராமநாத ரம்

1.இராஜசூரியமைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இராஜசூரியமைட எம் எஸ் 

ேக நகர் ேமற்குப் பகுதி
அைனத்  வாக்காளர்கள்

80 80

பாத்திமா ஆசிரியர் பயிற்சி 

பள்ளி   ,ேமற்கு  கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி, பசும்ெபான்நகர், 

இராமநாத ரம்

1.இராஜசூரியமைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இராஜசூரியமைட எம் எஸ் 

ேக நகர்(கிழக்குப் பகுதி) , 2.இராஜசூரியமைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

இராஜசூரியமைட எம் எஸ் ேக நகர் ேமற்குப் பகுதி - 2

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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81 81

ஊராட்சி ஒன்றியத் 

ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, இராஜசூரியமைட

1.இராஜசூரியமைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இராஜசூரியமைட (வார்  2) அைனத்  வாக்காளர்கள்

82 82

ஊராட்சி ஒன்றியத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி, 

பால்க்கைர

1.இராஜசூரியமைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அச்சடிப்பிரம்  வார்  3 , 

2.இராஜசூரியமைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேகாவிந்தேநந்தல் வார் 4, 

3.இராஜசூரியமைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பால்கைர வார்  5 ,      

4.இராஜசூரியமைட(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வன்னிக்குடி  வார்  6

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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83 83

இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு பகுதி  அைற எண். 19, 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ெதற்குரத வதீி ( வார்  1) ,                  

2.இராமநாத ரம் (ந) ேகாட்ைட ேமட் த் ெத   (வார்  1) ,   

3.இராமநாத ரம் (ந)  அக்ரஹாரம் ெத   (வார்  1 ,        

4.இராமநாத ரம் (ந) ேகாழிகூட் த் ெத   (வார்  1)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

84 84

இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம் அைற எண் 11 ஜி 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) அக்ரஹாரம் ந த்ெத   (வார்  1) ,         

2.இராமநாத ரம் (ந) கைவஊரணி ேமற்குஅக்ரஹாரம் (வார்  1), 

3.இராமநாத ரம் (ந) இராஜாமாைலயிட் த் ெத  (வார்  1) ,        

4.இராமநாத ரம் (ந) சிவன்ேகாவில் வடக்கு அக்ரஹாரம் (வார்  1)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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85 85

இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பகுதி அைற எண் 19 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) சிவன்ேகாவில் கிழக்குரத வதீி  (வார்  1) , 

2.இராமநாத ரம் (ந) குழந்ைதசாமி சந்  (வார்  1) ,3.இராமநாத ரம் 

(ந) ராஜாஅரண்மைன ேமற்குெத   (வார்  3), 4.இராமநாத ரம் (ந) 

னியசாமி ேகாவில் ேமற்கு ெத   (வார்  1), 5.இராமநாத ரம் (ந) 

திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் ெதற்கு வடக்கு ெத (வார்  3), 

6.இராமநாத ரம் (ந) கைவ ரணி ேமற்கு ெத (வார்  1) , 

7.இராமநாத ரம் (ந) சன்னதித் ெத  (வார்  3) , 8.இராமநாத ரம் (ந) 

பா மதி நாச்சியார் வடக்குெத (வா.எண் 1), 9.இராமநாத ரம் (ந) 

அரண்மைன கிழக்கு ெத வார்  4 , 10.இராமநாத ரம் (ந) 

அரண்மைன ெதற்கு ெத வார்  3 , 11.இராமநாத ரம் (ந) 

அரண்மைனத்ெத வார் -4) ,12.இராமநாத ரம் (ந) இராஜா 

அரண்மைன ேமலத் ெத வார் -3), 13.இராமநாத ரம் (ந) சன்னதி 

ெத வார் -3)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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86 86

இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி  

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ெதான்ைன கு சாமி ேகாவில் கிழக்கு ெத   

(வா2) ,2.இராமநாத ரம் (ந) சின்னசாமி  த்ெத  (வா2) ,           

3.இராமநாத ரம் (ந) னியாண்டி சுப்பிரமணியசாமிேகாவில் 

ேமற்குத்ெத , 4.இராமநாத ரம் (ந) ேகாவிந்த தீட்சதர்  கிழக்கு  ரத 

வதீி(வா2) , 5.இராமநாத ரம் (ந) ெஜயபால்சாமி வடக்கு  ெத  (வா3), 

6.இராமநாத ரம் (ந) காத்த த்  சந்  (வா2) ,7.இராமநாத ரம் (ந) 

ைதப்பிரியாைன ெத  (வா3)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

87 87

இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி  

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) த் ேதவன் சந்  (வா3) ,2.இராமநாத ரம் (ந) 

திரவியம் சந்  (வா3) ,3.இராமநாத ரம் (ந) சுப்ரமணிய ேலாககு  

வடக்குத் ெத  (வா2), 4.இராமநாத ரம் (ந) யாைனக்கல் ேரா  (வா4), 

5.இராமநாத ரம் (ந) னியாண்டி ேசர்ைவ சந்  (வா2) ,         

6.இராமநாத ரம் (ந) னியாண்டி சுப்பிரமணியன்ேகாவில்ெதற்கு 

ெத  (ர்  2)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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சி.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி    

,ெதன் ேமற்கு கட்டிடம் , 

இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) நீலகண்டி அக்கிரஹாரம் ெத  வார் 2), 

2.இராமநாத ரம் (ந) நீலகண்டிம ைர வரீாச்சாமிேகாவில் 

வடக்குெத வார்  2 , 3.இராமநாத ரம் (ந) ஔைவயார் ெத வார் -

27) ,4.இராமநாத ரம் (ந) கர்ணல் பங்காளத்ெத வார் -3), 

5.இராமநாத ரம் (ந) மில்லர் பங்களாத் ெத வார் -4) ,  

6.இராமநாத ரம் (ந) ெவங்கிடசாமி ெத (வார் 5) ,7.இராமநாத ரம் (ந) 

தங்கேவல்சாமி ெத வார் -4) , 8.இராமநாத ரம் (ந) ைநனா 

ெத வார் -4) , 9.இராமநாத ரம் (ந) ேகாவிந்தசாமி சந் வார் -4) , 

10.இராமநாத ரம் (ந) கந்தசாமி சந் வார் -4) ,11.இராமநாத ரம் (ந) 

த்  க ப்பன் சந் வார் -4) ,12.இராமநாத ரம் (ந) காசி 

ராஜாசந் வார் -4) ,13.இராமநாத ரம் (ந) ைவரலிங்கம் சந் வார் -4) 

14,இராமநாத ரம் (ந) ெலட்சப்பிர  ஆ கம் வடக்குெத வார் -4), 

15.இராமநாத ரம் (ந) ேபாஸ்ட் ஆப்பிஸ் ெத வார் -3)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 
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ேச பதி ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி, இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) பாண்டிக்கண்மாய்சாமி அரண்மைனேமற்குத்ெத  

(வா.எண்-5) , 2.இராமநாத ரம் (ந) ேதவஸ்தானம் 

மாேனஜர்அய்யாக்கண்  கிழக்குத்ெத  (வார் , 3.இராமநாத ரம் (ந) 

அலங்கேசரி ெத  (வார்  5 , 4.இராமநாத ரம் (ந) யாைனக்கல் ெத  

(வார்  4 , 5.இராமநாத ரம் (ந) குப்பா வடக்கு ெத  (வா.எண்-5) ,  

6.இராமநாத ரம் (ந) சிக்கந்தர் ெத  (வா.எண்-5) , 7.இராமநாத ரம் (ந) 

ெலட்சுமணன் வடக்குத் ெத   (வா.எண்-5) , 8.இராமநாத ரம் (ந) 

பாண்டியசாமி சந்  (வா.எண்-5)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

90 90

இராஜா  தினகர்  

ந நிைலப்பள்ளி, 5பி  

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி  

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார் -6) ,         

2.இராமநாத ரம் (ந) காந்திஅடிகள் ெத (வார் -6) ,              

3.இராமநாத ரம் (ந) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  கிழக்குபகுதிவா(ர் -6)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 
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இராஜா  தினகர்  

ந நிைலப்பள்ளி, 5பி  

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி  

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) அல்லிக் கண்மாய் ெதற்கு ெத (வார் -6) ,  

2.இராமநாத ரம் (ந) ஈசாப்பள்ளிவாசல்ெத (வார் -6),3.இராமநாத ரம் 

(ந) சாமி அய்யா சந்   (வா.எண்-6)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

92 92

இராஜா  தினகர்  

ந நிைலப்பள்ளி, 4எ  

கட்டிடம் இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) சிகில்ராஜவதீி, ேகணிக்கைரவார் -8) ,  

2.இராமநாத ரம் (ந) சவணக்காரத் ெத வார் -8) ,3.இராமநாத ரம் (ந) 

ேபார்  ஸ்கூல் சந் வார் -8) ,4.இராமநாத ரம் (ந) சிகில் 

கைடவம்பன் சந் வார் -8) ,5.இராமநாத ரம் (ந) சிகில் கைட 

மண்ைடயன் சந் வார் -8) , 6.இராமநாத ரம் (ந) இராஜதினகர் 

அரண்மைன ேமற்குத்ெத வார் -8) 7.இராமநாத ரம் (ந) 

ேகணிக்கைரச் சந் வார் -8),8.இராமநாத ரம் (ந) டாக்டர்அம்ேபத்கார் 

ெதற்கு வடக்கு ெத வார் -7)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 
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அரசு ெபண்கள் கைல கல் ரி   

 ,கிழக்கு பக்கம் வடக்கு பகுதி 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) மகர்ேநாம்  ெபாட்டல் ேரா  1வ  ெத  (வார் -

8), 2.இராமநாத ரம் (ந) மகர்ேநாம்  ெபாட்டல் ேரா  2வ  ெத  

(வார் -8), 3.இராமநாத ரம் (ந) மகர் ேநான்  ெபாட்டல் ேரா  3வ  

ெத  (வார் -8) 4.இராமநாத ரம் (ந) மகர் ேநான்  ெபாட்டல் 

ேரா 4ெத  (வார் -8)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

94 94

அரசு ெபண்கள் கைல கல் ரி   

 ,கிழக்கு பக்கம் வடக்கு பகுதி 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) மகர் ேநான்  ெபாட்டல் ேரா  5வ  ெத  

(வார் -8), 2.இராமநாத ரம் (ந) மகர் ேநான்  ெபாட்டல் ேரா  6வ  

ெத  (வார் -8), 3.இராமநாத ரம் (ந) மகர் ேநான்  ெபாட்டல் ேரா  

7வ  ெத  (வார் -8) 4.இராமநாத ரம் (ந) மகர் ேநான்  ெபாட்டல் 

ேரா  8வ  ெத  (வார் -8)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 
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இராஜா தினகர் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

, தியகட்டிடம் (வடக்குப் பகுதி) 

2ம் வகுப்  இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ேதவிபட்டிணம் ேரா (வார் -9) , 2.இராமநாத ரம் 

(ந) ெவற்றிைலக்காரத் ெத (வார் -7) ,3.இராமநாத ரம் (ந) 

சேவாயிரர்ேகாயில் கிழக்குசந் (வார் -7) ,4.இராமநாத ரம் (ந) 

சேவாயிரர்ேகாயில் கிழக்குெத (வார் -7)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

96 96

இராஜா தினகர் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

, தியகட்டிடம் (வடக்குப்பக்கம்) 

2ம் வகுப்  இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) சேவாயிரர் ேகாயில் ெதற்குெத (வார் 7) , 

2.இராமநாத ரம் (ந) டாக்டர் அம்ேபத்கார் ந த்ெத (வார் 7) ,  

3.இராமநாத ரம் (ந) வண்டிக்காரச்சந் (வார் )26 ,4.இராமநாத ரம் (ந) 

டாக்டர் அம்ேபத்கார் கிழக்கு ேமற்கு ெத (வார் )7

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்
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வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  
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ெசய்ய  அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் அைற எண் 6 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) தி வள் வர் ெத  (வார்  10) ,2.இராமநாத ரம் 

(ந) ெலட்சுமி ரம் ஊரணி ேமல்கைர பாைத  (வார்  9), 

3.இராமநாத ரம் (ந) திெரௗபதியம்மன்ேகாயில் வடக்கு ெத  

(வார் 12) 4.இராமநாத ரம் (ந) பாலசுப்பிரமணியசுவாமி ேகாயில் 

ெத  (வார்  12),5.இராமநாத ரம் (ந) லட்சுமி ரம்ேமலரதவதீி ேரா  - 

வார்  10)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

98 98

ெசய்ய  அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் அைற எண் 7 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ெலட்சுமி ரம் அஹ்ரகாரம் ேரா (வார் -10) , 

2.இராமநாத ரம் (ந) வாணிபட்டணம் ேரா (வார் -10) , 

3.இராமநாத ரம் (ந) ெலட்சுமி ரம் சத்திரத்ெத (வார் -10) ,

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

99 99

ெசய்ய  அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,பிரதான 

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி அைற 

எண் பி5, இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ெலட்சுமி ரம் ெதற்கு ெத (வார் -10) ,       

2.இராமநாத ரம் (ந) தா மானசாமி ேகாயில் மடம் 

வடக்குத்ெத (வார் -10) 3.இராமநாத ரம் (ந) தா மானசாமிமடம் 

ெதற்குத் ெத (வார் -10),4.இராமநாத ரம் (ந) சின்னச்சாமி சந் (வார் -

10)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

100 100

ெசய்ய  அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் அைற எண் 8 

இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) வண்டிக்கார ைகயா ெத (வார் -12) ,     

2.இராமநாத ரம் (ந) பாலசுப்பிரமணியேகாவில் வடக்கு ரதவதீி(வார் -

12) ,3.இராமநாத ரம் (ந) ெலட்சுமி ரம் கி ஷ்ணன்ேகாவில் ெதற்கு 

வதீி (வார் 11), 4.இராமநாத ரம் (ந) ெலட்சுமி த்  ராமலிங்கசாமி 

ேகாவில் ெதற்கு ெத (வா12) ,5.இராமநாத ரம் (ந) ெலட்சுமி 

த் ராமலிங்கசுவாமி ேகாவில் கிழக்கு ெத (வா 12) , 

6.இராமநாத ரம் (ந) ெலட்சுமி ரம் த் ராமலிங்கசாமி ேகாவில் 

ேமற்கு ெத (வார் 12) 7.இராமநாத ரம் (ந) ெலட்சுமி ரம் 

த் ராமலிங்கசாமி ேகாவில் ேமற்கு சந் (வார் 12)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

101 101

ஆயிரைவஸ்ய ெமட்ரிக் பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் இ-பிரி  

வடக்குப்பக்கம், இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) பாலசுப்பிரமணியசாமிேகாவில் 

ெதற்குரதவதீி(வார் -12) ,2.இராமநாத ரம் (ந) சாயக்காரத்ெத (வார் -

12)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

102 102

ஆயிரைவஸ்ய ெமட்ரிக் 

பள்ளி,ேமற்கு கட்டிடம் 

வடக்குப்பக்கம், 11ஆம் வகுப்  அ 

பிரி  அைற இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) கம்பர் ெத (வார் -12) ,2.இராமநாத ரம் (ந) 

த் ராமலிங்கசாமி வடக்கு ரத வதீி(வார் -12) ,3.இராமநாத ரம்(ந) 

வசந்த நகர் 1வ  ெத  (வார் -12)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

103 103

ஆயிரைவஸ்ய ெமட்ரிக் பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி , 

இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம்(ந) வசந்த நகர் 2வ  ெத  (வார் -12) , 

2.இராமநாத ரம்(ந) வசந்த நகர் 3வ  ெத  (வார் -12) , 

3.இராமநாத ரம்(ந) வசந்த நகர் 4வ  ெத  (வார் -12), 

4.இராமநாத ரம்(ந) வசந்த நகர் 5வ  ெத  (வார் -12)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

104 104

ெசய்ய  அம்மாள் 

ெமட்ரிகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,  அைற எண் 

7 இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) கு விக்காரத் ெத (வார் -11) அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

105 105

ெசய்ய  அம்மாள் ெமட்ரிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம் அைற எண் 8 

இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) க ேவப்பிைலக்காரத்ெத (வார் -11) , 

2.இராமநாத ரம் (ந) இராேமஸ்வரம் ேதவஸ்தானம் ெதற்கு ெத   

(வா-11) ,3.இராமநாத ரம் (ந) ராேமஸ்வரம் ேதவஸ்தானம் ஆபிஸ் 

கிழக்குத்ெத   (வா-11) ,4.இராமநாத ரம் (ந) ராேமஸ்வரம் 

ேதவஸ்தானம்  ேமற்குத்ெத  (வா - 11),5.இராமநாத ரம் (ந) 

த் ராமலிங்கசாமி ேகாவில் ெதற்கு ெத   (வா - 12), 

6.இராமநாத ரம் (ந) பாலசுப்பிரமணியசாமி ேகாவில் கிழக்கு 

ெத வார் -12)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

106 106

ஆயிரைவஸ்ய ெமட்ரிக் பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், F பிளாக் 11 ம் 

வகுப்  இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) சிவன்ேகாவில் ெதற்குத்ெத (வார் -13), 

2.இராமநாத ரம் (ந) ந த் ெத (வார் -13) ,3.இராமநாத ரம் (ந) 

வடக்குத் ெத (வார் -13) ,4.இராமநாத ரம் (ந) சிவன்ேகாவில் 

வடக்குெத (வார் -13) ,5.இராமநாத ரம் (ந) ெதற்குத்ெத (வார் -13), 

6.இராமநாத ரம் (ந) க ப்பன்ஊரணிெத (வார் -13), 7.இராமநாத ரம் 

(ந) ேமார்கைடத்ெத (வார் -13)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

107 107

தர்ம தாவள விநாயகர் பள்ளி   

, க்கட்டிடம் 10ம்-வகுப்  சி 

பிரி  அைற, இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) தர்பசயனம் ேரா  (வா.எண்-13) , 2.இராமநாத ரம் 

(ந) த் க்ேகாரக்கி ெத  (வா.எண்-17)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

108 108

தர்ம தாவள விநாயகர் பள்ளி   

, க்கட்டிடம் 10ம்-வகுப்   

அைற, இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) ம ைரயார்கள்ெத  (வார்  9) ,2.இராமநாத ரம் 

(ந) பாரதியார் ெத  வா.எண்-17) ,3.இராமநாத ரம் (ந) தர்மதாவள 

விநாயகர் ேகாவில் கிழக்கு ெத  வா.எண்-17)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

109 109

கிெரசன்ட் உயர்நிைலப்பள்ளி   

, க்கட்டிடம் அைற எண் 2 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) த் ெத  (வார்  17) ,2.இராமநாத ரம் (ந) 

ெதற்குரத வதீி (வார்  16) ,3.இராமநாத ரம் (ந) பள்ளிவாசல் ெத  

(வார்  14 ,4.இராமநாத ரம் (ந) கட்டியகாரத் ெத  (வார்  14

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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உரியதா அல்ல  
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மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 
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110 110

வள்ளல் பாரி ந  நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி,  மத்தியகட்டிடம், 

வடக்குபக்கம், இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) காளிக்காேதவியம்மன்ேகாவில் த் ெத (வார் -

17) , 2.இராமநாத ரம் (ந) ேதவிபட்டினம் ேரா (வார் -17), 

3.இராமநாத ரம் (ந) ேதவிபட்டிணம் ேரா (கிடாெவட்டி ஊரணி பகுதி) 

 வா.எண்-17

அைனத்  வாக்காளர்கள்

111 111

கிெரசன்ட் உயர்நிைலப்பள்ளி  

,   ேமற்குப் பக்கம் வடக்கு 

பகுதி இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) அம்பலக்காரத் ெத  (வா-14) ,                 

2.இராமநாத ரம் (ந) ைகக்ெகாள்வார் ெத  (வா-14)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 
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ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  
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112 112

ஸ் ம் பிைரமரி பள்ளி 

பிரதான கட்டிடம் 

ேமற்குப்பக்கம் அைற 

எண்.01,இராமநாத ரம்.

1.இராமநாத ரம் (ந) ெகால்லம்பட்டைரத் ெத  (வா-15) அைனத்  வாக்காளர்கள்

113 113
ெகா ம்  ஆலிம் பள்ளி,  

கிழக்கு பகுதி இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) நாகநாத ரம் வடக்கு 1வ  ெத (வார்  15), 

2.இராமநாத ரம் (ந) நாகநாத ரம் வடக்கு 2வ  ெத (வார்  15), 

3.இராமநாத ரம் (ந) கான்சாகிப் ெத  (வார் -15)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ
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வா.சா.எ
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வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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114 114

ெகா ம்  ஆலிம் பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி  2ம் வகுப்    

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) நாகநாத ரம் ெமயின்(வார்  15) ,2.இராமநாத ரம் 

(ந) நாகநாத ரம் ெதற்குத்ெத (வார்  15) ,3.இராமநாத ரம் (ந) 

நாகநாத ரம் கீழ்க்கைர (வார் -15)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

115 115
வள்ளல் பாரி ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) அம்பலகாரத்ெத  வடக்குச்சந் வார்  14) , 

2.இராமநாத ரம் (ந) தர்ப்பசயனேரா வார்  14) ,3.இராமநாத ரம் (ந) 

அம்பலக்காரத்ெத வார்  14) ,4.இராமநாத ரம் (ந) கவராயர் 

ெத வார்  18), 5.இராமநாத ரம் (ந) ைரராஜ்சத்திரத்ெத வார்  18), 

6.இராமநாத ரம் (ந) கவராயர் ேமற்கு ெத வார்  18),7.இராமநாத ரம் 

(ந) காளிகாேதவிஅம்மன்ேகாவில் கிழக்குெத வார்  16), 

8.இராமநாத ரம் (ந) காளிமா ேதவி அம்மன் ேகாவில் ெத வார்  16), 

9.இராமநாத ரம் (ந) ைரராஜ்சத்திர வடக்குத்ெத வார்  18) , 

10.இராமநாத ரம் (ந) ெசல்லப்ெப மாள் ெத வார்  22) 

,11.இராமநாத ரம் (ந) கீைரக்காரஊரணி கிழக்கு ெத வார் 22) , 

12.இராமநாத ரம் (ந) தர்ப்பசயனம் ேரா வார் 21)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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அைமவிடம் மற் ம் 
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பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்
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வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  
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116 116
வள்ளல் பாரி ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ைதயல்காரத் ெத (வார் -16) , 2.இராமநாத ரம் 

(ந) வள்ளல்பாரி வடக்குத் ெத வார் 16) ,3.இராமநாத ரம் (ந) 

வள்ளல்பாரி ெதற்குத் ெத (வார் 16)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

117 117

எம் எஸ் குப் சாமி நிைன  

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற எண்.5 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) மீன்காரத் ெத  (வார்  19) , 2.இராமநாத ரம் (ந) 

பட்சிவைளயக்காரத் ெத  (வார்  19) , 3.இராமநாத ரம் (ந) 

தர்பசயணம் ேரா  சந்   (வார்  20)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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வா.சா.எ
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வாக்குச்சாவடி 
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வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 
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118 118

எம் எஸ் குப் சாமி நிைன  

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற எண்.3, 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) சிவஞான ரம் ேரா  (வார்  20) அைனத்  வாக்காளர்கள்

119 119

எம் எஸ் குப் சாமி நிைன  

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற எண்.3, 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) பாம் ரணி ெத   (வார்  20) , 2.இராமநாத ரம் 

(ந) அ ப் க்காரத் ெத  (வார்  20) , 3.இராமநாத ரம் (ந) 

அ ப் க்காரச்சந்  (வார் -20) ,4.இராமநாத ரம் (ந) பாம் ரணி சந்  

(வார் -20)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 
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120 120

எம் எஸ் குப் சாமி நிைன  

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற எண் 4, 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) கீைரக்காரத் ெத வார் -22) ,            

2.இராமநாத ரம் (ந) தர்ப்பசயணம் ேரா (வார் -21)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

121 121

நகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ெதர்பசயணம் ேரா  சந்  நிர்-1வார் -19) 

,2.இராமநாத ரம் (ந) ெதர்பசயணம் ேரா  சந்  நிர் 2வார் -19) , 

3.இராமநாத ரம் (ந) ெதர்பசயணம் ேரா  சந்  நிர் 3வார் -19) , 

4.இராமநாத ரம் (ந) மண்டபம்ேரா (வார் -21) ,5.இராமநாத ரம் (ந) 

ளிக்காரத்ெத (வார் -21)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 
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122 122

நகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   கிழக்கு 

பகுதி   இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ளிக்காரத் ெத (வார் -21),                    

2.இராமநாத ரம் (ந) கண்ணகி ெத (வார் -22),                     

3.இராமநாத ரம் (ந) ரயில்ேவ காம்ப ண் (வார் -21)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

123 123

நகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ேமற்குப்  

பகுதி இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) விேவகானந்தா ெத   (வார்  22) 

,2.இராமநாத ரம் (ந) மாடத்தி அம்மன்ேகாவில் ெத ,(வார்   22), 

3.இராமநாத ரம் (ந) ெசம்மாங்குடி ெத  (வார் -22) ,4.இராமநாத ரம் 

(ந) ேதவிபட்டிணம் ேரா வார் -22)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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124 124

அறிஞர் அண்ணா ந  நிைலப் 

பள்ளி   ,ேமற்குப்பகுதி கட்டிடம், 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) குட்ெசட் காலனி ெமயின் ேரா (வார் -23) 

2.இராமநாத ரம் (ந) குட்ெசட் காலனி 1வ  ெத  (வார் -23) , 

3.இராமநாத ரம் (ந) குட்ெசட் காலணி 2வ  ெத  (வார் -23) , 

4.இராமநாத ரம் (ந) குட்ெசட் காலனி 3வ  ெத  (வார் -23)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

125 125

சுவார்ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,அைற எண் 21  ெதற்கு பக்கம் 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) குட்ெசட் காலனி(வார் -23) , 2.இராமநாத ரம் (ந) 

அண்ணா நகர்(வார் -23)
அைனத்  வாக்காளர்கள்
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126 126

சுவார்ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பதிெனான்றாம் வகுப்  இபிரி  

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) காந்தி நகர்(வார் -24), 2.இராமநாத ரம் (ந) என் ஜி 

ஓ காலணி(வார் -23)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

127 127

அறிஞர் அண்ணா 

ந நிைலப்பள்ளி, க்கட்டிடம் 

அைற எண் 3 இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) இளங்ேகாவடிகள் ெத  (வார்  25) ,  

2.இராமநாத ரம் (ந) இளங்ேகாவடிகள் ெத (நாைர ரணி (வார்  25) 

3.இராமநாத ரம் (ந) இளங்ேகாவடிகள் ெத   (வார்  25)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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128 128

அறிஞர் அண்ணா 

ந நிைலப்பள்ளி, க்கட்டிடம் 

அைற எண் 4 இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) வண்டிக்காரத் ெத வார்  26) , 2.இராமநாத ரம் 

(ந) வண்டிக்காரத்ெத (சங்கம்) வா.எண்-26)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

129 129

சுவார்ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பகுதி, அைற எண் 22  

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ேலத்தம்ஸ் பங்களா ேரா   (வார்  24) ,  

2.இராமநாத ரம் (ந) ெசம்மான்குண் த் ெத  (வார்  25), 

3.இராமநாத ரம் (ந) ரயில்ேவ ைலன் பாைத(வார் -29) ,  

4.இராமநாத ரம் (ந) ேலாககல்பண்  ேரா (வார் -26)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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130 130

சுவார்ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பகுதி, அைற எண் 21 , 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) அக்ராகாரம் ேரா (வார் -27) , 2.இராமநாத ரம் 

(ந) கறிக்கைட சந் (வார் -27) ,3.இராமநாத ரம் (ந) சிங்காரத்ேதாப்  

(வார் -29) , 4.இராமநாத ரம் (ந) வண்டிகாரபிள்ைளயார் 

ேகாவில்ெத  (வார்  26) ,5.இராமநாத ரம் (ந) வண்டிக்காரச்சந்  

(வார்  26),  6.இராமநாத ரம் (ந) இராஜா ராமநாத ேச பதி நகர் 

(வார் -24) 7.இராமநாத ரம் (ந) ப ண்  கைடத்ெத  (வார் -27

அைனத்  வாக்காளர்கள்

131 131
சுவார்ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

க்கட்டிடம் இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) அகிழ்கிடங்குத்ெத  (வார்  27) , 2.இராமநாத ரம் 

(ந) ெதற்கு ெத   (வார்  29) ,3.இராமநாத ரம் (ந) பதிெனட்டாம்படி 

ேகாயில் ெத ,(வார்  -28), 4.இராமநாத ரம் (ந) கண்ணன்வடக்குெத  

(வார் -27) ,5.இராமநாத ரம் (ந) காயக்காரி அம்மன் ேகாவில் ெத  

(வார் -27)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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132 132

ேக சபாநேடசய்யர் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் பின்பக்கம் வடக்கு 

பக்கம் இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ேலாக்கல் பண்  ேரா   (வார் -29), 

2.இராமநாத ரம் (ந) பாலாஜி கிழக்கு  ெத (வார் -29) , 

3.இராமநாத ரம் (ந) சிதம்பரனார் ெத  (வார்  -28)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

133 133

ேக சபாநேடசய்யர் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் பின்பக்கம், ெதற்கு 

பக்கம் இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) னியசாமி ேகாவில்  ெத  (வார்  28), 

2.இராமநாத ரம் (ந) கட்டெபாம்மன் ந த்ெத  (வார்  28,          

3.இராமநாத ரம் (ந) சுப்ைபயா ெத (வார் -28) ,4.இராமநாத ரம் (ந) 

நீலகண்டன் சந்   (வார்  28) ,5.இராமநாத ரம் (ந) ஆதி லம் 

வடக்குத்ெத (வார் -30) ,6.இராமநாத ரம் (ந) அக்ரஹாரம் 

ேரா (வார் -30) ,7.இராமநாத ரம் (ந) திவான் நாராயணசாமி கிழக்குத் 

ெத (வார் -30)

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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134 134

னித அந்திேரயா ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அைற எண் 11 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) காந்தாரியம்மன் ேகாவில் ெத (வார் -29), 

2.இராமநாத ரம் (ந) அக்ரஹாரம் ேரா  (வார் -3) ,3.இராமநாத ரம் (ந) 

காந்தாரி அம்மன் ேகாவில் ெத (வார்  29), 4.இராமநாத ரம் (ந) 

அக்ரஹாரம் ேரா  (வார்  -3)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

135 135

னித அந்திேரயா ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, அைற எண்  

12  இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) னியசாமி ேகாவில் ெதற்குத் ெத  (வா29), 

2.இராமநாத ரம் (ந) வானக்காரத் ெத  (வா28) ,3.இராமநாத ரம் (ந) 

வனசங்கரி அம்மன் ேகாவில் ெத   (வார் -30

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

136 136
இராமா ஜம் ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி,இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ைதயல்பாகம் ெத வார் -30) ,2.இராமநாத ரம் 

(ந) ைதயல்பாகம் சந் வார் -30) ,3.இராமநாத ரம் (ந) வனசங்கரி 

அம்மன்ேகாவில் அக்ரஹாரம்வார் -30) ,4.இராமநாத ரம் (ந) வக்கீல் 

நாகலிங்கம் பிள்ைளெத (வார்  32),5.இராமநாத ரம் (ந) வக்கீல் 

நாகலிங்கம் கிழக்கு ெத (வார் -31)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

137 137
இராமா ஜம் ஆரம்பப்பள்ளி, 

வடக்கு பகுதி இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) திவான் நாராயணசாமி ேமற்கு ெத (வார் -32), 

2.இராமநாத ரம் (ந) சீதக்காதி கிழக்கு ேமற்கு ெத (வார் -33) , 

3.இராமநாத ரம் (ந) ெகாத்தனார் ெத (வார் -31) ,4.இராமநாத ரம் (ந) 

அரண்மைனராமசாமி ெகாத்தனார் ேமற்குத்ெத (வார் -31), 

5.இராமநாத ரம் (ந) அரியநாயகம் கிழக்குத்ெத  (வார் -32)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

138 138

இராமா ஜம் ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி ெதற்க்கு பக்கம் 

இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ஓைவயார் ெத (வார் -27) ,2.இராமநாத ரம் (ந) 

ெபான்ைனய்யா பாகவதர் (வார்  31), 3,இராமநாத ரம் (ந) 

ெகாத்தனார் ெதற்கு ெத   (வார்  31) ,4.இராமநாத ரம் (ந) 

நாகர்ேகாவில் ெத   (வார்  31) , 5.இராமநாத ரம் (ந) ெபான்ைனயா 

பாகவதர் ேமற்கு சந்  (வார்  31), 6.இராமநாத ரம் (ந) அரண்மைன 

இராேசாமி ெகாத்தனார் ெத   (வார்  31), 7.இராமநாத ரம் (ந) 

சிதம்பரம் ஊரணி ேரா   (வார் -33) ,8.இராமநாத ரம் (ந) 

வனசங்கரஅம்மன் ேகாவில் ேமற்குப்பகுதி ெத (வார் -3), 

9.இராமநாத ரம் (ந) க ப்பணன் சந்  (வார்  31) ,10.இராமநாத ரம் 

(ந) அரண்மைன இராமசாமி ெகாத்தனார் கிழக்குத் ெத  (வார் 31) 

,11.இராமநாத ரம் (ந) வக்கீல் நாகலிங்கம் பிள்ைளத் ெத   (வார்  31)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

139 139

வட் வசதி வாரிய 

உரிைமயாளர்கள் சங்க ெமட்ரிக் 

பள்ளி   ,வடக்கு பகக்ம் ேமற்கு 

பகுதி கட்டிடம் இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ெநாச்சி வயல் ஊரணிேரா (வார் -32) , 

2.இராமநாத ரம் (ந) கூரிசாத்தான் ேகாவில் ெத (வார் -32)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

140 140

வட் வசதி வாரிய 

உரிைமயாளர்கள் சங்க ெமட்ரிக் 

பள்ளி   ,வடக்கு பகுதி 

கிழக்குபக்கம் இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) ைலக்ெகாத்தளம் பங்களா ேரா (வார் -33) , 

2.இராமநாத ரம் (ந) ெகாத்தனார் ேமற்கு ெத (வார் -31) , 

3.இராமநாத ரம் (ந) ெகாத்தனார் சந் (வார் -31) ,4.இராமநாத ரம் (ந) 

அரண்மைன இராமசாமி ெகாத்தனார் ேமற்கு ெத (வார் -31) 

5.இராமநாத ரம் (ந) ெநாச்சி வயல் ஊரணிேரா  (ேச பதி நகர்)வார் -

32) , 6.இராமநாத ரம் (ந) ெநாச்சி வயல் ஊரணிேரா  (க ம் க் 

ெகால்ைல)வார் -32)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

141 141

வட்  வசதி வாரிய 

உரிைமயாளர்கள் சங்க ெமட்ரிக் 

பள்ளி, வடக்கு பகுதி ேமற்கு 

பக்கம் இராமநாத ரம்

1.இராமநாத ரம் (ந) லக்ெகாத்தலம் ெத  (வா 33) ,2.இராமநாத ரம் 

(ந) ெநாச்சிவயல் ஊரணி ெமயின் ேரா  (வா 32), 3.இராமநாத ரம் (ந) 

ம ைர ேரா  (L.F.ேரா  ெதற்கு வரிைச)வார் -29), 4.இராமநாத ரம் 

(ந) ெநசவாளர் ெத (வார்  32) ,5.இராமநாத ரம் (ந) சீதக்காதி கிழக்கு 

ேமற்குத் ெத வார் -33) ,6.இராமநாத ரம் (ந) சிதம்பரம் ஊரணி 

ெத வார் -33)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

142 142

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(கிழக்குப்பக்கம்) உத்தரைவ

1.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் உத்தரைவ (ஊ) உத்தரைவ ,  

2.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் உத்தரைவ (ஊ) நம்பியான் வலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ
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வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

143 143

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(ேமற்குப்பக்கம்) உத்தரைவ

1.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் உத்தரைவ (ஊ) உைமயன் வலைச 

2.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் உத்தரைவ (ஊ) இரட்ைட ரணி 

3.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் உத்தரைவ (ஊ) வரீன் வலைச

அைனத்  வாக்காளர்கள்

144 144

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பக்கம் 

ெகாட்டியக்காரன்வலைச

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

2.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆண்டித்ேதவன் வலைச , 

3.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கீதாரிவலைச(வா.எண் 1) ,   

4.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆட் க்காரன் வலைச 

(வா.எண்1), 5.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கா  காவல்காரன் 

வலைச

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

145 145

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் 

ெகாட்டியக்காரன்வலைச

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

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

2) ,3.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெகாட்டியக்காரன் வலைச ,  

4.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஈச்சுப் ளி வலைச (வார்  3),   

5.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மாரிவலைச(வார்  3)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

146 146
அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி    

,கிழக்குப்பகுதி க்ேகாவில்

1.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் சின்னாண்டி வலைச (ஊ) 

ேகாவில் ெசட்டிேதாட்டம் சங்கன்வலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

147 147

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   , ந  

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி 

க்ேகாவில்

1.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் சின்னாண்டி வலைச (ஊ) 

பரிவிநிலம் வில்லி வலைச ேதார வலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்

148 148

சரஸ்வதி உதவி ெப ம் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் பத்திராதரைவ

1.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் பத்திராதரைவ (ஊ) ச்சிவலைச, 

2.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் பத்திராதரைவ (ஊ) இராஜ ெவளி 

ப த்திக்காட்  வலைச, 3.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் 

பத்திராதரைவ (ஊ) பத்திராதரைவ

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

149 149

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி 

, வண்ணான்குண்

1.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெகாைடக்கான் ெசல்வ ர் 

ேந ரம் சிலம்பி நா
அைனத்  வாக்காளர்கள்

150 150

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் ந  அைற 

எண் 1, வண்ணான்குண்

1.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ர் வண்ணாங்குண்  

ஸ்லிம் வடக்குத்ெத
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

151 151

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி , 

வண்ணான்குண்

1.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வண்ணன்குண்  ஸ் ம் 

வடக்குெத (வார்  2)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

152 152

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் ந அைற எண் 

2 வண்ணான்குண்

1.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இந்  ெதற்குத்ெத (வார் 2), 

2.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கி ஷ்ணா ரம்
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

153 153

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம் வண்ணான்குண்

1.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வண்ணான்குண்  இந்  

ெத , 2.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அரி ரம், 

3.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) நாகநாத ச த்திரம், 

4.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பண்ணக்கைர, 

5.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இலங்காமணி, 

6.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மைரக்காயர் நகர், 

7.வண்ணான்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கல்கா

அைனத்  வாக்காளர்கள்

154 154

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி 

கிழக்குப்பக்கம் குத் க்கல்வலைச

1.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) குத் க்கல் வலைச குப்பச்சி 

வலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

155 155

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம்   வடக்குப்பகுதி 

ேமற்குப்பக்கம் குத் க்கல்வலைச

1.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெமாட்ைடயன் வலைச 

ெவள்ைளயன் வலைச, 2.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

சைடயன் வலைச,ேவலா த ரம்,களிமண்குண்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

156 156

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ந நிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் ேமற்குப்பக்கம்  

குத் க்கல்வலைச

1.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) களிமண் குண் அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

157 157

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ந நிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி, 

குத் க்கல்வலைச

1.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சைடயன்வலைச , 

2.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெமாங்கான் வலைச, 

கட்ைடயன்ேபரன் வைள

அைனத்  வாக்காளர்கள்

158 158

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பக்கம், 

திய கட்டிடம் 5வ  அைற, 

திைனக்குளம்

1.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் திைணக்குளம் (ஊ) காவல்காரன் 

வலைச, 2.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் திைணக்குளம் (ஊ) 

சிைலயப்பன் வலைச, 3.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் திைணக்குளம் 

(ஊ) அதிட்சியா ரம், 4.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் திைணக்குளம் 

(ஊ) ெமாத்தி வலைச

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

159 159

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்கு 

பக்கம், திைனக்குளம்

1.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் திைணக்குளம் (ஊ) திைனக்குளம், 

2.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் திைணக்குளம் (ஊ) நாடார் குடியி ப்
அைனத்  வாக்காளர்கள்

160 160

நாடார் மகாஜனசங்க 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமதேலாைட

1.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் ேமதேலாைட (ஊ) ேமதேலாைட 

வடக்கு, 2.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் ேமதேலாைட (ஊ) 

ேமதேலாைட ெதற்கு,3.களிமண்குண்  (வ.கி) மற் ம் ேமதேலாைட 

(ஊ) சிட்டங்கா

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

161 161

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

, ைநனாமைரக்கான்

1.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) ப த்திகாட்  

வலைச வார்  1, 2.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் ைநனா மைரக்கான் 

(ஊ) ப த்திகாட் வலைச வார்  1, 3.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் 

ைநனா மைரக்கான் (ஊ) வரீேவல் வலைச வார்  1, 4.ெரகுநாத ரம் 

(வ.கி) மற் ம் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) ைநனா மைரக்கான் வார்  1

அைனத்  வாக்காளர்கள்

162 162

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்குப்பகுதி 

 ைநனாமைரக்கான்

1.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் ைநனா மைரக்கான் (ஊ)ைநனா 

மைரக்கான் வார்  2, 2.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் ைநனா 

மைரக்கான் (ஊ) சக்தி ரம் வார்  2, 3.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் 

ைநனா மைரக்கான் (ஊ) ெகால்லந்ேதாப்  வார்  2

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

163 163

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கூ தல் 

கட்டிடம், ெரகுநாத ரம்

1.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பாண்டியன் நகர் வார்  1 ,  

2.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கி ஷ்ணா ரம் வார்  1, 

3.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந மைனத்ெத  வார்  1

அைனத்  வாக்காளர்கள்

164 164

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம், ெரகுநாத ரம்

1.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ராஜூவ் காந்திநகர் வார்  1 , 

2.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) குண் ரணி வார்  1 ,     

3.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆர்.கண்ணா ரம் வார்  1 

4.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேம ர்சாைல வார்  1

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

165 165

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் எஸ் எஸ் ஏ 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி, 

ெரகுநாத ரம்

1.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மணியக்காரன் வலைச (வார்  2), 

2.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேம ர் காலணி (வார்  1) ,    

3.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேம ர் (வார்  1)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

166 166

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,    

,ேமற்கு கட்டிடம் எஸ் எஸ் ஏ 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் 

ெரகுநாத ரம்

1.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேம ர் ேதாட்டகா  (வார்  1), 

2.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கீழவலைச (வார்  2) , 

3.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஸ்லிம் ெத  (வார்  2)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

167 167

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,எஸ் எஸ் ஏ கிழக்கு கட்டிடம்  

ெரகுநாத ரம்

1.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமல வலைச வடக்கு வார்  3 அைனத்  வாக்காளர்கள்

168 168

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,எஸ் எஸ் ஏ ேமற்கு கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி ெரகுநாத ரம்

1.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமல வலைச ெதற்கு வார்  3,  

2.ெரகுநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சின்னெரகுநாத ரம் வார்  3
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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169 169

ெசயின்ட் ேஜாசப் உதவிெப ம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குப்பகுதி, 

திய கட்டிடம் அைற எண் 1, 

த் ப்ேபட்ைட

1.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் த் ப்ேபட்ைட (ஊ) நாடார் 

குடியி ப்  (வா.எண் 1), 2.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் 

த் ப்ேபட்ைட (ஊ) இைடயர்ெத  (வார்  1), 3.ெபரியபட்டிணம் 

(வ.கி) மற் ம் த் ப்ேபட்ைட (ஊ) ெசட்டியார் ெத (வார்  1)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

170 170

ெசயின்ட் ேஜாசப் உதவிெப ம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குப்பகுதி, 

திய கட்டிடம் அைற எண் 2, 

த் ப்ேபட்ைட

1.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் த் ப்ேபட்ைட (ஊ) ந த்ெத  

(வார்  1), 2.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் த் ப்ேபட்ைட (ஊ) 

வடக்குெத  (வார்  1), 3.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் 

த் ப்ேபட்ைட (ஊ) பரவர் ெத (வார்  2), 4.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) 

மற் ம் த் ப்ேபட்ைட (ஊ) இந்திரா நகர் (வார்  2)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

171 171

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம்(மத்தியப்பகுதி) 

ெபரியபட்டிணம்

1.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சாைலத்ேதாட்டம் ,       

2.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்கு க்குடியி ப் , 

3.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) த்தைரயர்நகர் ,         

4.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தங்ைகயா நகர்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

172 172

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம்(வடக்குப்பகுதி) 

ெபரியபட்டிணம்

1.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கரிச்சான்குண்  ,            

2.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஜலாலியாஸ நகர் , 

3.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

173 173

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழயக்கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

, ெபரியபட்டிணம்

1.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) காயிேதமில்லத் ெத  

ேமற்குபகுதி
அைனத்  வாக்காளர்கள்

174 174

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழய ேமற்கு கட்டிடம்  

ெபரியபட்டிணம்

1.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பிலால் நகர் (வா.எண் 2) ,  

2.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) காயிேதமில்லத்ெத  

கிழக்குத்ெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

175 175

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம்(வடக்குப்பகுதி) 

ெபரியபட்டிணம்

1.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்குெத  ,  

2.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத
அைனத்  வாக்காளர்கள்

176 176

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம்(ெதற்குப்பகுதி) 

ெபரியபட்டிணம்

1.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு க்குடியி ப்  

2.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமற்குெத
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

177 177

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம் திய கட்டிடம் 

ந ப் பகுதி ெபரியபட்டிணம்

1.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்குத்ெத  (வா.எண் 3), 

2.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்குெத (வார்  3)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

178 178

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம் திய கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கம் ைமயப் பகுதி 

ெபரியபட்டிணம்

1.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமற்குெத  (வார்  3) ,  

2.ெபரியபட்டிணம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கமீதியா ெத
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

179 179

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு பகுதி 

குயவன்குடி

1.குயவன்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இலங்ைக ேம  , 2.குயவன்குடி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) குயவன்குடி
அைனத்  வாக்காளர்கள்

180 180

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

, னியன்வலைச

1.குயவன்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) னியன்வலைச , 2.குயவன்குடி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) குப்பானிவலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

181 181

அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி   

,ேமற்குபக்கம், ெதற்கு கட்டிடம், 

சாத்தான்குளம்

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

சாத்தான்குளம் ஸ் ம் ெத    வார்  4, 2.பட்டினம்காத்தான் 

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

ெத  மற் ம் இந் க்கள் ெத  வார்  4

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

182 182

அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்குக் கட்டிடம்  கிழக்கு  

பக்கம் சாத்தான்குளம்

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

சாத்தான்குளம் கிழக்குத் ெத  மற் ம் காலனி ,2.பட்டினம்காத்தான் 

குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) கற் ரவலைசபாகம்,    

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

கற் ரவலைச ெதற்கு, 4.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) 

பட்டினம்காத்தான் (ஊ) சங்கந்தியான் வலைச,  5.பட்டினம்காத்தான் 

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

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

அம்ேபத்கார் நகர்,  7.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) 

பட்டினம்காத்தான் (ஊ) சண் கேவல் நகர்

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

183 183

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி 

வாலாந்தரைவ

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கீரிப் ரி வலைச , 

2.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வாலாந்தரைவ ஸ் ம் ெத
அைனத்  வாக்காளர்கள்

184 184

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம்  okx<G பகுதி 

வாலாந்தரைவ

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வாலாந்தரைவ இந் க்கள் 

குடியி ப் , 2.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வாலாந்தரைவ 

ம்அண்ணாநகர்

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

185 185

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி  

வாலாந்தரைவ

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வாலாந்தரைவ ெதற்கூர் அைனத்  வாக்காளர்கள்

186 186

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ெதற்கு 

காட் ர்

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வ ர் ெதற்கு காட் ர் அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

187 187

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , க்கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி ெதற்குவாணிவதீி

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு வாணி வதீி , 

2.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற் ம் (ஊ) படகுெவட்டிவலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்

188 188

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , க்கட்டிடம் 

வ ர்

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வ ர் ஸ் ம் குடியி ப் , 

2.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வ ர், அளம்
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

189 189

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,உைடச்சியார் 

வலைச

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற் ம் (ஊ) உைடச்சியார் வலைச , அைனத்  வாக்காளர்கள்

190 190

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி   ,ெதற்கு கட்டிடம் 

கிழக்குப் பகுதி ெப ங்குளம்

1.ெப ங்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெப ங்குளம் வடக்கு ெத  , அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

191 191

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி,ெதற்கு கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி, ெப ங்குளம்

1.ெப ங்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெப ங்குளம் ந த் ெத  , 

2.ெப ங்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெப ங்குளம் அ க்கன் வலைச, 

3.ெப ங்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) குமராண்டி வலைச,4.ெப ங்குளம் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) உப்பளம்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

192 192

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு க்கட்டிடம், ெதற்குப் 

பக்கம் ெப ங்குளம்

1.ெப ங்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெப ங்குளம் ேமற்குத் ெத அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

193 193

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு க்கட்டிடம் வடக்கு 

பக்கம் ெப ங்குளம்

1.ெப ங்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெப ங்குளம் கிழக்குத் ெத அைனத்  வாக்காளர்கள்

194 194

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,ேமற்கு க்கட்டிடம் 

ெசம்பைடயார்குளம்

1.ெப ங்குளம் (வ.கி) ெசம்பைடயார்குளம் (ஊ) ெசம்பைடயார்குளம், 

2.ெப ங்குளம் (வ.கி) ெசம்பைடயார்குளம் (ஊ) உசிலங்காட்  வலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

195 195

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,ேமற்கு பகுதி 

ெசம்பைடயார்குளம்

1.ெப ங்குளம் (வ.கி)ெசம்பைடயார்குளம் (ஊ) வட்டான் வலைச, 

2.ெப ங்குளம் (வ.கி) ெசம்பைடயார்குளம் (ஊ) இந்திரா நகர்
அைனத்  வாக்காளர்கள்

196 196
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,வட கிழக்கு கட்டிடம் கும்பரம்

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

கும்பரம் (ஊ) வடக்கு கும்பரம், 3.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் 

(எ  டி நகர்), 4.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் நாடார் வலைச 

கிழக்கு

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

197 197
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,வடக்கு ந  கட்டிடம் கும்பரம்

1.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் ேகாகுலம் நகர் , 

2.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் ேமற்கு நாடார் வலைச , 

3.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கல்கிணற்  வலைச ,4.கும்பரம்(வ.கி) 

கும்பரம் (ஊ) சாரிவலைச

அைனத்  வாக்காளர்கள்

198 198

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   ,  கட்டிடம் 

வாணியங்குளம்

1.இரட்ைட ரணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்கு வலைச ,  

2.இரட்ைட ரணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வாணியங்குளம்
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

199 199

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி  

இரட்ைட ரணி

1.இரட்ைட ரணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இ ட் ரணி ,2.இரட்ைட ரணி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ப்பன் வலைச , 3.இரட்ைட ரணி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) க்கரப் பிள்ைளயார் ேகாவில் வலைச

அைனத்  வாக்காளர்கள்

200 200

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் இரட்ைட ரணி

1.இரட்ைட ரணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இரட்ைட ரணி அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

201 201

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

ெதற்கு கட்டிடம் இரட்ைட ரணி

1.இரட்ைட ரணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சின்ன இரட்ைட ரணி , 

2.இரட்ைட ரணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கயவம் ெப மாள் வலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்

202 202
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேகாரவள்ளி

1.இரட்ைட ரணி (வ.கி) ேகாரவள்ளி (ஊ) ேகாரவள்ளி சைடயன் 

வலைச, 2.இரட்ைட ரணி (வ.கி) ேகாரவள்ளி (ஊ) ேகாரவள்ளி, 

3.இரட்ைட ரணி (வ.கி) ேகாரவள்ளி (ஊ) ேகாரவள்ளி ப த்திகா

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

203 203

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதன் கிழக்கு 

கட்டிடம், தாமைரக்குளம்

1.இரட்ைட ரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) கீழமண்குண்  ,    

2.இரட்ைட ரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) ேமலமண்குண்  , 

3.இரட்ைட ரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) தாமைரக்குளம் ஆதி 

திராவிடர் குடியி ப்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

204 204

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதன் கிழக்கு 

கட்டிடம், தாமைரக்குளம்

1.இரட்ைட ரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) தாமைரக்குளம், 

2.இரட்ைட ரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) வலங்கா ரி
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

205 205

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

கூ தல் கட்டிடம் காரான்

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

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமட் க்காரன்
அைனத்  வாக்காளர்கள்

206 206

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,கூ தல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, காரான்

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

மற் ம் (ஊ) தைலத்ேதாப்  (ேதாப் கா )
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

207 207
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ேச  நகர்
1.காரான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இைடயர் குடியி ப்  ேச  நகர் அைனத்  வாக்காளர்கள்

208 208

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெவள்ளரிேயாைட

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

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

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

ெவள்ளரி ஓைட (ஊ) தன்பிறந்தான்

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

209 209

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ஆற்றாங்கைர

1.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெத , 

2.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த் ெத
அைனத்  வாக்காளர்கள்

210 210

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் ஆற்றாங்கைர

1.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குத் ெத ,                

2.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) யாதவர் ெத
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

211 211

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குப்பகுதி 

கட்டிடம், ேசர்ைவக்காரன் ஊரனி

1.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேசர்ைவகாரன் ஊரணி 

கிழக்குெத , 2.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேசர்ைவக்காரன் 

ஊரணி ெதற்குத்ெத , 3.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ேசர்ைவக்காரன் ஊரணி ேமற்கு ெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்

212 212

அரசு 

உயர்நிைலப்பள்ளி,ெதற்குப்பக்க 

கட்டிடம், ைமயஅைற   

கல்கிணற் வலைச

1.நாகாச்சி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கல்கிணற்  வலைச அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

213 213

அரசு 

உயர்நிைலப்பள்ளி,ெதற்குப்பக்க 

கட்டிடம்,  ேமற்குபக்க அைற 

கல்கிணற் வலைச

1.நாகாச்சி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ட்ைட ைடயாளி வலைச , 

2.நாகாச்சி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந  வலைச ,3.நாகாச்சி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) ேகணிக்கைர வலைச

அைனத்  வாக்காளர்கள்

214 214
ேதவர் உதவிெப ம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,நாகாச்சி
1.நாகாச்சி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) நாகாச்சி அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

215 215

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ஆக்கிடாவலைச

1.நாகாச்சி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) நம்பாயி வலைச,                 

2.நாகாச்சி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆக்கடா வலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்

216 216

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் ந  அைற 10-

ம் வகுப்  பி பிரி   

என்மணங்ெகாண்டான்

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தர்ஹாவலைச அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

217 217

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு 2வ  

அைற 9ம் வகுப்  சி பிரி  

என்மணங்ெகாண்டான்

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) என்மனங்ெகாண்டான்,    

2.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெரயில்ேவ படீர் ேரா
அைனத்  வாக்காளர்கள்

218 218

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 1வ  

அைற  10ம் வகுப்  ஏ பிரி  

என்மணங்ெகாண்டான்

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ)  நகரம் , 

2.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ைனக்கால் வலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

219 219

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   , வடக்கு 

கட்டிடம் உச்சிப் ளி

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) எஸ்.எம்.காலணி 

கிழக்குவாசல், 2.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அரசு 

ம த் வமைன பின் றம் பகுதி , 3.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) கானந்த ரம்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

220 220

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், உச்சிப் ளி

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) உச்சிப் ளி , 

2.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேகட்  வலைச
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

221 221

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம், 

உச்சிப் ளி

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) த்திவலைச அைனத்  வாக்காளர்கள்

222 222

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி (வடக்கு)   

,வடக்குக் கட்டிடம்  வடக்கு 

பக்கம் மடம்

1. மடம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அம்மாபட்டிணம், 2. மடம் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) அகஸ்தியர்கூட்டம்
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

223 223

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , வட்க்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம் மடம்

1. மடம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அைரக்கான் வலைச, 2. மடம் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) நாைர ரணி
அைனத்  வாக்காளர்கள்

224 224

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

, திய வளாகம் ேமற்கு பகுதி 

ெதற்கு திய கட்டிடம் ந பகுதி 

மடம்

1. மடம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) குண் வத்தி, 2. மடம் (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) கிழக்குவலைச(கிழக்கு)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

225 225

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம் க் கட்டிடம் 

ேமற்குப் பகுதி கிழக்கு பக்கம் 

மடம்

1. மடம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்குவலைச(வடக்கு) , 2. மடம் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்கு வலைச(ெதற்கு)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

226 226

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குகட்டிடம் வடக்கு ெத  

மடம்

1. மடம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத , 2. மடம் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) ந த்ெத
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

227 227

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , க் 

கட்டடிம் ேமற்கு கட்டிடம் 

வடக்கு ெத , மடம்

1. மடம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத , 2. மடம் (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) வடக்குத்ெத
அைனத்  வாக்காளர்கள்

228 228

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு திய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி 

(ெதற்குப்பக்கம்), மடம்

1. மடம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

229 229

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பைழய எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு பக்கம்  

மடம்

1. மடம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  4) அைனத்  வாக்காளர்கள்

230 230

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பைழய எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி வடக்கு பக்கம் 

மடம்

1. மடம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத்ெத  (வார்  5) அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

231 231

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண் 04, 

 இ ேமனி

1.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இ ேமனி (ஊ) அழகாத்தா வலைச அைனத்  வாக்காளர்கள்

232 232

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண் 03, 

இ ேமனி

1.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இ ேமனி (ஊ) இ ேமனி ேமற்கு,  

2.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இ ேமனி (ஊ) இ ேமனி கிழக்கு
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

233 233

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்குப் பக்கம் 

இ ேமனி

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

2.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இ ேமனி (ஊ) இ ேமனி கிழக்கு பகுதி
அைனத்  வாக்காளர்கள்

234 234

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி    ,  

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 7ம் 

வகுப்  பிரப்பன்வலைச

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

வலைச (வ.கி) இ ேமனி (ஊ) குப்பானி வலைச , 3.பிரப்பன் வலைச 

(வ.கி) இ ேமனி (ஊ) மரெவட்டி வலைச ,4.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) ஸ் ம் ெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

235 235

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

பிரப்பன்வலைச

1.பிரப்பன் வலைச மற் ம் ெநாச்சி ரணி (வ.கி) பிரப்பன் வலைச 

(ஊ) பிரப்பன் வலைச,2.பிரப்பன் வலைச மற் ம் ெநாச்சி ரணி (வ.கி) 

பிரப்பன் வலைச (ஊ) க க்காய் வலைச

அைனத்  வாக்காளர்கள்

236 236

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குக் 

கட்டிடம் க க்காய்வலைச

1.ெநாச்சி ரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) கிழக்கு நாைர ரணி (வார்  

1), 2.ெநாச்சி ரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) சின் ைடயார் வலைச 

(வார்  2), 3.ெநாச்சி ரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) மானாங்குடி

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

237 237

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குக் 

கட்டிடம் கிழக்குபகுதி  

க க்காய்வலைச

1.ெநாச்சி ரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) சூரன்காட்  வலைச(வார்  

3), 2.ெநாச்சி ரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) ேமலக்க க்காய் 

வலைச(வார்  4), 3.ெநாச்சி ரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) 

கீழக்க க்காய் வலைச (வார்  5)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

238 238

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , க் 

கட்டிடம் ெதற்குப் பக்கம் 

ெநாச்சி ரணி

1.ெநாச்சி ரணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெநாச்சி ரணி (வார்  1) ,  

2.ெநாச்சி ரணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெநாச்சி ரணி (வார்  2)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

239 239

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ைமய அைற 

 சுந்தர ைடயான்

1.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சாத்தக்ேகான் வலைச, 

2.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அரியமான்,  

3.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தில்ைல நாச்சியம்மன் 

ேகாவில் குடியி ப் , 4.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

பிள்ைளமடம்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

240 240

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம் ைமய அைற 

9ம் வகுப்  சுந்தர ைடயான்

1.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சுந்தர ைடயான் ,  

2.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சீனியப்பா தர்ஹா , 

3.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பால் குளம்

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

241 241

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம் 

மத்தியபகுதி  10ம் வகுப்  

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) ந மைனக்கா , 2.மண்டபம் (வ.கி) 

ேவதாைள (ஊ) இைடயர் வாடி
அைனத்  வாக்காளர்கள்

242 242

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குபகுதி ேமற்குகட்டிடம் 

மத்தியபகுதி 7ம் வகுப்  பி பிரி  

ேவதாைள

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

ேவதாைள (ஊ) சமத் வ ரம்
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

243 243

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குகட்டிடம் ெதற்கு பகுதி  

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) வடக்குத்ெத  சீதக்காதி நகர் அைனத்  வாக்காளர்கள்

244 244

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குகட்டிடம் வடக்குபகுதி  

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) அ ப் க்கா அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

245 245

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குப்பகுதி 

 கட்டிடம் ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) ேவதாைள அைனத்  வாக்காளர்கள்

246 246

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி  (கிழக்கு 

கட்டிடம்), ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) ஹனபி ெத அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

247 247

அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   , வடக்கு 

கட்டிடம் (ேமற்குப்பகுதி), 

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) குஞ்சார் வலைச அைனத்  வாக்காளர்கள்

248 248

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் மைரக்காயர் பட்டிணம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மைரக்காயர்பட்டிணம் (ஊ) கிழக்குத்ெத  , 

2.மண்டபம் (வ.கி) மைரக்காயர்பட்டிணம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  , 

3.மண்டபம் (வ.கி) மைரக்காயர்பட்டிணம் (ஊ) சி.எம்.எப்.ஆர்.ஐ.காலனி, 

4.மண்டபம் (வ.கி) மைரக்காயர்பட்டிணம் (ஊ) மைரக்காயர் பட்டிணம்

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

249 249

அரசு ெபண்கள் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,கூ தல்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

10ம் வகுப்  சி பிரி   மண்டபம் 

காம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மண்டபம் ஏ.ேக.எஸ் ேதாப்  (வார்  

1), 2.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ரா த்தர் அப்பா தர்ஹா சந்  

(வார்  2), 3.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ரா த்தர் அப்பா தர்ஹா 

சந்  2 2வ  ெத  (வார்  2), 4.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

ரா த்தர் அப்பா தர்ஹா சந்  2  4வ  சந் (வார்  2)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

250 250

அரசு ெபண்கள் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி (கூ தல் 

கட்டிடம்),  9ம் வகுப்  பி பிரி  

மண்டபம் காம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ரா த்தர் அப்பா தர்ஹா  (வார்  2),  

2.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ைமக்குண்  (வார்  2), 3.மண்டபம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) சிங்காரத்ேதாப்  1வ  ெத  (வார்  17),  

4.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மீனவர் நகர்

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

251 251

அரசு ெபண்கள் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   ,கூ தல் 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் கிழக்குப் 

பகுதி  மண்டபம் காம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) அண்ணா நகர் (வார்  18) , 

2.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) அரசு ஊழியர் குடியி ப்   (வார்  

18), 3.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சிங்காரத்ேதாப்  2வ  ெத  

(வார்  18), 4.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) டி நகர் , 5.மண்டபம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) அரசு ஊழியர்குடியி ப்

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

252 252

அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்குப்பகுதி 

கட்டிடம், மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேகாட்ைடத் திடல் வார்  3 , 

2.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கணக்குஅப் சாமி 1வ  ெத  வார்  

3, 3.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கணக்கு அப் ச்சாமி 2வ  ெத  

வார்  3, 4.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கணக்கு அப் ச்சாமி ெத   

வார்  3, 5.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) பாரதி நகர்  வார்  4,    

6.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேச நகர் ெமயின்ேரா  1வ  சந்   

வார்  4

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

253 253

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , க்கிய 

கட்டிடம் ெதற்குப்பக்கம்  

மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேச நகர் ெமயின்ேரா  3வ  சந்   

(வார்  4),  2.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேச நகர் ெமயின் ேரா  

4வ  சந்   (வார்  4),  3.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேச நகர் 

ெமயின் ேரா  5வ  சந்    (வார்  5),  4.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் 

(ேப) ேச நகர் ெமயின்ேரா  6வ  சந்   (வார்  5), 5.மண்டபம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) ேச நகர் ெமயின் ேரா  7வ  சந் , 6.மண்டபம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) ேச  ரஸ்தா ெமயின் ேரா   (வார்  5), 

7.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேச ரஸ்தா ெமயின் ேரா  1வ  

ெத   (வார்  5), 8.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேச ரஸ்தா 

ெமயின்ேரா  ேமற்கு (வார்  6)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

254 254

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கூ தல்கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

கிழக்கு பகுதி  மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேச ரஸ்தாெமயின் ேரா கிழக்கு,  

2.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்குத்ெத , 3.மண்டபம் (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) பல் க்கடிச்சார் ெத  , 4.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

பல் க்கடிச்சார் ெத  , 5.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேச  ரஸ்தா 

ெபங்காலித் ெத  (வார்  5)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

255 255

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கூ தல் 

கட்டிடம் வடேமற்குப்பக்கம்  

மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சம்மாட்டியப்பா ெத  ,2.மண்டபம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) தண்ைடயல் ெத  ,3.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் 

(ேப) தட்டார் ெத  , 4.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மணியக்காரத் 

ெத  ,5.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேமாதின் ெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

256 256

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் ேமற்குப்பக்கம் 

வடக்குப்பகுதி மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ந த்ெத  மைரக்காயர் ெத   

(வார்  9) , 2.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) அம்பலக்காரத்ெத  

(வார்  9) ,3.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்குத் ெத  (வார்  9)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

257 257

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , க்கிய 

கட்டிடம் ேமற்குபகுதி ெதற்கு 

பக்கம் மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்கு இரண்டாவ  ெத  (வார்  

10) ,2.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ரயில்ேவ படீர் ேரா   (வார்  10), 

3.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) காந்தி நகர் வார்  13 ,4.மண்டபம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) ஜமீன் சத்திரம் வார்  14

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

258 258
ேப ராட்சி தி மண மண்டபம்   

,ெதற்குப்பகுதி ,மண்டபம்

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

மற் ம் (ேப) ஓடத்ேதாப்  1வ  ெத  , 3.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் 

(ேப) ஓடத்ேதாப்  2வ  ெத  , 4.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

ேதாப் க்கா

அைனத்  வாக்காளர்கள்

259 259
ேப ராட்சி தி மண மண்டபம்   

,வடக்குப்பகுதி ,மண்டபம்

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

மற் ம் (ேப) மீனவர் காலனி ,3.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

ரயில்ேவ காலனி , 4.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மீனவர் காலணி 

உைமயாள் ரம்

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

260 260

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குகட்டிடம் மத்திய பகுதி 

கடற்கைர அ கில், மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஜமீன்சத்திரம் 2 வ  ெத (வார் 14), 

2.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இைடயர் ெத (வார்  15) , 

3.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஜமீன்சத்திரம் ெத (வார்  15), 

4.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மறவர் ெத (வார்  16) ,5.மண்டபம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) மறவர் கிழக்கு 1வ  ெத (வார்  16)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

261 261

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , க் 

கட்டிடம் ெதற்கு கட்டிடம் 

கடற்கைர அ கில் மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மறவர்கிழக்கு 2 வ  ெத (வார்  16), 

2.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மறவர் ேமற்கு 1வ  ெத  (வார்  

16) , 3.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மறவர் ேமற்கு 2வ  ெத  

(வார்  14) ,4.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மறவர் ேமற்கு 3வ  

ெத (வார்  16) ,5.மண்டபம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஆதிதிராவிடர் 

காலனி(வார்  17)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

262 262

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,  கட்டிடம் 

ெதற்குப்பக்கம் வடக்குப்பகுதி, 

பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) ெபரிய கைட ெத , 2.பாம்பன் (வ.கி ) 

மற் ம் (ஊ) ெஜயில் ெத , 3.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) கன் 

ேகாவில் ெத , 4.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) அண்ணா நகர் , 

5.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) கிழக்குவலைச

அைனத்  வாக்காளர்கள்

263 263

ெப ந்ைதலவர் காமராஜர் 

ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குகட்டிடம் பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) சந்திரகிரித் ெத   வார்  1 அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

264 264

ெப ந்ைதலவர் காமராஜர் 

ந நிைலப்பள்ளி   ,மத்திய 

கட்டிடம் பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  1 , 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) மற் ம் (ஊ) விேவகானந்தர் நகர் வார்  1
அைனத்  வாக்காளர்கள்

265 265

னித அந்ேதானியார் 

ந நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி, கிழக்கு பக்கம், 4ம் வகுப்  

அைற, கமாராஜர் நகர், பாம்பன்.

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) ைலட்ஹ ஸ் ெத அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

266 266

னித அந்ேதானியார் 

ந நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி, ேமற்கு பக்கம், 5ம் வகுப்  

அைற, காமராஜர் நகர், பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) பிரான்ஸிஸ் நகர் அைனத்  வாக்காளர்கள்

267 267

ெசயிண்ட் அனிஸ் 

ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,பிரதான கட்டிடம் 

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி  

அக்காள்மடம் பாம்பன்

1.பாம்பன்(வ.கி ) மற் ம் (ஊ) அக்காள் மடம் வார்  3 அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

268 268

ெசயிண்ட் அனிஸ் 

ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   , திய கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி  அக்காள்மடம் பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) ேச பதிநகர்  வார்  3 அைனத்  வாக்காளர்கள்

269 269

ெசயிண்ட் அனிஸ் 

ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   , திய வடக்கு கட்டிடம் 

மத்திய பகுதி  அக்காள்மடம் 

பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) மீனவர் காலனி,எம்.எம்.ேக. நகர்  

வார்  3
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

270 270

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   

,தரைவேதாப் , அக்காள்மடம், 

பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) குந் கால் வார்  5, 2.பாம்பன் (வ.கி ) 

மற் ம் (ஊ) தரைவத்ேதாப்  வார்  7
அைனத்  வாக்காளர்கள்

271 271

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   ,7ம் வகுப்  

அைற, சின்னபாலம், பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) சின்னப்பாலம் வார்  5 அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

272 272

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   ,8ம் வகுப்  

அைற, சின்னபாலம், பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) ேதாப் க்கா  வார்  4 அைனத்  வாக்காளர்கள்

273 273

னித அந்ேதானியார் 

ந நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி, கிழக்கு பக்கம், 2ம் வகுப்  

அைற, கமாராஜர் நகர், பாம்பன்.

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) காமராஜர்நகர் வார்  4 , 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) மற் ம் (ஊ) பனந்ேதாப்   வார்  3
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

274 274

சி எஸ் ஐ ந நிைலப்பள்ளி   

,பைழயகட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் , 

வடக்குப்பகுதி  பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு வாடி  வார்  4 அைனத்  வாக்காளர்கள்

275 275

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், வடக்கு பக்கம்,  Olx<G 

பகுதி அைற எண் 1 பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ)) பட்டாளத்தார் ெத  வார்  3, 

2.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) சின்னக்கைட ெத  வார்  3
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

276 276

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் கிழக்கு 

பகுதி அைற எண் 2 பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) பக்காளி அ பக்கர் ெத  வார்  3 , 

2.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) கைடத்ெத  வார்  3 ,3.பாம்பன்(வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெத  வார்  3 , 4.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் 

(ஊ) பக்கீர் ரா த்தர் ெத  வார்  3

அைனத்  வாக்காளர்கள்

277 277

சி எஸ் ஐ ந நிைலப்பள்ளி   

,பைழயகட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்  

வடக்குபகுதி பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத   வார்  5, 2.பாம்பன்(வ.கி ) 

மற் ம் (ஊ) ெதற்குவாடி வார்  4
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

278 278

னித யாகப்பா 

உயர்நிைலப்பள்ளி   , திய 

வடக்கு கட்டிடம், ந ப் பகுதி 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) நா பைன, 2.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) அந்ேதாணியார் ரம், 3.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) சூைசயப்பர் ேகாவில் ெத

அைனத்  வாக்காளர்கள்

279 279

னித யாகப்பா 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,பைழயக்கட்டிடம், கிழக்குப்பக்கம் 

வடக்குப்பகுதி, தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) சூைசயப்பர் பட்டிணம் அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

280 280

னித யாகப்பா 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

, தியகட்டிடம், வடக்குப்பக்கம் 

10ம் வகுப்  அ பிரி , 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ங்கடி (வார்  3), 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ங்கடி(வார்  1)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

281 281

னித யாகப்பா 

உயர்நிைலப்பள்ளி, பைழய 

கட்டிடம்  கிழக்குப்பக்கம், 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) மாந்ேதாப்  வார்  1 அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

282 282

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   , க்கட்டிடம் 

ேமற்குப்பக்கம் ெதற்குபகுதி 

ெமய்யம் ளி

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) அரியாங்குண்  வார்  2 அைனத்  வாக்காளர்கள்

283 283

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம், கிழக்குபகுதி, வடகா

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) பிள்ைளயார் குளம் வார்  2, 

2.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வடகா  வார்  2
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

284 284

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்குபகுதி 

ெமய்யம் ளி

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ெமய்யம் ளி வார்  2 அைனத்  வாக்காளர்கள்

285 285

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு பகுதி 

கட்டிடம், ெமய்யம் ளி

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) தங்கச்சிமடம் குடியி ப்  

வார் 2,  2.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ேபய்க்க ம்  வார்  2
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

286 286

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

பிரதான கட்டிடம் தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) தண்ணர் ஊற் , 2.பாம்பன் (வ.கி 

) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ேச பதி நகர்
அைனத்  வாக்காளர்கள்

287 287

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , திய 

பிரதான கட்டிடம் தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ஸ் ம் ெத  1 அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

288 288

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

பிரதான கட்டிடம் தலாம் 

வகுப்  அைற தங்கச்சிமடம்

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

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

ஸ் ம் ெத  2

அைனத்  வாக்காளர்கள்

289 289

அரசினர் ேமல்  நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், okx<G!பகுதி  9-

அ வகுப்  அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ேவர்க்கா  வார்  3, 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) சர்ச் ெத  வார்  4, 3.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) ர் வார்  3, 4.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் 

(ஊ) ெமயின் ேரா  (எல் எப்) வார்  4

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

290 290

அரசினர் ேமல்  நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி 6-n வகுப்  அைற 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வ.உ.சி.ெத  வார்  4, 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) நாடார் ெத  ,வடக்குத்ெத , ந த்ெத  

வார்  4

அைனத்  வாக்காளர்கள்

291 291

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்குபகுதி 11-

ஏ வகுப்  அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வலைசத்ெத -1 வார்  4 அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

292 292

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்க கட்டிடம்  ெதற்கு 

பகுதி 12-ஏ வகுப்  அைற 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வலைசத்ெத -2 வார்  4 அைனத்  வாக்காளர்கள்

293 293

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்க கட்டிடம்  ெதற்கு 

பகுதி 9-ஏ வகுப்  அைற 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) இந்திராநகர் வார்  4 ,    

2.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) காந்தி நகர் வார்  4 ,   

3.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) எம் ஜி ஆர் நகர் வார்  4

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

294 294

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குகட்டிடம் கிழக்குபகுதி 11-

பி வகுப்  அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) சமயன்நகர் வார்  4 ,    

2.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) விக்ேடாரியா நகர்-1 வார்  4
அைனத்  வாக்காளர்கள்

295 295

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குகட்டிடம் ேமற்குபகுதி 11-

ஏ வகுப்  அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி) தங்கச்சிமடம் (ஊ) விக்ேடாரியா நகர் -2 அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

296 296

னித யாகப்பா 

உயர்நிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம்  கிழக்கு பக்கம் 

ெதற்குபகுதி தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) அய்யன் ேதாப்  (தரைவ 

ேதாப் ), 2.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) இராஜாநகர்,வண்ணார் 

குடியி ப்

அைனத்  வாக்காளர்கள்

297 297

னித யாகப்பா 

உயர்நிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பக்கம் okx<G!

பகுதி தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ராஜா நகர் வண்ணார் குடியி ப்  -

2
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

298 298

விேவகானந்தா வித்தியாலயா 

ந நிைலப்பள்ளி   , தியகட்டிடம் 

வடக்குப்பக்கம் கிழக்குப்பகுதி 6-ஏ 

வகுப்  அைற இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சன்னதி ெத  வார்  1, 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்குரதவதீி   வார்  1 ,  

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெதற்கு ரதவதீி  வார்  1, 

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சித்திவினாயகர் ேகாவில்  

வார்  1, 5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) காளியம்மன்ேகாவில் 

வார்  1, 6.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேமற்கு ரதவதீி 

வார் 1,  7.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்கு ரதவதீி   

வார்  18, 8.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) பத்திரகாளியம்மான் 

ேகாவில் ெத  வார் 18

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

299 299

விேவகானந்தா வித்தியாலயா 

ந நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு பகுதி 

தியகட்டிடம் மத்தியப்பகுதி 5ம் 

வகுப்  அைற இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) வரீபத்திரன் சாவடிெத  ெதற்கு 

வார்  11, 2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) வரீபத்திரன் 

சாவடிவடக்கு வார்  18,  3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

காமராஜ் நகர் வார்  18, 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

பைழய ேபா ஸ் லயன் ெத   வார்  18

அைனத்  வாக்காளர்கள்

300 300

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வள் வர்வளாகம் கிழக்குப்பகுதி 

அைற எண் 1-12 ம் வகுப்  

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சல்லிமைல வார்  15 ,       

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) பாரதிநகர் வார்  15 ,      

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சூரன் திடல் வார்  16

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

301 301

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வள் வர்வளாகம் கிழக்குப்பகுதி 

அைற எண் 2 இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெசௗந்தரியம்மன் ேகாவில் 

ெத  வார்  15, 2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கஸ்டம்ஸ் 

குவாட்டர்ஸ் வார்  16

அைனத்  வாக்காளர்கள்

302 302

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி கிழக்குப்பக்கம் ேமற்கு 

பகுதி, ெகந்தமானப வதம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெகந்தமானபர்வதம் வார்  16 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெகந்தமான பர்வதம்  வார்  16
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

303 303

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி எண் 2, 

க்கட்டிடம்,  இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேமலக்கைடத் ெத  (வார்  3), 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) த்ெத   (வார்  2) ,      

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) உண்டியல் குடத்ெத ,        

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) குட்டச்சி க்கு ெத  வார்  

2, 5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெபான்னப்பபிள்ைளத் ெத  

வார்  2, 6.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்கு  கைடத்  

ெத  (வார்  2), 7.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மார்க்ெகட் 

ெத  (வார்  2), 8.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

த் ச்சாவடித் ெத  (வார்  3),9.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

களச்சிக்காய் க்கு, 10.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

வர்த்தகன் ெத   (வார்  3),11.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

சின்னவம்பிள்ைளத் ெத  (வார்  3) , 12.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) பள்ளிவாசல்ெத  (வார்  3)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

304 304

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி எண் 1,    

க்கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 2 

வர்த்தகன்ெத , இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) பைழய மார்க்ெகட்ெத  

(வார் 4),  2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சந்தன மாரியம்மன் 

ேகாவில் ெத  (வார்  4)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

305 305

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி எண் 1   

, க்கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

ேமற்குபகுதி அைற எண் 1 

வர்த்தகன் ெத   இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) என் எஸ் ேக ெத  (வார்  4), 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இரயில்ேவ படீர் ேரா  (வார்  

4) , 3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மாந்ேதாப்  வயர்ெலஸ் 

ெதற்கு (வார்  5)

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

306 306

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி     ,பிரதான 

கட்டிடம்,  ேமற்குப்பக்கம் ெதற்கு 

பகுதி ேவர்க்ேகா  

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ைற க வதீி (வார்  5) ,   

2.இராேமஸ்வரம் ந அட்டமாள் ெத   (வார்  5) ,3.இராேமஸ்வரம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) வாட்டர்ஒர்க்ஸ்ேரா   (வார்  5), 

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஹரிஜன் காலனி அம்ேபத்கார் 

நகர் (வார்  5), 5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இந்திரா நகர் 

(வார்  5)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

307 307

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குப்பக்க 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி  

ேவர்க்ேகா  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இரயில்ேவ படீர் ேரா  வார்  

11, 2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இரயில்ேவ ெதற்கு  வார்  

11, 3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இரயில்ேவ காம்ப ண்  

வார்  11, 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ம பாண்டியர் நகர் 

வார்  7

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

308 308

ெசயின்ட் ேஜாசப் ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,கிழக்கு கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி, 

ேவர்க்ேகா  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேவர்க்ேகா   (வார்  6) அைனத்  வாக்காளர்கள்

309 309

ெசயின்ட் ேஜாசப் ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

ேவர்க்ேகா  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேவர்க்ேகா  - 2 ,           

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேவர்க்ேகா  கைர ர் (வார்  6)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

310 310

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம்  மத்தியபகுதி 

ேவர்க்ேகா  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) த் ராமலிங்க நகர்  வார்  7 அைனத்  வாக்காளர்கள்

311 311

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிராதன 

கட்டிடம், ேமற்குப்பக்கம் 

வடக்குப்பகுதி ேவர்க்ேகா  

இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இராஜேகாபால் நகர் வார்  7, 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேநத்தாஜி நகர் (வார்  8)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

312 312

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 10-ஏ 

வகுப்  அைற ேமற்கு பக்கம் 

வடக்கு பகுதி கைர ர்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேகாதண்டம் கைர ர் வார் 10, 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேசரங்ேகாட்ைட கைர ர்1 

(வார்  10)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

313 313

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 9-ஏ 

வகுப்  அைற ேமற்கு பக்கம் 

வடக்கு பகுதி கைர ர்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேசரங்ேகாட்ைட கைர ர் 2 அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

314 314

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் தலாம் வகுப்  அைற 

நடராஜ ரம் இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) நடராஜ ரம் ெதற்கு (வார்  9) அைனத்  வாக்காளர்கள்

315 315

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   , தியகட்டிடம் 

5-ம் வகுப்  அைற நடராஜ ரம் 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) நடராஜ ரம் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு (வார்  9)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

316 316

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   , க்கிய 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 8-ம் 

வகுப்  அைற நடராஜ ரம் 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இராமகி ஷ்ணா ரம் வார்  8, அைனத்  வாக்காளர்கள்

317 317

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி   , க்கிய 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் ேமற்கு 

பகுதி 4-ம் வகுப்  அைற  

நடராஜ ரம் இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) த ஸ்ேகாடி வார்  9 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இராேமஸ்வரம் ேரா  வார்  8
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

318 318

 பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைல பள்ளி   

,பிரதானகட்டிடம் அைற எண் 7 - 

12-சி ேமற்குபக்கம் ெதற்குபகுதி 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இராமதீர்த்தம் ெதற்கு (வார்  

12), 2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இராமதீர்த்தம் (வடக்கு)( 

வார்  2)

அைனத்  வாக்காளர்கள்

319 319

 பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைல பள்ளி   

,பிரதானகட்டிடம் அைற எண் 8 - 

12-பி கிழக்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ங்ைகவாடி (வார்  12) அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

320 320

 பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண்- 12-

(10-டி) கிழக்குபக்கம் ெதற்குபகுதி 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஸ் ம் ெத  (கிழக்கு) வார்  

12, 2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஸ் ம் ெத  (ேமற்கு)  

வார்  12, 3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மறவர் ெத  வார்  

12 , 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெசட்டியார் ெத  வார்  3

அைனத்  வாக்காளர்கள்

321 321

 பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண்- 11-

(10-சி) கிழக்குபக்கம் ெதற்குபகுதி 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ளசிபாவா மடம் ெத   

வார்  12, 2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இரயில்ேவ வடக்கு 

வார்  3

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

322 322

 பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல்நிைல பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண் 10 

(10-பி) ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு 

பகுதி இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) லஷ்மண தீர்த்தம் (வார்  13), 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) தீட்சதர் ெகால்ைல (வார்  13), 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) தீட்சதர் ெகால்ைல (ேமற்கு) 

(வார்  13), 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மல்லிைகநகர் 

தீட்சதர் ெகால்ைல ேமற்கு வார்  13

அைனத்  வாக்காளர்கள்

323 323

 பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண் 9 

(10-ஏ) ேமற்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) அண்ணா நகர் (வார்  13) ,     

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) காந்தி நகர் (வார்  13)
அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

324 324

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம் (ெதற்குப்பக்கம்) 

காட் ப்பிள்ைளயார் ேகாவில்  

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) காட் ப்பிள்ைளயார் ேகாவில் 

ெத   (வார்  14)
அைனத்  வாக்காளர்கள்

325 325

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம் (ெதற்குப்பக்கம்) ேமற்கு 

பகுதி  காட் ப்பிள்ைளயார் 

ேகாவில்  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) எம்.ஜி.எஸ் நகர் வார்  14 ,    

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) எம்.ேக. நகர்  வார்  14 ,  

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஆத்திக்கா   வார்  14 ,     

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழகா  வார்  14 , 

5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெபான்னகரம் வார்  10

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

326 326

ேநசனல் ெமட்ரிக் 

உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு ப  

கட்டிடம் அைற எண்.02, 

இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெசம்மடம்  வார்  14 ,    

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சத்தியாநகர்   வார்  14  

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ராஜவ்காந்தி நகர் வார்  14 ,  

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழகா  வார்  10

அைனத்  வாக்காளர்கள்

327 327

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி திய கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி, ஏர்கா .

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஏர்கா    வார்  14 , அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

328 328
அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி,    

,பிரதானகட்டிடம்  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ந த்ெத   வார்  17 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேமலத்ெத   வார்  17 , 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) தம்பியான் ெகால்ைல வார்  17

அைனத்  வாக்காளர்கள்

329 329
அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி,   

,ேந ஜி அைற, இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) திட்டகுடித்ெத  (வார்  15),  

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இராமநாதசுவாமி நகர் வார்  

18, 3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ராமசாமி நகர்  வார்  18,   

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) தமிழ்நா  வட் வசதி வாரியம் 

வார்  15

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6
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211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

330 330

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி வடக்கு பக்கம் ேமற்கு 

பகுதி, சம்ைப.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சம்ைப வார்  19 அைனத்  வாக்காளர்கள்

331 331

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி கிழக்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி, மாங்கா .

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மாங்கா    வார்  19 அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

332 332

னித ேமரி ஆராம்ப பள்ளி 

ேமற்கு பக்கம் வடக்கு பகுதி, 

ஓைலக்குடா.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) நரிக்குழி  வார்  19  

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஒைலக்குடா  வார்  19
அைனத்  வாக்காளர்கள்

333 333

விேவகானந்தா வித்தியாலயா 

ந நிைலப் பள்ளி   

, க்கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

மத்தியபகுதி 7-ஏ வகுப்  அைற , 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மறவர் ெத  வார்  20 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்குத்ெத  வார்  20 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) காளவாய் ெத   வார்  20

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

334 334

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி, சு காட்டன்பட்டி.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சு காட்டன் பட்டி (வார்  20)  

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சங்குமால்  வார்  20
அைனத்  வாக்காளர்கள்

335 335

சரஸ்வதி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் njx!w{;4 

ெஜ ெஜ நகர்  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேதசாய் நகர்  வார்  21 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ைமனர்பிள்ைளெத  வார்  21 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கிழக்குத்ெத   வார்  21 ,   

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மண்டிெத   (வார்  21) , 

5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) அகஸ்தியர் தீர்த்தம் (வார்  21) 

6.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெஜ ெஜ நகர்  வார்  12

அைனத்  வாக்காளர்கள்



வ.எ

ண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச்சாவடி 

அைமவிடம் மற் ம் 

வாக்குச்சாவடி 

அைமந் ள்ள கட்டித்தின் 

ெபயர்

பாகத்தீன் கீழ் வ ம் பரப்

அைனத்  

வாக்காளர்க க்கும் 

உரியதா அல்ல  

ஆண்க க்கு 

மட் மா அல்ல  

ெபண்க க்கு 

மட் மா

2 3 4 5 6

                        35 இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய                               

211.இராமநாத ரம் சட்ட ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய  வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

336 336

சரஸ்வதி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம், ேமற்கு பக்கம் 

2ம் வகுப்  அைற, ெஜ ெஜ நகர்,  

இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) விட்டிப்பிள்ைள க்கு ெத  

(வார்  21), 2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) வடக்கு ெத    

வார்  20 , 3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இத்தி ெத    

வார்  21

அைனத்  வாக்காளர்கள்

மாவட்ட ேதர்தல் அ வலர் மற் ம் மாவட்ட ஆட்சியர்
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இடம்;.!இராமநாத ரம்


