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எண்
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வாக்குச்
சாவடி
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வாக்குச்சாவடி பட்டியல் 2021
229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1

கிறிஸ்தவ சமூகநல
உயர்நிைலப்பள்ளி,
தடிக்காரன்ேகாணம், ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ‐ 629851

1.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 1,2,3,4 வார்டு 1, வரப்புலி
ீ
,
2.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி),தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 3,4 வார்டு 1, அண்ணாநகர் ,
3.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 1,2,3,4 வார்டு 1, இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2

கிறிஸ்தவ சமூகநல
உயர்நிைலப்பள்ளி,
தடிக்காரன்ேகாணம், ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐ 629851

1.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 5 வார்டு 1, ஆர்.சி.ெதரு ,
2.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 1,2,3,4 வார்டு 1, சி.எம்.எஸ் ஏrயா ,
3.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 6 வார்டு 3, குட்டிப்ெபாத்ைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கிறிஸ்தவ சமூகநல
உயர்நிைலப்பள்ளி,
தடிக்காரன்ேகாணம், ேமற்கு பிளாக்
கிழக்கு பகுதி ‐ 629851

1.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம்
பிளாக் 1,6 வார்டு 1, புதுக்காலனி வரப்புலி
ீ
,
2.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம்
பிளாக் 5 வார்டு 1,2, ேநருஜிநகர் ,
3.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம்
பிளாக் 5,6 வார்டு 2, காமராஜபுரம் ,
4.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம்
பிளாக் 5,6 வார்டு2 குட்டிப்ெபாத்ைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ரப்பர் கழக நடுநிைலப்பள்ளி,
கீ rப்பாைற ெதற்கு பகுதி ‐ 629854

1.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 7,8,12,13 வார்டு 4 குமார்பால்குளம் ,
2.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 7 வார்டு 4 வாைழயத்துவயல் ,
3.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 8 வார்டு 4 புதுநகர், அரசுகிராம்பு ேதாட்ட
அலுவலர் குடியிருப்பு. , 4.அருமநல்லூர்(வ.கி),
தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ) பிளாக் 10 வார்டு 4
ெவள்ளாம்பி , 5.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி),
தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ) பிளாக் 12,13 வார்டு 5
ெதாழிலாளர்குடியிருப்பு , 6.தடிக்காரன்ேகாணம்
(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ) பிளாக் 12,13 வார்டு 5
அம்மன்ேகாவில்ெதாழிலாளர்குடியிருப்பு கீ rப்பாைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ரப்பர் கழக நடுநிைலப்பள்ளி,
கீ rப்பாைற கிழக்கு பகுதி ‐ 629854

1.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 7,9,10 வார்டு 4 குமார்பால்குளம் ,
2.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 7,8,9 வார்டு 4 வாைழயத்துவயல் ,
3.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 7 ,வார்டு 4 ஆேபல்காடு ,
4.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 10,11 வார்டு 4 ெவள்ளாம்பி ,
5.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 8, வார்டு 4 புதுநகர் , 6.தடிக்காரன்ேகாணம்
(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ) பிளாக் 11, வார்டு 5
அரசுரப்பர்கழகம் கீ rப்பாைற , 7.தடிக்காரன்ேகாணம்
(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ) பிளாக் 12,13 வார்டு 5
அம்மன்ேகாவில் ெதாழிலாளர்குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அருமநல்லூர்., மத்திய கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி‐ 629851.

1.அருமநல்லூர்(வ.கி), அருமநல்லூர் (ஊ) பிளாக் 3,5,6
வார்டு1சாஸ்தான்ேகாவில்ெதரு ,
2.அருமநல்லூர்(வ.கி), அருமநல்லூர் (ஊ) பிளாக் 4,5,6
வார்டு1, 2 அருமநல்லூர் , 3.அருமநல்லூர்(வ.கி),
அருமநல்லூர் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 2 வரப்புலி
ீ
,
4.அருமநல்லூர்(வ.கி), அருமநல்லூர் (ஊ) பிளாக் 7,
வார்டு 2 ஏலப்பாைற

7

7

7

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அருமநல்லூர், கூடுதல் கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி ‐ 629851.

1.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1,2, வார்டு 3
ெசக்கடி , 2.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1,
ீ
2, வார்டு 3 வரவநல்லூர்
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வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3, வார்டு 5
புளியடி , 2.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3,
வார்டு 5 ெபrயகுளம்கைர , 3.அருமநல்லூர்(வ.கி),
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3, வார்டு 5 பிலாவடிெபாத்ைத ,
4.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1 வார்டு 4
ஆைனக்காரன்ேகாணம் , 5.அருமநல்லூர்(வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1,6,8, வார்டு 5 கரடித்ேதாப்பு ,
6.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3,6 வார்டு
5(மாங்காமைலத்துைற) ஊரக்ேகாணம் ,
7.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, வார்டு 5
அம்பட்ைடயான்ேகாணம் காலனி ,
8.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 5
ெகால்லந்திருத்தி , 9.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும்
(ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 5 ஏலப்பாைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அருமநல்லூர், கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம் வடகிழக்கு பகுதி ‐ 629851.

9

1.அழகியபாண்டியபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1,2,
வார்டு 2 பால்குளம் , 2.அழகியபாண்டியபுரம்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ேபாற்றியூர், (வ.கி)மற்றும் (ேப) பிளாக் 1,2, வார்டு 2 ெகாத்தளம்
கூடுதல் வடக்கு கட்டிடம், கிழக்கு
பள்ளம் , 3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பகுதி ‐ 629851.
பிளாக் 3, வார்டு 3 இஞ்சிக்கடவு,ேதவகிr. ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) பிளாக் 2,4,
வார்டு 4 கரும்பாைற ெபருந்தைலக்காடு

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 5,
வார்டு 3 ேகசவன்புதூர் , 2.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 5, வார்டு 3
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
பஜைனமடம்ெதரு , 3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
10M ேபாற்றியூர்., கூடுதல் கிழக்கு
மற்றும் (ேப) பிளாக் 5,12 வார்டு 3
கட்டிடம் ‐ 629851.
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 4.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 12,13 வார்டு 3
ஆர்.சி.ேகாவில்ெதரு
1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 5,
வார்டு 3 ேகசவன்புதூர் , 2.அழகியபாண்டியபுரம்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 5, வார்டு 3
ேபாற்றியூர்., ேமற்கு
பஜைனமடம்ெதரு , 3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
10
A(W) பகுதிதைலைமஆசிrயர்முன் அைற மற்றும் (ேப) பிளாக் 5,12 வார்டு 3
629851.
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 4.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 12,13 வார்டு 3
ஆர்.சி.ேகாவில்ெதரு
1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
10, வார்டு 14 கீ ழபிளவக்கல்விைள ,
2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
10, வார்டு 14 மத்தியபிளவக்கல்விைள ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
10, வார்டு14 ேமலபிளவக்கல்விைள ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ேபாற்றியூர், 10, வார்டு14 பிளவக்கல்விைள வடக்கு ,
11 M கூடுதல் புதுகட்டிடம் வடக்குப்
5.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
பகுதி ‐ 629851.
11, வார்டு13 ேமல்கைரெசட்டித்ெதரு ,
6.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 11
வார்டு13 வடக்குேபேயாடு , 7.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 11 வார்டு13 பணிக்கர்ெதரு ,
8.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 11,
வார்டு13 ெதற்குேபேயாடு , 9.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 10, 12, வார்டு 13
பிளவக்கல்விைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

13

14

15

16

17

பாகம்
எண்

11

12

13

13

14

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
10, வார்டு 14 கீ ழபிளவக்கல்விைள ,
2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
10, வார்டு 14 மத்தியபிளவக்கல்விைள ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
10, வார்டு14 ேமலபிளவக்கல்விைள ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
10, வார்டு14 பிளவக்கல்விைள வடக்கு ,
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ேபாற்றியூர்,
11
5.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
A(W) கூடுதல் புதுகட்டிடம்‐629851.
11, வார்டு13 ேமல்கைரெசட்டித்ெதரு ,
6.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 11
வார்டு13 வடக்குேபேயாடு , 7.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 11 வார்டு13 பணிக்கர்ெதரு ,
8.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 11,
வார்டு13 ெதற்குேபேயாடு , 9.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 10, 12, வார்டு 13
பிளவக்கல்விைள

12

13M

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியபாண்டியபுரம், ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ‐ 629851

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 13,
வார்டு 8 நடுத்ெதரு , 2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 13, வார்டு 8 பாலேமார்ேராடு ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 13,
வார்டு 8 அம்மன்ேகாவில்ெதரு ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 13,
வார்டு 8 புதுத்ெதரு , 5.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 15, வார்டு12 வடக்குெதரு ,
6.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 15,
வார்டு 12 ெதற்குத் ெதரு , 7.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 15, வார்டு 12 கிராமம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியபாண்டிபுரம்., புதிய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐ 629851.

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6,
வார்டு15 ேமலப்புதூர் ேமடு , 2.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6, வார்டு15 ேதவசகாயபுரம்
, 3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6,
வார்டு15 ேதாைமயாபுரம் , 4.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6 வார்டு 15 புதுகிராமம்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6,
வார்டு15 ேமலப்புதூர் ேமடு , 2.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6, வார்டு15 ேதவசகாயபுரம்
, 3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6,
வார்டு15 ேதாைமயாபுரம் , 4.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6 வார்டு 15 புதுகிராமம்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 16,
வார்டு 12 அழகியபாண்டியபுரம் இரட்ைடெதரு ,
2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 15,
16, வார்டு 11 ேகாவில்ேமலத்ெதரு ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
15,16 வார்டு12 ேமல்கைர ெதற்குத்ெதரு ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 16,
வார்டு12 ேமல்கைரகாலனி , 5.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 16, வார்டு 12
ெசட்டியார்ெதரு , 6.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 17, வார்டு 10,
அழகியபாண்டியபுரம் குளத்தங்கைர கிழக்கு ,
7.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 17,
வார்டு 10, அழகியபாண்டியபுரம் கீ ழத்ெதரு ,
8.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 17,
வார்டு 10, வினாயகர்சன்னதிெதரு ,
9.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 17,
வார்டு 10, பாலேமார்ேராடு , 10.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 17, வார்டு 10,
அழகியபாண்டியபுரம் ெதற்குெதரு ,
11.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 17,
வார்டு 10, அழகியபாண்டியபுரம் ேமலத்ெதரு ,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
13
அழகியபாண்டிபுரம்., சிஆர்சி
A(W)
கட்டிடம் ‐629851

14

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியபாண்டிபுரம், புதிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி ‐ 629851

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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18

15

லுத்தரன் நடுநிைலப்பள்ளி,
மறுகால்தைல, கூடுதல்
15 M
வடக்குகட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி ‐
629851

19

15

லுத்தரன் நடுநிைலப்பள்ளி,
15
மறுகால்தைல, ெதற்கு புதிய
A(W)
கட்டிடம், ‐ 629851.

20

16

21

17

16

17

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் ேமலத்ெதரு ,
2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் நடுத்ெதரு ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் ேதவர்ெதரு ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் வடக்குத்ெதரு ,
5.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் இளங்கைடெதரு ,
6.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 ேகசவன்புதூர் பள்ளிக்கைரெதரு ,
7.அழகியபாண்டியபுரம்(வ,கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 ேகசவன்புதூர் பாலேமார்ேராடு ,
8.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 ேக.ேக.நகர் மறுகால்தைல ,
9.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 காந்திநகர் , 10.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 5 ம்எட்டாமைட
பாலேமார்ேராடு , 11.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 5 பரதர்ெதரு ,
12.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 8,
1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் ேமலத்ெதரு ,
2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் நடுத்ெதரு ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் ேதவர்ெதரு ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் வடக்குத்ெதரு ,
5.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் இளங்கைடெதரு ,
6.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 ேகசவன்புதூர் பள்ளிக்கைரெதரு ,
7.அழகியபாண்டியபுரம்(வ,கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 ேகசவன்புதூர் பாலேமார்ேராடு ,
8.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 ேக.ேக.நகர் மறுகால்தைல ,
9.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 காந்திநகர் , 10.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 5 ம்எட்டாமைட
பாலேமார்ேராடு , 11.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 5 பரதர்ெதரு ,
12.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 8,

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியபாண்டிபுரம், ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம்‐ 629851

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 9,
வார்டு 9 எட்டாமைட நாடார்குடியிருப்பு ,
2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 14,
வார்டு14 ெசம்ெபான்விைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குறத்தியைற, கிழக்கு கட்டிடம் ‐
629851

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 19,
வார்டு19, 20 கீ ரன்குளம் , 2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 19, 20, வார்டு 18 குறத்தியைற ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20,
வார்டு 19 ேசந்திப்பாைற. , 4.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 18, 20 வார்டு 9 மடவிளாகம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

22

பாகம்
எண்

18

வாக்குச்
சாவடி
எண்

18

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி,
காட்டுப்புதூர், வடக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐ 629851.

1.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1,4,
வார்டு 1 ெபருந்தைலக்காடு , 2.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1, வார்டு1 இைடக்ேகாடு ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக்
1, வார்டு1 சி.ம்எம்.எஸ்.ஏrயா , 4.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 4
மருத்துவர்காலனி. , 5.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1 வாலங்குழி. ,
6.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1,2,
வார்டு1பூமணிநகர். , 7.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 2
புதுக்காலனி(ெதற்கு). , 8.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 2
புதுக்காலனி(வடக்கு) , 9.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 2 புதுக்காலனி
(பஸ்ஸ்டாண்டு சமீ பம். , 10.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 3,வார்டு 3
பிராமணன்ேகாணம். , 11.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 4 உச்சம்பாைற. ,
12.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4,
வார்டு 4 கீ ழத்ெதரு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23

19

19

அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி,
காட்டுப்புதூர்., ெதற்கு கட்டிடம் ‐
629851.

1.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4,
வார்டு 4 பணிக்கர்ெதரு. , 2.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 4 சர்ச்ெதரு. ,
3.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4,
வார்டு4 ைறஸ்மில்ெதரு , 4.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4,5 வார்டு4 பள்ளிக்கூடெதரு ,
5.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4,5,
வார்டு 4,5 ைறஸ்மில்ெதரு. , 6.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1,2,5, வார்டு 5
காற்றாடிவிைள. , 7.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 5, வார்டு 5 அண்ணாநகர்.

24

20

20

அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி,
காட்டுப்புதூர்., வடக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி‐ 629851.

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக்
1,4,5,6,7, வார்டு 7 ெபருந்தைலக்காடு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி , ெரத்தினபுரம்.,
21 M முக்கிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ‐
629851.

1.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 1,2,3, வார்டு1
இரத்தினபுரம்,சானல்கைர. , 2.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ).
பிளாக் 1,2,3, வார்டு 1 இரத்தினபுரம் கீ ழத்ெதரு ,
3.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 1,3, வார்டு1
இரத்தினபுரம் காலனி. , 4.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ).
பிளாக் 1,2, வார்டு1,2 இரத்தினபுரம் ேமலத்ெதரு ,
5.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 3, வார்டு 3 திடல்
நடுத்ெதரு. , 6.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக்
2,வார்டு 2 திருமணிநகர். , 7.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ).
பிளாக் 3, வார்டு 3 ெதற்குெதரு. , 8.திடல் (வ.கி) திடல்
(ஊ). பிளாக் 3, வார்டு 3 நாராயணசாமிேகாவில்ெதரு. ,
9.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 1, வார்டு 2,
இரத்தினபுரம். , 10.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 2,3
வார்டு2 திடல். , 11.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). வார்டு 3,
பிளாக் 3, ேமலத்திடல்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி , ெரத்தினபுரம்.,
21
முக்கிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ‐
A(W)
629851.

1.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 1,2,3, வார்டு1
இரத்தினபுரம்,சானல்கைர. , 2.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ).
பிளாக் 1,2,3, வார்டு 1 இரத்தினபுரம் கீ ழத்ெதரு ,
3.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 1,3, வார்டு1
இரத்தினபுரம் காலனி. , 4.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ).
பிளாக் 1,2, வார்டு1,2 இரத்தினபுரம் ேமலத்ெதரு ,
5.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 3, வார்டு 3 திடல்
நடுத்ெதரு. , 6.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக்
2,வார்டு 2 திருமணிநகர். , 7.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ).
பிளாக் 3, வார்டு 3 ெதற்குெதரு. , 8.திடல் (வ.கி) திடல்
(ஊ). பிளாக் 3, வார்டு 3 நாராயணசாமிேகாவில்ெதரு. ,
9.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 1, வார்டு 2,
இரத்தினபுரம். , 10.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 2,3
வார்டு2 திடல். , 11.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). வார்டு 3,
பிளாக் 3, ேமலத்திடல்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

25

26

21

21

வrைச
எண்

27

28

29

பாகம்
எண்

22

23

24

30

25

31

25

32

33

26

27

வாக்குச்
சாவடி
எண்

22

23

24

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
அனந்தபுரம், (இ)கடுக்கைர, புதிய
கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி ‐ 629851.

1. அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு1
வாைழக்ேகாணம் , 2.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர
(ஊ). பிளாக் 1,2, வார்டு1 முத்துநகர். ,
3.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ). பிளாக் 2,3, வார்டு1
புதுக்குளெதரு. , 4.அனந்தபுரம் (வ.கி) கடுக்கைர (ஊ).
பிளாக் 5, வார்டு 5 ேமலத்ெதரு. , 5.அனந்தபுரம்(வ.கி)
கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 5,6, வார்டு 5 வடக்குெதரு. ,
6.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 3
ஆலடிகாலனி. , 7.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ)
பிளாக் 5,6, வார்டு 5 ெதற்குெதரு. , 8.அனந்தபுரம்(வ.கி)
கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 6,7வார்டு 5 வடக்குெதரு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
அனந்தபுரம் (இ)கடுக்கைர, புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ‐ 629855

1.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு1
வாைழக்ேகாணம் , 2.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ)
பிளாக் 1,2, வார்டு 2 புதுக்குளெதரு ,
3.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 1,2,3,5,7,
வார்டு3 ஆலடி. , 4.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ)
பிளாக் 5, வார்டு4 கீ ழத்ெதரு. , 5.அனந்தபுரம்(வ.கி)
கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 1,3,6, வார்டு 5 கைடெதரு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
அனந்தபுரம் (இ)கடுக்கைர, கூடுதல்
கட்டிடம், ெதற்குப்பகுதி ‐ 629851.

1.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ). பிளாக் 1,3,4,5,
வார்டு 3 கடம்படிவிளாகம். , 2.அனந்தபுரம்(வ.கி) திடல்
(ஊ) பிளாக் 1,4,5,6, வார்டு 4 ெகாத்தன்பாைற. ,
3.அனந்தபுரம்(வ.கி) திடல் (ஊ) பிளாக் 4,5, வார்டு3
நயினார்ேதாப்பு. , 4.அனந்தபுரம்(வ.கி) திடல் (ஊ)
பிளாக் 6,வார்டு5 இரவிபுதூர் , 5.அனந்தபுரம் (வ.கி)
திடல் (ஊ) பிளாக் 4,5, வார்டு 5 ேகசவேநr.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
1,வார்டு1 வாட்ஸ்புரம் , 2.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி)
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2,3,5, வார்டு 2
25 M ெதrசனங்ேகாப்பு, முக்கியகட்டிடம் ‐
ேமலெதrசனங்ேகாப்பு , 3.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி)
629851.
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3,4,5, வார்டு 3
கீ ழெதrசனங்ேகாப்பு.
1.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
1,வார்டு1 வாட்ஸ்புரம் , 2.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி)
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2,3,5, வார்டு 2
25
ெதrசனங்ேகாப்பு, முக்கியகட்டிடம்
A(W)
ேமலெதrசனங்ேகாப்பு , 3.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி)
ெதற்கு பகுதி ‐ 629851.
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3,4,5, வார்டு 3
கீ ழெதrசனங்ேகாப்பு.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

26

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,(ஆதி
திராவிடர் நலம்) உைடயடி,, கிழக்கு
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி ‐ 629851.

1.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி) ெதள்ளாந்தி (ஊ) பிளாக்
1,3,4 வார்டு1 ேகசவநல்லூர். , 2.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி)
ெதள்ளாந்தி (ஊ) பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, ெதள்ளாந்தி
காலனி , 3.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி) ெதள்ளாந்தி (ஊ)
பிளாக் 2 வார்டு 1,2 ெதள்ளாந்தி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,(ஆதி
திராவிடர் நலம்) உைடயடி,, கிழக்கு
கட்டிடம், ெதற்குபகுதி ‐ 629851.

1.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி) ெதள்ளாந்தி (ஊ) பிளாக் 3,4,
வார்டு 4,3 முடங்கன்விைள. , 2.ெதrசனங்ேகாப்பு
(வ.கி) ெதள்ளாந்தி (ஊ) பிளாக் 4,5 வார்டு 3,5
ெதன்பாைற , 3.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி) ெதள்ளாந்தி
(ஊ) பிளாக் 1,3,5, வார்டு 3, மண்ணடி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 3, 4, 5, வார்டு 1,
அந்திரபுரம். , 2.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 6,
வார்டு 1, கண்டளவு , 3.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ)
பிளாக் 1,3,4,5,6, வார்டு 1, 2, கண்டன்குழி

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 3, 4, 5, வார்டு 1,
அந்திரபுரம். , 2.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 6,
வார்டு 1, கண்டளவு , 3.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ)
பிளாக் 1,3,4,5,6, வார்டு 1, 2, கண்டன்குழி

ெபண்
வாக்காளர்கள்

34

28

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி ,ஞாலம்,,
28 M
ேமற்கு கட்டிடம் ‐ 629851.

35

28

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி ,ஞாலம்,,
28
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
A(W)
629851.

36

29

29M

29

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ஞாலம்,
29
A(W) அங்கன்வாடி கட்டிடம்‐ 629851

37

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

‐

1.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 1,3,4, வார்டு 1, 2,
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ஞாலம், கிழக்கு சங்கரலிங்கம் பாைற , 2.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ)
பகுதி கட்டிடம் ‐ 629851
பிளாக் 1,2,3,4,6, வார்டு 2,3 ஞாலம். , 3.ஞாலம்(வ.கி)
ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 1,2,3, வார்டு 3, அம்புலிக்ேகாணம்.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 1,3,4, வார்டு 1, 2,
சங்கரலிங்கம் பாைற , 2.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ)
பிளாக் 1,2,3,4,6, வார்டு 2,3 ஞாலம். , 3.ஞாலம்(வ.கி)
ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 1,2,3, வார்டு 3, அம்புலிக்ேகாணம்.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

38

39

40

41

42

43

44

45

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 6,7,8, வார்டு 5
குளத்தூர். , 2.சிறமடம் (வ.கி), ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 6,7,8,
வார்டு 4 நடுவூர் வடக்குெதரு,நடுத்ெதரு,ெதற்குெதரு.
, 3.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 7,8 வார்டு 4
சிறமடம். , 4.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 7,9,
வார்டு 5 முக்கடல். , 5.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ)
பிளாக் 6,9 வார்டு 5, காrயங்ேகாணம்.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 6,7,8, வார்டு 5
குளத்தூர். , 2.சிறமடம் (வ.கி), ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 6,7,8,
வார்டு 4 நடுவூர் வடக்குெதரு,நடுத்ெதரு,ெதற்குெதரு.
, 3.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 7,8 வார்டு 4
சிறமடம். , 4.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 7,9,
வார்டு 5 முக்கடல். , 5.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ)
பிளாக் 6,9 வார்டு 5, காrயங்ேகாணம்.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

31

31M

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, வார்டு 1,
நன்றிக்குழி. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
2, வார்டு 1 ேமல விளாங்காடு. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, 3, வார்டு 1 மணத்திட்ைட. ,
4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 4, வார்டு 4,
சாட்டுப்புதூர் காலனி.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

31

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, வார்டு 1,
நன்றிக்குழி. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, திட்டுவிைள,
2, வார்டு 1 ேமல விளாங்காடு. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
31
A(W) கிழக்கு பகுதி கிழக்கு அைற 629852. மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, 3, வார்டு 1 மணத்திட்ைட. ,
4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 4, வார்டு 4,
சாட்டுப்புதூர் காலனி.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

30

30

32

32

33

33

30M

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, சிறமடம் . ,
சிறமடம் ‐ 629851

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, சிறமடம் . ,
30
முக்கியகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐
A(W)
629851.

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, திட்டுவிைள,
கிழக்கு பகுதி ‐ 629852.

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திட்டுவிைள,, ெதற்கு கட்டிடம்
பகுதி ‐ 629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 3,வார்டு 4,
பாக்கிய நகர் காலனி. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 3, வார்டு 4, பாக்கியநகர். ,
3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 5, வார்டு 4,
கீ ழவிளாங்காடு. , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 6, வார்டு 2, ெபrயகாடு. , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 6, வார்டு 2, பிடாரங்குழி. ,
6.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1,6,7, வார்டு 2,
ெபrயெதரு.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
32
திட்டுவிைள,, ெதற்கு பகுதி கைடசி
A(W)
அைற 629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 3,வார்டு 4,
பாக்கிய நகர் காலனி. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 3, வார்டு 4, பாக்கியநகர். ,
3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 5, வார்டு 4,
கீ ழவிளாங்காடு. , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 6, வார்டு 2, ெபrயகாடு. , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 6, வார்டு 2, பிடாரங்குழி. ,
6.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1,6,7, வார்டு 2,
ெபrயெதரு.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1,6,8,9, வார்டு
2, பாலேமார் ேராடு. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 16, வார்டு 2, ைதக்காெதரு. ,
3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 9, வார்டு 15,
வடக்குமார்த்தால். , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 8,வார்டு 14, ஜாகீ ர்நகர். , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 14, ஹியாத்நகர். ,
6.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7, வார்டு 2,
பள்ளிெதரு.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1,6,8,9, வார்டு
2, பாலேமார் ேராடு. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 16, வார்டு 2, ைதக்காெதரு. ,
3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 9, வார்டு 15,
வடக்குமார்த்தால். , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 8,வார்டு 14, ஜாகீ ர்நகர். , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 14, ஹியாத்நகர். ,
6.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7, வார்டு 2,
பள்ளிெதரு.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

32M

33M

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திட்டுவிைள,, ெதற்கு பகுதி ‐ 629852.

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
33
திட்டுவிைள,, ெதற்கு கட்டிடம்
A(W)
நடுப்பகுதி, 629852.

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

46

34

34

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திட்டுவிைள,, நடுப்பகுதி, 629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 14
பாலேமார்ேராடு , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 8, வார்டு 14, ரகுமானியெதரு. ,
3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 14,
அண்ணாநகர். , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 8, வார்டு 14, வரவிைளகாலனி.
ீ
,
5.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 14,
காமராஜ்நகர்.

47

35

35

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, திட்டுவிைள,,
ேமற்குப்பகுதி ‐ 629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 17, வார்டு 3,
வைளயத்ெதரு. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 18, வார்டு 5, குருசடிஜங்சன்
ம்எல்.எம்.எஸ்.காம்பவுண்ட்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48

36

36

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி,
1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 10,11, வார்டு
திட்டுவிைள,, ெதன்ேமற்கு கட்டிடம் ‐ 15, மார்த்தால். , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
629852.
பிளாக் 10, வார்டு 15, பட்டினிேதாப்பு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49

50

51

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37

37M

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, வார்டு 14,
பூதப்பாண்டி ேமற்கு ெதரு. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 14,15, வார்டு 15,
ெபருங்கைடெதரு. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 15, வார்டு 15 ஆர்.சி.ெதரு. , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 19, வார்டு 19, திட்டுவிைள
ெதற்கூர். , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 19,
வார்டு 19 வரவிைளெதரு.
ீ
, 6.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 19, வார்டு 19, கிறிஸ்தவேபட்ைட.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

37

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, வார்டு 14,
பூதப்பாண்டி ேமற்கு ெதரு. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 14,15, வார்டு 15,
சர்.சி.பி.நிைனவு அரசு
ெபருங்கைடெதரு. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பூதப்பாண்டி, அ
37
பிளாக் 15, வார்டு 15 ஆர்.சி.ெதரு. , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
A(W) பிளாக் மத்திய ேமற்கு நடுப்பகுதி ‐
மற்றும் (ேப) பிளாக் 19, வார்டு 19, திட்டுவிைள
629852.
ெதற்கூர். , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 19,
வார்டு 19 வரவிைளெதரு.
ீ
, 6.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 19, வார்டு 19, கிறிஸ்தவேபட்ைட.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

38

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 26,27, வார்டு
12, கீ ழத்ெதரு. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 27, வார்டு 12, நடுத்ெதரு. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 27, வார்டு 12, ேமலத்ெதரு. ,
4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, 22, வார்டு
7, ஆசாrமார் வடக்குெதரு. , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, வார்டு 7, ஜீவாநகர். ,
6.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, வார்டு 7,
அழகம்மன்ேகாவில்ெதரு. , 7.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 20,22, வார்டு 7,
துர்க்ைகஅம்மன்ேகாவில்ெதரு. , 8.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, வார்டு 7,
உச்சிமாகாளிஅம்மன்ேகாவில்ெதரு. ,
9.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20,22, வார்டு
7, ேபாlஸ்ஸ்ேடசன்ேராடு , 10.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, 22, வார்டு 7, பள்ளிகூடத்ெதரு.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

38M

சர்.சி.பி.நிைனவு அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பூதப்பாண்டி, அ
பிளாக் மத்திய ேமற்கு பகுதி ‐
629852.

சர்.சி.பி.நிைனவுஅரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பூதப்பாண்டி,, அ
பிளாக் மத்திய பகுதி ‐ 629852.

வrைச
எண்

52

53

54

55

56

57

58

பாகம்
எண்

38

39

40

40

41

42

43

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

சர்.சி.பி.நிைனவுஅரசு
38
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பூதப்பாண்டி,, அ
A(W)
பிளாக் கிழக்குநடுப்பகுதி ‐ 629852.

39

சர்.சி.பி.நிைனவுஅரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பூதப்பாண்டி,, அ
பிளாக் கிழக்கு பகுதி ‐ 629852.

40M

சர்.சி.பி. நிைனவு அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பூதப்பாண்டி, ஆ
பிளாக் கிழக்குபகுதி ‐ 629852., ஆ
பிளாக் கிழக்குபகுதி ‐ 629852.

சர்.சி.பி. நிைனவு அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பூதப்பாண்டி, ஆ
40
பிளாக் கிழக்குபகுதி ‐ 629852., ஆ
A(W)
பிளாக் மத்திய கிழக்குபகுதி ‐
629852.

41

42

43

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 26,27, வார்டு
12, கீ ழத்ெதரு. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 27, வார்டு 12, நடுத்ெதரு. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 27, வார்டு 12, ேமலத்ெதரு. ,
4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, 22, வார்டு
7, ஆசாrமார் வடக்குெதரு. , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, வார்டு 7, ஜீவாநகர். ,
6.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, வார்டு 7,
அழகம்மன்ேகாவில்ெதரு. , 7.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 20,22, வார்டு 7,
துர்க்ைகஅம்மன்ேகாவில்ெதரு. , 8.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, வார்டு 7,
உச்சிமாகாளிஅம்மன்ேகாவில்ெதரு. ,
9.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20,22, வார்டு
7, ேபாlஸ்ஸ்ேடசன்ேராடு , 10.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, 22, வார்டு 7, பள்ளிகூடத்ெதரு.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப)
பிளாக் 12,13, வார்டு 12,13, ெதற்கு அரசன்குழி ,
2.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப)
பிளாக் 12,13, வார்டு 12,13, வடக்குஅரசன்குழி. ,
3.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப)
பிளாக் 13, வார்டு 13, துவரங்காடு. , 4.ஈசாந்திமங்கலம்
வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13,
காஞ்சரங்குளம். , 5.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி)
பூதப்பாண்டி (ேப) பிளாக் 13,27 வார்டு 12,
துவரங்காடுஜங்ஷன். , 6.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு
(வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப) பிளாக் 27, வார்டு 12,
ெதப்பகுளேராடு. , 7.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி)
பூதப்பாண்டி (ேப) பிளாக் 22, 27, வார்டு 12,
துவரங்காடு,பாலேமார்ேராடு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி
பிளாக் 13, வார்டு 13, மத்தியாஸ்நகர். ,
2.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி
பிளாக் 13, வார்டு 13, பாலேமார்ேராடு. ,
3.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி
பிளாக் 13, வார்டு 13, புளியங்குளம்.
1.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி
பிளாக் 13, வார்டு 13, மத்தியாஸ்நகர். ,
2.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி
பிளாக் 13, வார்டு 13, பாலேமார்ேராடு. ,
3.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி
பிளாக் 13, வார்டு 13, புளியங்குளம்.

(ேப)
(ேப)

ஆண்
வாக்காளர்கள்

(ேப)
(ேப)
(ேப)

ெபண்
வாக்காளர்கள்

(ேப)

ப.ஜீவானந்தம் அரசு மகளிர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, பூதப்பாண்டி,,
ேமற்கு பிளாக் ெதற்கு கட்டிடம் ‐
629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 21, வார்டு 11,
நடுவூர். , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20,
வார்டு 11, புதுக்காலனி. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 21, 25,வார்டு 9, சக்கிலியர்ெதரு. ,
4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, வார்டு 14,
ஆட்டுப்பாைற.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ப.ஜீவானந்தம் அரசு மகளிர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, பூதப்பாண்டி,,
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐
629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, 22, 23,
வார்டு 8, வடக்குரதவதி.
ீ , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 23, 26, வார்டு 9, ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு. ,
3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, 22, 24,
26வார்டு 8, ெதற்குெதரு. , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 26, வார்டு 8, காவலர்குடியிருப்பு. ,
5.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 25, வார்டு 8,
உச்சம்பாைற. , 6.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 23, 24, 26 வார்டு 8, ெபrயெதரு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ப.ஜீவானந்தம் அரசு மகளிர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, பூதப்பாண்டி,,
கிழக்கு கட்டிடம் ‐ 629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 23, 24, 26
வார்டு 9, ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு. ,
2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 28, 29,வார்டு
11, கலுங்கடி காலனி. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 21, 29, வார்டு 11, ஆண்டித்ேதாப்பு. ,
4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 21, 29, வார்டு
11, வடக்கு ஆண்டித்ேதாப்பு. , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 28, வார்டு 11, கலுங்கடி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

59

60

பாகம்
எண்

44

44

61

45

62

45

வாக்குச்
சாவடி
எண்

44M

46

64

47

47

67

68

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, வார்டு 1,
குண்டுக்கல் காலனி , பத்மநாபநல்லூர் ,
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, சீதப்பால்,புதிய ம்ஒட்டன்குடியிருப்பு. , 2.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
கட்டிடம், ெதற்குப்பகுதி, 629901.,
பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, 2, ஒட்டன்குடியிருப்பு,சீதப்பால்,
புதிய கட்டிடம், ெதற்குப்பகுதி, 629901. ேவம்படி காலனி. , 3.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 1, 2, 3, வார்டு 1, 2, 3, பூலாங்குழி. , 4.தாழக்குடி
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, 2, சீதப்பால்.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, வார்டு 1,
குண்டுக்கல் காலனி , பத்மநாபநல்லூர் ,
ம்ஒட்டன்குடியிருப்பு. , 2.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, 2, ஒட்டன்குடியிருப்பு,சீதப்பால்,
ேவம்படி காலனி. , 3.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 1, 2, 3, வார்டு 1, 2, 3, பூலாங்குழி. , 4.தாழக்குடி
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, 2, சீதப்பால்.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 4, 8, வார்டு 4,
தாழக்குடி கிழக்கு. , 2.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 11, 12, வார்டு 11,12, தாழக்குடி நடுத்ெதரு.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 4, 8, வார்டு 4,
தாழக்குடி கிழக்கு. , 2.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 11, 12, வார்டு 11,12, தாழக்குடி நடுத்ெதரு.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ,
தாழக்குடி,புதிய கட்டிடம் ,
45M
ெதற்குப்பகுதி ‐ 629901., புதிய
கட்டிடம் , ெதற்குப்பகுதி ‐ 629901.
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ,
தாழக்குடி,புதிய கட்டிடம் ,
45
A(W) ெதற்குப்பகுதி ‐ 629901., ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

46

66

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, சீதப்பால்,புதிய
44
கட்டிடம், ெதற்குப்பகுதி, 629901.,
A(W)
வடக்கு கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

63

65

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 11, 13, 14, 15,
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி , தாழக்குடி, வார்டு 14, தாழக்குடி வடக்கு பள்ளெதரு. ,
நடு கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி ‐ 629901. 2.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 15, வார்டு 13,
தாழக்குடி ெதற்குபள்ளெதரு.
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, பார்வதிபுதூர்,,
1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 5, 6, வார்டு 3,
வடக்கு கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி ‐
கனகமூலம் புதுகுடியிருப்பு.
629901.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6, 7, வார்டு 4,
கிழக்குசந்ைதவிைள. , 2.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 7, வார்டு 4, அனந்தபத்மனாபபுரம். , 3.தாழக்குடி
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 21, 22 வார்டு 3,
பார்வதிபுதூர். , 4.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
22, 23, வார்டு 5, மீ னமங்கலம் காலனி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49

49M

1.தாழக்குடி (வ.கி ) மற்றும் (ேப) பிளாக் 9, 10, 15,
வார்டு 9, தாழக்குடி ெதற்கு. , 2.தாழக்குடி (சி.ஊ)
பிளாக் 9,10, வார்டு10, கம்மாளர் குடியிருப்பு. ,
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி , தாழக்குடி
3.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 16, வார்டு 16,
புதிய கட்டிடம், வடக்கு பகுதி ‐
ேமலகாலனி நடுவூர். , 4.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
629901, புதிய கட்டிடம், வடக்கு பகுதி
பிளாக் 9, 17, 20, வார்டு 17, தாழக்குடி பஜார் ெதரு,
‐ 629901
நாடார் குடியிருப்பு. , 5.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 18, வார்டு 17, வரநாராயணமங்கலம்
ீ
ெதற்கு
ெதரு, கண்டேமட்டுகாலனி.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

49

1.தாழக்குடி (வ.கி ) மற்றும் (ேப) பிளாக் 9, 10, 15,
வார்டு 9, தாழக்குடி ெதற்கு. , 2.தாழக்குடி (சி.ஊ)
பிளாக் 9,10, வார்டு10, கம்மாளர் குடியிருப்பு. ,
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி , தாழக்குடி
3.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 16, வார்டு 16,
புதிய கட்டிடம், வடக்கு பகுதி ‐
49
ேமலகாலனி நடுவூர். , 4.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
A(W) 629901, எம்பி ஹால் வடக்கு
பிளாக் 9, 17, 20, வார்டு 17, தாழக்குடி பஜார் ெதரு,
ெதற்குப்பகுதி
நாடார் குடியிருப்பு. , 5.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 18, வார்டு 17, வரநாராயணமங்கலம்
ீ
ெதற்கு
ெதரு, கண்டேமட்டுகாலனி.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

48

50

48

50

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, பார்வதிபுதூர்,,
வடக்கு கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி ‐
629901.

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, தாழக்குடி,
வடகிழக்குபகுதி ‐ 629901

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 18,19, வார்டு
19, வரநாராயணமங்கலம்
ீ
வடக்கு ெதரு. , 2.தாழக்குடி
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, வார்டு 20, ேமலகாலனி
கிழக்கு. , 3.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 21,
வார்டு 21, விளாங்காடு காலனி, ேவம்பத்தூர் காலனி.
, 4.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 22, 23, வார்டு
23, ெகால்லேமட்டு காலனி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

69

70

பாகம்
எண்

51

52

வாக்குச்
சாவடி
எண்

51

52
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வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
ஈசாந்திமங்கலம், புதிய கட்டிடம்
மத்திய பகுதி ‐ 629852.

1.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1,வரகுணமங்கலம். ,
2.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, மாங்குளக்கைர. ,
3.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 3, வார்டு 2, நங்காண்டி. ,
4.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 2, மாங்குளம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
ஈசாந்திமங்கலம், புதிய கட்டிடம்
மத்திய பகுதி ‐ 629852.

1.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, ேமலஈசாந்திமங்கலம். ,
2.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 2, 3, வார்டு 2, கீ ழஈசாந்திமங்கலம். ,
3.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 1, 6,வார்டு 2, ேகாவிந்தபுரம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71

53

53

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, நாவல்காடு,
புது கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 629852

1.நாவல்காடு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம் (ஊ) பிளாக் 4, 5,
6, வார்டு 4, மாங்குளம் காலனி. , 2.நாவல்காடு (வ.கி)
ஈசாந்திமங்கலம் (ஊ) பிளாக் 4, 5, 6, வார்டு 4, 5, 6,
மன்றார்புரம். , 3.நாவல்காடு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 6, 7, 8, 9, வார்டு 8,
ஞானதாஸபுரம்,தும்பவிைள.
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54

54

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, நாவல்காடு,
புது கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 629852

1.நாவல்காடு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம் (ஊ) பிளாக் 6, 7,
8, வார்டு 6, 7, நாவல்காடு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெசண்பகராமன்புதூர், ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி ‐ 629304

1.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ,கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 3,
வார்டு 1, ஔைவயார் அம்மன் ேகாவில். ,
2.ெசண்பகராமன்புதூர் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1,
வார்டு 1, முத்துநகர். , 3.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ,கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1, அகஸ்தியர்காலனி. ,
4.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ,கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2,
வார்டு 1, ஔைவயார்காலனி. ,
5.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 3,
வார்டு 1, ேயாகீ ஸ்வரர்காலனி. ,
6.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3,
வார்டு 1, பாரதிநகர். , 7.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3, 4 வார்டு 1, ெசண்பகராமன்புதூர்
ெமயின்ேராடு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெசண்பகராமன்புதூர், ேமற்குமத்திய
கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி ‐ 629304

1.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4,
வார்டு 1, ராமசாமிநகர். ,
2.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4,
வார்டு 1, கட்டைளபுதூர், காந்திநகர். ,
3.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 5,
வார்டு 1, சிதம்பரபுரம், காந்திநகர். ,
4.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 3, 6,
வார்டு 1, ஆதிச்சன்புதூர், ஆதிச்சன்புதூர்காலனி. ,
5.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7,
வார்டு 1, இந்திராகாலனி ,
6.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, 8,
வார்டு 3, வடக்கூர் வடக்குத்ெதரு. ,
7.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ). பிளாக் 8,9,
வார்டு 3, யாதவர் வடக்குத் ெதரு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெசண்பகராமன்புதூர்,நடுக் கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐ 629304, நடுக்
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ‐ 629304

1.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
7,13,19,வார்டு 3, ெபத்ேதல்நகர். ,
2.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, 8,
வார்டு 3, ெசண்பகராமன்புதூர் வடகிழக்கு. ,
3.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8,
வார்டு 3, நடுத்ெதரு. ,
4.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, 9,
வார்டு 3, வடக்கூர் கீ ழெதரு. ,
5.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ). பிளாக் 9,
வார்டு 3, வடக்கூர் ேமலத்ெதரு. ,
6.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 9,10
வார்டு 3, ெசண்பகராமன்புதூர் ெமயின்ேராடு. ,
7.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 13,
வார்டு 3, சமத்துவபுரம்

ஆண்
வாக்காளர்கள்
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74

75

55

56

57

55

56

57M

வrைச
எண்

76

பாகம்
எண்

57

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெசண்பகராமன்புதூர்,நடுக் கட்டிடம்
57
A(W) ேமற்கு பகுதி ‐ 629304, ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐ 629304

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
7,13,19,வார்டு 3, ெபத்ேதல்நகர். ,
2.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, 8,
வார்டு 3, ெசண்பகராமன்புதூர் வடகிழக்கு. ,
3.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8,
வார்டு 3, நடுத்ெதரு. ,
4.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, 9,
வார்டு 3, வடக்கூர் கீ ழெதரு. ,
5.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ). பிளாக் 9,
வார்டு 3, வடக்கூர் ேமலத்ெதரு. ,
6.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 9,10
வார்டு 3, ெசண்பகராமன்புதூர் ெமயின்ேராடு. ,
7.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 13,
வார்டு 3, சமத்துவபுரம்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77

58

58

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெசண்பகராமன்புதூர்,
நடுக்கட்டிடம்.கிழக்குப்பகுதி ‐ 629304

1.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
9,10,11, வார்டு 4, பிள்ைளயார்ேகாவில், யாதவர்ெதரு ,
2.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10, 11
வார்டு 4, கங்ைகயம்மன்ேகாவில்ெதரு. ,
3.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10,
வார்டு 4, ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் ெதரு. ,
4.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10,11,
வார்டு 4, ெசண்பகராமன்புதூர் ைறஸ்மில்ெதரு ,
5.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 11,
வார்டு 4, ெசண்பகராமன்புதூர் ேரசன்கைடெதரு. ,
6.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10,11,
வார்டு 4, 5, ெசண்பகராமன்புதூர் ஈழவர்ெதரு ,
7.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 12,
வார்டு 5, இலந்ைதயடி.
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59

59

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மாதவலாயம், புதிய கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629302

1.மாதவலாயம் (வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 1, 6, 8
வார்டு 1, காதர்ஷாபுரம். , 2.மாதவலாயம் (வ.கி)
மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 1, ைமதீன்புரம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79

60

60

அரசு ேமலப்பள்ளி, மாதவலாயம்,
புதிய கட்டிடம் நடுப்பகுதி ‐ 629302

1.மாதவலாயம் (வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 3, 6,
வார்டு 2 புளியன்விைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மாதவலாயம், புதிய கட்டிடம்,
வடக்கு பகுதி ‐ 629302

80

61

81

62

82

62

83

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மாதவலாயம்,புதிய கட்டிடம்
62M
நடுப்பகுதி ‐ 629302, புதிய கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629302
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மாதவலாயம்,புதிய கட்டிடம்
62
A(W) நடுப்பகுதி ‐ 629302, புதிய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி‐ 629302

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி,
தாணுமாைலயன்புதூர்,வடக்கு
பகுதி, நடு கட்டிடம் ‐ 629301, வடக்கு
பகுதி, நடு கட்டிடம் ‐ 629301

63

63M

84

63

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி,
தாணுமாைலயன்புதூர்,வடக்கு
63
பகுதி, நடு கட்டிடம் ‐ 629301,
A(W)
நடுக்கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி
ெபண்கள் புத்தக அைர ‐ 629301

85

64

64

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி,
தாணுமாைலயன்புதூர், ெதற்கு
பகுதி நடு கட்டிடம் ‐ 629301

1.மாதவலாயம் (வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 5, 6,
வார்டு 3, ேசாழபுரம் , பட்டர் குளம். , 2.மாதவலாயம்
(வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 4,
ெநசவாளர்காலனி.
1.மாதவலாயம் (வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 7, 8
வார்டு 3, 5, 7, மாதவலாயம் கிழக்கு , 2.மாதவலாயம்
(வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 2, 7, 8, வார்டு 1,
மாதவலாயம்.
1.மாதவலாயம் (வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 7, 8
வார்டு 3, 5, 7, மாதவலாயம் கிழக்கு , 2.மாதவலாயம்
(வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 2, 7, 8, வார்டு 1,
மாதவலாயம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 1, வார்டு 1,
ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கூர். , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி
வடக்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 1, 3, 4,
வார்டு 1, 2, ஆரல்வாய்ெமாழி நடுத்ெதரு ,
3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 4, வார்டு 4
காட்டுநாயக்கன் குடியிருப்பு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 1, வார்டு 1,
ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கூர். , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி
வடக்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 1, 3, 4,
வார்டு 1, 2, ஆரல்வாய்ெமாழி நடுத்ெதரு ,
3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 4, வார்டு 4
காட்டுநாயக்கன் குடியிருப்பு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 3, 8, 9, 10, வார்டு 4,
தாணுமாைலயன் புதூர் நடுவூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

86

87

பாகம்
எண்

65

66

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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65

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கூர், புதிய
கான்கீ rட் கட்டிடம் ‐ 629301

66

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கூர், புதிய
கான்கீ rட் கட்டிடம் ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 2, 5, வார்டு 2, கீ ழத்ெதரு
, 2.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 2, 5, வார்டு 2,
ேமலத்ெதரு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 11, வார்டு 5,
தாணுமாைலயன் புதூர் ேமற்கு , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி
வடக்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 11, 12,
வார்டு 5, மிஷன் குடியிருப்பு வடக்கு,ெபrயத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.குமாரபுரம் (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 6, 27,
வார்டு 16, குமாரபுரம் வடக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88

67

67

89

68

68

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, குமாரபுரம்,
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ‐
629301

69

91

70

92

70

93
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வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 2, 5, வார்டு 2,
இந்திராநகர் , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 2, 5, வார்டு 3, மீ னாட்சிஅம்மன்ேகாவில்ெதரு ,
3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 2, 5, வார்டு 3,
காட்டுநாயக்கன் ெதரு.

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கூர்,
கூடுதல் வடக்குப்பகுதி ‐ 629301

90

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.குமாரபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6, வார்டு 18,
கண்ணுெபாத்ைத , 2.குமாரபுரம் (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 6, வார்டு 18,
கண்ணப்பநல்லூர் , 3.குமாரபுரம் (வ.கி)
உயர்நிைலப்பள்ளி குமாரபுரம்,
69
வடக்கு பகுதி, கிழக்குப்பகுதி ‐ 629301 ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 6, 27, வார்டு 18,
யாதவர்குடியிருப்பு ,4.குமாரபுரம் (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 6, 27, வார்டு 18,
குமாரபுரம் ெதற்கு
1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, 18, வார்டு 15,
ஆரல்வாய்ெமாழி ெமயின்ேராடு ,
2.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 15, காந்திநகர். ,
3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16. தமிழ்நகர். ,
தாணுமாைலயன்புதூர்,வடக்கு
4.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
70M
பகுதி, நடு கட்டிடம் ‐ 629301, வடக்கு
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16, சுபாஷ்நகர்.
, 5.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
பகுதி, நடு கட்டிடம் ‐ 629301
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16,
காமராஜர்நகர். , 6.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16, எம்.ஜி.ஆர்
நகர். , 7.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16,
இந்திராகூட்டுகுடியிருப்பு
1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, 18, வார்டு 15,
ஆரல்வாய்ெமாழி ெமயின்ேராடு ,
2.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 15, காந்திநகர். ,
3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16. தமிழ்நகர். ,
தாணுமாைலயன்புதூர்,வடக்கு
4.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
70
A(W) பகுதி, நடு கட்டிடம் ‐ 629301, நடு
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16, சுபாஷ்நகர்.
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ‐ 629301
, 5.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16,
காமராஜர்நகர். , 6.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16, எம்.ஜி.ஆர்
நகர். , 7.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16,
இந்திராகூட்டுகுடியிருப்பு

71

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
தாணுமாைலயன்புதூர், வடக்கு
பகுதி நடுப்பக்கம் ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 15, காந்திநகர். ,
2.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, 8, வார்டு 15,
வணிகர்ெதரு. , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 17,
ஆரல்வாய்ெமாழிெமயின்ேராடு , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி
வடக்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு
15, காமராஜர் புதூர். , 5.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16,
வி.டி.சி. நகர்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

94

95

96

97

98

99

பாகம்
எண்

72

73

73

74

75

75

வாக்குச்
சாவடி
எண்

72
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வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, 8, வார்டு 17,
முப்பந்தல்நகர் , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, 8, வார்டு 17,
மூேவந்தர்நகர். , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, மூேவந்தர் நகர்,
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, வார்டு 17,
கிழக்கு பகுதி ‐ 629301
மருத்துவர்காலனி. , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, வார்டு 17,
பாரதிநகர். , 5.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, வார்டு 17,
ஔைவயார்நகர்.

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

லுத்தரன் ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியநகர்,
ஆரல்வாய்ெமாழி,கிழக்குப்பகுதி ‐
629301, கிழக்குப்பகுதி ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, 14, வார்டு 13,
திட்டுவிைளெமயின்ேராடு , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி
ெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13,
வார்டு13, கிறிஸ்துநகர். , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, 14, வார்டு 13,14,
ெபாய்ைகநகர். , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13,
கிருைபநகர். , 5.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13,
சாேலாமன்நகர்.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

லுத்தரன் ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியநகர்,
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ஆரல்வாய்ெமாழி,கிழக்குப்பகுதி ‐
A(W)
629301, முக்கிய கட்டிடம், ேமற்கு
பகுதி ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, 14, வார்டு 13,
திட்டுவிைளெமயின்ேராடு , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி
ெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13,
வார்டு13, கிறிஸ்துநகர். , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, 14, வார்டு 13,14,
ெபாய்ைகநகர். , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13,
கிருைபநகர். , 5.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13,
சாேலாமன்நகர்.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

லுத்தரன் ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியநகர், ஆரல்வாய்ெமாழி,
ெதற்குப்பகுதி ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 15, வார்டு 15,
அழகியநகர். , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 15, வார்டு 15,
இந்திராகாலனி. , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 15, வார்டு 15,
வில்லவிைள. , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13, ஐசக்ெதரு.
, 5.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13,
ேகாயில்ெதரு. , 6.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 14, வார்டு 14,
அழகியநகர். , 7.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 14, வார்டு 14, பி.சி.
காலனி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப் பள்ளி ஆரல்
ெபருமாள்புரம் ,புதிய கட்டிடம் ‐
629301, புதிய கட்டிடம் ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 16, வார்டு 8,
மீ னாட்சிபுரம். , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 17, வார்டு 10,
ெபருமாள்புரம் வடக்கு. , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 19, வார்டு 11,
ெபருமாள்புரம் ெதற்கு. , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 18, வார்டு 16,
வடக்குெபருமாள்புரம்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப் பள்ளி ஆரல்
ெபருமாள்புரம் ,புதிய கட்டிடம் ‐
75
A(W) 629301, புதிய கட்டிடம் நடுப்பகுதி
629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 16, வார்டு 8,
மீ னாட்சிபுரம். , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 17, வார்டு 10,
ெபருமாள்புரம் வடக்கு. , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 19, வார்டு 11,
ெபருமாள்புரம் ெதற்கு. , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 18, வார்டு 16,
வடக்குெபருமாள்புரம்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

73M

74

75M

‐

வrைச
எண்

100

பாகம்
எண்

76

101

76

102

77

103

78

104

78

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அரசு ஆரம்பப் பள்ளி ஆரல்
ெபருமாள்புரம் ,ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்குப்பகுதி ‐ 629301, ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
கேணசபுரம். , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
ஆேராக்கியநகர். , 3.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி (ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
மைலகிணறுெதரு. , 4.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி (ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
வில்லவிைள.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப் பள்ளி ஆரல்
ெபருமாள்புரம் ,ெதற்கு கட்டிடம்
76
A(W) கிழக்குப்பகுதி ‐ 629301, ெதற்கு
கட்டிடம் நடுப்பகுதி ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
கேணசபுரம். , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
ஆேராக்கியநகர். , 3.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி (ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
மைலகிணறுெதரு. , 4.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி (ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
வில்லவிைள.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 20, வார்டு 12, ெபருமாள்புரம் வடக்கு ,
2.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 23, 24, வார்டு 13, சுப்பிரமணியபுரம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 19, 22, 23, 24, வார்டு 12, ெபருமாள்புரம்
ெதற்கு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 19, 22, 23, 24, வார்டு 12, ெபருமாள்புரம்
ெதற்கு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76M

77

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ஆரல்
ெபருமாள்புரம், ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐ 629301

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஆரல்ெபருமாள்புரம்,ெதற்கு
நடுக்கட்டிடம் ‐ 629301, ெதற்கு
நடுக்கட்டிடம் ‐ 629301
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஆரல்ெபருமாள்புரம்,ெதற்கு
78
A(W) நடுக்கட்டிடம் ‐ 629301, ெதற்கு
கட்டிடம் கைடசி அைற 629301
78M

105

79

79

ஆர்.சி.நடுநிைலப்பள்ளி, குருசடி,
வடக்கு பகுதி ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 25, வார்டு 14, கருப்பன்விைள. ,
2.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 25, 26, வார்டு 14, குருசடி ெதற்கு ,
3.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 25, வார்டு 14, பாலாஜிநகர். ,
4.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 26, வார்டு 14, மங்கம்மாசாைல.

106

80

80

ஆர்.சி.நடுநிைலப்பள்ளி, குருசடி,
ெதற்கு பகுதி ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 25, 26, வார்டு 14, குருசடி வடக்கு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107

81

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10, 11, 12, 13 14,
வார்டு 1, 2, 3 ேதாவாைள வடக்கூர்.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

108

81

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10, 11, 12, 13 14,
வார்டு 1, 2, 3 ேதாவாைள வடக்கூர்.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2 , 3, 5, 6, 7, 10,
வார்டு 2, 3 ேதாவாைள கிருஷ்ணன் புதூர், மறவர்
குடியிருப்பு. , 2.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
5, 6, 7, வார்டு 3, லலிதாம்பிகா நகர். , 3.ேதாவாைள
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, 10, 11, 12, 13, 14, வார்டு
1,2,3,4 ேதாவாைள வடக்கூர் பணிக்கர் ெதரு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2 , 3, 5, 6, 7, 10,
வார்டு 2, 3 ேதாவாைள கிருஷ்ணன் புதூர், மறவர்
குடியிருப்பு. , 2.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
5, 6, 7, வார்டு 3, லலிதாம்பிகா நகர். , 3.ேதாவாைள
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, 10, 11, 12, 13, 14, வார்டு
1,2,3,4 ேதாவாைள வடக்கூர் பணிக்கர் ெதரு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

109

110

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதாவாைள,ேமற்கு பகுதி ‐ 629302,
ேமற்கு பகுதி ‐ 629302
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதாவாைள,ேமற்கு பகுதி ‐ 629302,
81
A(W) முக்கிய கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி ‐
629302
81M

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ேதாவாைள,கிழக்கு கட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ‐ 629302, கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்குபகுதி ‐ 629302

82

82M

82

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ேதாவாைள,கிழக்கு கட்டிடம்
82
A(W) ெதற்குபகுதி ‐ 629302, கிழக்கு
கட்டிடம் நடுப்பகுதி ‐ 629302

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
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பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

111

83

83

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி ேதாவாைள,
கிழக்கு பகுதி நடுக்கட்டிடம் ‐ 629302

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 2, வார்டு 1,
2, கமல்நகர். , 2.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
1, 3, 6, வார்டு 2, அண்ணாநகர். , 3.ேதாவாைள (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 2, வார்டு 2, பண்ைணவிைள. ,
4.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3, 11, 15,
வார்டு 3, சுப்பிரமணியபுரம் , 5.ேதாவாைள (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 3, 4, 5, 6, 7, வார்டு 3, கிருஷ்ணன்
புதூர்

112

84

84

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதாவாைள, மத்தியபுது கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி 629302

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4, 5, 6, வார்டு
2, கிருஷ்ணன்புதூர் , 2.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 1, 3, 4, வார்டு 2, 3 பூக்கைடெதரு.

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேதாவாைள,, ேமற்கு பிளாக்,
நடுப்பகுதி ‐ 629302

113

85

85M

114

85

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
85
ேதாவாைள,, நடுக்கட்டிடம்ேமற்கு
A(W)
பகுதி ‐ 629302

115

86

86

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, விசுவாசபுரம்,
ேமற்குப்பகுதி ‐ 629302

116

87

87M

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, விசுவாசபுரம்,,
கிழக்குப்பகுதி ‐ 629302

117

87

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, விசுவாசபுரம்,,
87
முக்கிய கட்டிடம்,
A(W)
கிழக்குப்பகுதிகைடசி அைற ‐ 629302

118

88

119

89

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7. 8, வார்டு 4,
புதூர்காலனி. , 2.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 7, 8, வார்டு 4, பண்டாரபுரம். , 3.ேதாவாைள
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, 8, 9, வார்டு 4,
புதூர்காலனி. , 4.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 7, 10, வார்டு 4, புதூர்
1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7. 8, வார்டு 4,
புதூர்காலனி. , 2.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 7, 8, வார்டு 4, பண்டாரபுரம். , 3.ேதாவாைள
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, 8, 9, வார்டு 4,
புதூர்காலனி. , 4.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 7, 10, வார்டு 4, புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
1.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
பிளாக் 5, வார்டு1சகாயநகர். ,
2.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6, வார்டு 1 மீ னாட்சிநகர். ,
3.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6, வார்டு 1 காமராஜ்ெதரு. ,
4.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6, வார்டு 1, சுப்பிரமணியபுரம். ,
5.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6, வார்டு 1, கிறிஸ்துநகர்.
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
1.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
பிளாக் 8, 9, வார்டு 4, வரமார்த்தாண்டன்புதூர்.
ீ
,
2.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 10, வார்டு 4, ெபாட்டல்புதூர், விசுவாசபுரம். ,
3.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 10, வார்டு 4, பண்டாரபுரம். ,
4.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 10, வார்டு 4, ராஜீவ்நகர். ,
5.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6,11, வார்டு 4, திருமைலபுரம்.
1.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 8, 9, வார்டு 4, வரமார்த்தாண்டன்புதூர்.
ீ
,
2.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 10, வார்டு 4, ெபாட்டல்புதூர், விசுவாசபுரம். ,
3.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 10, வார்டு 4, பண்டாரபுரம். ,
4.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 10, வார்டு 4, ராஜீவ்நகர். ,
5.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6,11, வார்டு 4, திருமைலபுரம்.
1.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 1, 14,15,
வார்டு 3, அனந்தபத்மநாபபுரம் , 2.சண்முகபுரம்(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 16, வார்டு 3, ைமதீன்புரம்

88

அங்கன்வாடி அனந்தபத்மநாபபுரம்,
சகாயநகர் ‐ 629305

89

1.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 4, வார்டு
2, ஒத்தமறக்குடி. , 2.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6, 14, 16, வார்டு 2, 3 சண்முகபுரம் ,
ஊராட்சி அலுவலகம் புதியகட்டிடம்
3.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 14, 15,
சகாயநகர், சகாயநகர் ‐ 629305
வார்டு 3, ஆசிrயர்குடியிருப்பு. , 4.சண்முகபுரம்(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 16, வார்டு 3,
பாலமார்த்தாண்டபுரம்

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

120

121

122

123

124

125

126

பாகம்
எண்

90

90

91

92

93

94

94

127

95

128

95

வாக்குச்
சாவடி
எண்

90M

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
ெவள்ளமடம், முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்குப்பகுதி 629305

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
90
ெவள்ளமடம், முக்கிய கட்டிடம்,
A(W)
ேமற்குப்பகுதிகைடசி அைற ‐ 629302

91

92

93

94M

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
ெவள்ளமடம், முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்குப்பகுதி 629305

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 1, 2,
வார்டு 2, ஆதித்தபுரம். , 2.சண்முகபுரம்(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 2, காந்திநகர். ,
3.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 3, 7, வார்டு 5, வண்டேனr. ,
4.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 4, வார்டு
2, இல்லத்தார்ெதரு. , 5.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 5, 12, வார்டு 2, சகாயநகர். ,
6.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 12, வார்டு 5, சிவஞானபுரம். ,
7.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு
2, ஆதித்தபுரம். , 8.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 2,
புதுக்ெகால்லிமைல.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 1, 2,
வார்டு 2, ஆதித்தபுரம். , 2.சண்முகபுரம்(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 2, காந்திநகர். ,
3.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 3, 7, வார்டு 5, வண்டேனr. ,
4.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 4, வார்டு
2, இல்லத்தார்ெதரு. , 5.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 5, 12, வார்டு 2, சகாயநகர். ,
6.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 12, வார்டு 5, சிவஞானபுரம். ,
7.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு
2, ஆதித்தபுரம். , 8.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 2,
புதுக்ெகால்லிமைல.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

ீ
(வ.கி) சகாயநகர்
1.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
பிளாக் 2, 3, 5, வார்டு 2, 3, 5 .ெவள்ளமடம் ,
2.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர்
பிளாக் 2, 4, வார்டு 1, கிறிஸ்துநகர். ,
3.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர்
பிளாக் 4, வார்டு 5 குருக்கள்மடம் ,
4.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக்
5, ெவள்ளமடம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
1, வார்டு

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
இறச்சகுளம், ேமற்கு கட்டிடம்இ
வடக்கு பகுதி ‐ 629901

1.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1,
ஈழவர் குடியிருப்பு. , 2.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 1, 3, 5, வார்டு 2, பாரதிெதரு. , 3.இறச்சகுளம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 1,
அம்மன்ேகாவில்ெதரு , 4.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) பிளாக் 2, 3, வார்டு 2, நாடார்குடியிருப்பு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
இறச்சகுளம், கிழக்குப்பகுதி வடக்கு
கட்டிடம் ‐ 629902

1.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 5, 11, வார்டு
5, ேபச்சான்குளம். , 2.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 3, 4, 11,வார்டு 2 வடக்குெதரு,ேமலெதரு
கிராமம். , 3.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2,
3, 4, வார்டு 2, 3, நடுத்ெதரு,கீ ழெதரு , 4.இறச்சகுளம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 5, வார்டு 3, ஜீவாநகர்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, வார்டு 4,
அம்பலம்திருத்தி. , 2.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, இறச்சகுளம்,,
பிளாக் 6, 7, வார்டு 4, நாட்ைடயர்ெதரு. , 3.இறச்சகுளம்
ெதற்கு பிளாக், ேமற்கு பகுதி ‐ 629902 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, 7, வார்டு 5
அருள்ஞானபுரம் , 4.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 8, வார்டு 5, இந்திராநகர்காலனி.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, வார்டு 4,
அம்பலம்திருத்தி. , 2.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 6, 7, வார்டு 4, நாட்ைடயர்ெதரு. , 3.இறச்சகுளம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, 7, வார்டு 5
அருள்ஞானபுரம் , 4.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 8, வார்டு 5, இந்திராநகர்காலனி.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, 9, 10,
வார்டு 5 விஷ்ணுபுரம் , 2.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) பிளாக் 5, 6, 11, வார்டு 5, அம்பலம்திருத்தி

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, 9, 10,
வார்டு 5 விஷ்ணுபுரம் , 2.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) பிளாக் 5, 6, 11, வார்டு 5, அம்பலம்திருத்தி

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, இறச்சகுளம்,,
94
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி
A(W)
629902

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
இறச்சகுளம்,புதிய கட்டிடம்,
95M
கிழக்குப்பகுதி ‐ 629902, புதிய
கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி ‐ 629902
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
இறச்சகுளம்,புதிய கட்டிடம்,
95
A(W) கிழக்குப்பகுதி ‐ 629902, புதிய
கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி ‐ 629902

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2, 3,
வார்டு 1, கண்டேமட்டுக் காலனி , 2.திருப்பதிசாரம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1, திருப்பதிசாரம்
கீ ழூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129

96

96

அரசு ஆரம்பபள்ளி, திருப்பதிசாரம்,
நடுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐ 629901

130

97

97

அரசு ஆரம்பபள்ளி, திருப்பதிசாரம்,
நடுக்கட்டிடம் நடுப் பகுதி ‐ 629901

1.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4, 5,
வார்டு 1, திருப்பதிசாரம் ேமலூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பபள்ளி, திருப்பதிசாரம்,
நடு கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி ‐ 629901

1.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, வார்டு
4, ெதற்கு திருப்பதிசாரம் , 2.திருப்பதிசாரம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 4,
ெபருங்கால்மைடெதரு , 3.திருப்பதிசாரம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 3, ெநசவாளர்காலனி. ,
4.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 4
ஓட்டாபீஸ்சாைல , 5.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) பிளாக் 8, வார்டு 2 திருவள்ளுவர்ெதரு ,
6.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, வார்டு
2, சண்முகாநகர் , 7.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 8, வார்டு 2, 3 இல்லத்தார்ெதரு. ,
8.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, வார்டு 3
நாஞ்சில்நகர் வடக்கு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பபள்ளி, திருப்பதிசாரம்,
98
முக்கியகட்டிடம் தலைம ஆசிrயர்
A(W)
அைற அருகில் ‐ 629901

1.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, வார்டு
4, ெதற்கு திருப்பதிசாரம் , 2.திருப்பதிசாரம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 4,
ெபருங்கால்மைடெதரு , 3.திருப்பதிசாரம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 3, ெநசவாளர்காலனி. ,
4.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 4
ஓட்டாபீஸ்சாைல , 5.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) பிளாக் 8, வார்டு 2 திருவள்ளுவர்ெதரு ,
6.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, வார்டு
2, சண்முகாநகர் , 7.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 8, வார்டு 2, 3 இல்லத்தார்ெதரு. ,
8.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, வார்டு 3
நாஞ்சில்நகர் வடக்கு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
திருப்பதிசாரம், புதிய கட்டிடம்,
ேமற்குபகுதி ‐ 629901

1.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ) பிளாக் 1, 2, 3,
வார்டு 1, ேவம்பத்தூர். , 2.திருப்பதிசாரம் (வ.கி)
பீமநகr (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1 ேவம்பத்தூர்காலனி ,
3.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 2
ராஜூவ்நகர் , 4.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ)
பிளாக் 1, 2 வார்டு 2, இராமநாதபுரம் வடக்கு ,
5.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ) பிளாக் 1, 2, 4,
வார்டு 2 இராமநாதபுரம் ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
திருப்பதிசாரம், புதிய கட்டிடம்,
கிழக்குப்பகுதி ‐ 629901

1.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ) பிளாக் 1, 2, 3,
வார்டு 3 அண்ணாநகர் , 2.திருப்பதிசாரம் (வ.கி)
பீமநகr (ஊ) பிளாக் 2, 3, 4, வார்டு 3 கைரயான்குழி ,
3.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ) பிளாக் 3, 4,
வார்டு 4 பீமநகr. , 4.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr
(ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 5 பீமநகr காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி ஆதலவிைள,
ஆதலவிைள முக்கியகட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐ 629303

1.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக்
1, ெலஷ்மிபுரம் , 2.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 1, புராமிட்டான் குளம் , 3.இராமபுரம்
(வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
குருக்கள்மடம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி ஆதலவிைள,
முக்கியகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
வடக்கு பகுதி புது கட்டிடம்‐ 629303

1.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக்
1, ஆதலவிைள (ேகாவில்ெதரு) , 2.இராமபுரம் (வ.கி),
இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1, ஆதலவிைள ,
3.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக்
2, ேகாழிேகாட்டுெபாத்ைத , 4.இராமபுரம் (வ.கி),
இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 3,
ேகாழிேகாட்டுப்ெபாத்ைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, இராமபுரம்,
முன் கட்டிடம், நடுப்பகுதி ‐ 629303

1.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக்
3, ெகாத்தன்குளம் இராமபுரம் வடக்கூர் , 2.இராமபுரம்
(வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 4, இராமபுரம்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

131

132

133

134

135

98

98

99

100

101

98M

99

136

102

102

137

103

103M

வாக்குச்
சாவடி
எண்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

138

103

139

104

104

140

105

105

141

106

142

106

143

107

144

145
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வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக்
3, ெகாத்தன்குளம் இராமபுரம் வடக்கூர் , 2.இராமபுரம்
(வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 4, இராமபுரம்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, இராமபுரம்,
வடக்கு கட்டிட பகுதி ‐ 629303

1.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக்
6, ஆண்டார்குளம் , 2.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம்
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 7, ேகாட்டவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித மிக்ேகல் நடுநிைலப்பள்ளி,
இராஜாவூர், புதிய கட்டிடம்
கிழக்குப்பகுதி ‐ 629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 1,2, பிளாக்
1,2, ராஜாவூர் வடக்கூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித மிக்ேகல்
106M உயர்நிைலப்பள்ளிராஜாவூர், புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ‐ 629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 3,
ராஜாவூர் ெதக்கூர்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

புனித மிக்ேகல் உயர்நிைலப்பள்ளி
106
ராஜாவூர், புதிய கட்டிடம் நடுப்பகுதி
A(W)
‐ 629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 3,
ராஜாவூர் ெதக்கூர்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

107

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, குமாரபுரம்
ேதாப்பூர், வடக்குக்கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி ‐ 629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 4,
குமாரபுரம் ேதாப்பூர், ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108

108

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, குமாரபுரம்
ேதாப்பூர், வடக்குக்கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி ‐ 629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 5,13, பிளாக்
5,13, ெபrயகுளம் , 2.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப)
வார்டு 13, பிளாக் 13, ெபrயகுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109

109

சிறுமலர் ஆரம்பப்பள்ளி,
இராமனாதிச்சன்புதூர், கிழக்கு பகுதி
‐ 629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 6,7, பிளாக்
4,5,6, இராமனாதிச்சன்புதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

சிறுமலர் ஆரம்பப்பள்ளி,
இராமனாதிச்சன்புதூர், கிழக்கு பகுதி
‐ 629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 8, பிளாக்
7,8, அமராவதிவிைள, சுண்டவிைள , 2.மருங்கூர்
(வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 8, பிளாக் 8,
அமராவதிவிைள , 3.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப)
வார்டு 8, பிளாக் 7,8, அமராவதிவிைள, சுண்டவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 9,10, பிளாக்
9,10, மருங்கூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 11, பிளாக்
11, மருங்கூர் ,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, இராமபுரம்,
A(W) முன்கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி‐ 629303

146

110

110

147

111

111

148

112

112

149

113

113

150

114

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, குமாரபுரம்
114M ேதாப்பூர், ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்குப்பகுதி ‐ 629402

151

114

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, குமாரபுரம்
114
ேதாப்பூர், ெதற்கு கட்டிடம் ஆசிrயர்
A(W)
அைற‐ 629402

152

115

115

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, குமாரபுரம்
ேதாப்பூர், வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி ‐ 629402
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, குமாரபுரம்
ேதாப்பூர், ெதற்கு கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629402
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, குமாரபுரம்
ேதாப்பூர், ேமற்கு கட்டிடம்
வடக்குப்பகுதி ‐ 629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 4,13, பிளாக்
4,13, மாணிக்கபுரம் ,2.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப)
வார்டு 12, பிளாக் 12, ஆத்தியடி
1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 11,14,
பிளாக் 11,14, ,திருவஞ்சிநல்லூர், பத்மநாபநல்லூர். ,
2.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 15, பிளாக்
15, அழகனாபுரம்
1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 11,14,
பிளாக் 11,14, ,திருவஞ்சிநல்லூர், பத்மநாபநல்லூர். ,
2.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 15, பிளாக்
15, அழகனாபுரம்

கவிமணி ேதசிகவிநாயகம் பிள்ைள 1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 1, பிளாக் 1,
படிப்பகம் ேதரூர், வடக்கு கட்டிடம்
பாலகிருஷ்ணன்புதூர், உதிரப்பட்டி , 2.ேதரூர் (வ.கி.),
கிழக்கு பகுதி ‐ 629704
ேதரூர் (ேப) வார்டு 2,4, பிளாக் 2,4, ேதரூர்

153

116

கஸ்தூrபாய்நடுநிைலப்பள்ளி
116M ேதரூர், ேமற்கு கட்டிடம்
வடக்குப்பகுதி ‐ 629704

154

116

கஸ்தூrபாய்நடுநிைலப்பள்ளி
116
ேதரூர், ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு
A(W)
ப்பகுதி ‐ 629704

1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 3,4, பிளாக் 3,
ேதரூர் ேமலத்ெதரு , 2.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப)
வார்டு 8,12, பிளாக் 9,4,14, வாணந்திட்டு,
சுப்பிரமணியபுரம் , 3.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப)
வார்டு 12, பிளாக் 14, கஸ்தூrபாய் கிராமம்,
ேசதுெலட்சுமிபுரம்
1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 3,4, பிளாக் 3,
ேதரூர் ேமலத்ெதரு , 2.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப)
வார்டு 8,12, பிளாக் 9,4,14, வாணந்திட்டு,
சுப்பிரமணியபுரம் , 3.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப)
வார்டு 12, பிளாக் 14, கஸ்தூrபாய் கிராமம்,
ேசதுெலட்சுமிபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

155

117

156

117

157

118

158

119

159

120

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 5,
கருப்புக்ேகாட்ைட , 2.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப)
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, புதுகிராமம்,
வார்டு 6, பிளாக் 6, புதுக்கிராமம் , 3.ேதரூர் (வ.கி.),
117M
கிழக்குப்பகுதி ‐ 629303
ேதரூர் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 7, புதுக்கிராமம் காலனி ,
4.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 8,
சைடயன்குளம்
1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 5,
கருப்புக்ேகாட்ைட , 2.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப)
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, புதுகிராமம்,
வார்டு 6, பிளாக் 6, புதுக்கிராமம் , 3.ேதரூர் (வ.கி.),
117
முக்கிய கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி ‐
A(W)
ேதரூர் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 7, புதுக்கிராமம் காலனி ,
629704
4.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 8,
சைடயன்குளம்
1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 10,
அரசினர் ஆசிrயர் பயிற்சி
தண்டநாயகன்ேகாணம், ேதrயின்விைள , 2.ேதரூர்
118 நிைலயம், குலேசகரன்புதூர், முக்கிய
(வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 9,10,13, பிளாக் 10,11,15,
கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி ‐ 629704
ஈழவர் குடியிருப்பு
1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 9,10,11, பிளாக்
அரசினர் ஆசிrயர் பயிற்சி
10,12,13, குலேசகரன்புதூர் , 2.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர்
119 நிைலயம், குலேசகரன்புதூர், முக்கிய
(ேப) வார்டு 10, பிளாக் 13, குலேசகரன்புதூர்,
கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி ‐ 629704
ெலட்சுமிபுரம்

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி, ேதவகுளம்,
ேமற்கு பகுதிகட்டிடம் ‐ 629704

1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,15, பிளாக் 15,19,
ேதவகுளம், மாங்குளம், குரண்டி , 2.ேதரூர் (வ.கி.),
ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,14, பிளாக் 16,
ெசட்டியார்காலனி, சங்கரன்புதூர் , 3.ேதரூர் (வ.கி.),
ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,14, பிளாக் 16,17, சங்கரன்புதூர் ,
4.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,14,15, பிளாக்
15,19, கண்ணன்பதி

ஆண்
வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி, ேதவகுளம்,
120
கிழக்குகட்டிடம் ஒட்டு கட்டிடம் ‐
A(W)
629704

1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,15, பிளாக் 15,19,
ேதவகுளம், மாங்குளம், குரண்டி , 2.ேதரூர் (வ.கி.),
ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,14, பிளாக் 16,
ெசட்டியார்காலனி, சங்கரன்புதூர் , 3.ேதரூர் (வ.கி.),
ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,14, பிளாக் 16,17, சங்கரன்புதூர் ,
4.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,14,15, பிளாக்
15,19, கண்ணன்பதி

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரமம்.,
121M ெதற்கு கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி ‐
629704
அரசு ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரமம்.,
121
ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி ‐
A(W)
629704

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
ேமலக்குளம்காலனி
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
ேமலக்குளம்காலனி

120M

160

120

161

121

162

121

163

122

அரசு ஆரம்பப் பள்ளி, ஆசிரமம்,
122M ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி ‐
629704

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 12, ஆசிரமம் வடக்கு,
பதிெனட்டாம்படி , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப)
வார்டு 1, பிளாக் 10, ஆசிரமம் ெதற்கு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

164

122

அரசு ஆரம்பப் பள்ளி, ஆசிரமம்,
122
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி ‐
A(W)
629704

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 12, ஆசிரமம் வடக்கு,
பதிெனட்டாம்படி , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப)
வார்டு 1, பிளாக் 10, ஆசிரமம் ெதற்கு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

123

123

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி சுசீந்திரம்,
முக்கியக்கட்டிடம் கிழக்குபகுதி ‐
629704

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 11,10, பிளாக்
2,3, அக்கைர, பாரதிெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 10, பிளாக் 3, குத்துக்கல்,
அக்கைர, கைடக்கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி சுசீந்திரம்,
முக்கியகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ‐
629704

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 12,13, பிளாக்
8,9, அக்கைர ேயாகீ ஸ்வரர் ெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 13, பிளாக் 9, அக்கைர
(ெசட்டித்ெதரு), குலாலர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 15,
பிளாக் 4,5, சிதம்பரபுரம் , 2.குலேசகரபுரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 14,15, பிளாக் 5, 6, பாரதித்ெதரு
(இடதுபக்கம்), மணவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு14,15,
பிளாக் 4,5,6, கைரயான்குழி காலனி, மணவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165

166

124

167

125

125

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
வழுக்கம்பாைற, புதுகட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி ‐ 629704

168

126

126

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
வழுக்கம்பாைற, வடக்கு
புதுகட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி ‐ 629704

12, குளத்தூர் ,
12. குளத்தூர்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

12, குளத்தூர் ,
12. குளத்தூர்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

127

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 10, பிளாக் 7,
அக்கைர காவல் நிைலய ேராடு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
எஸ்.எம்.எஸ்.எம். ேமல்நிைலப்பள்ளி, சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 11, சுசீந்திரம்
127M சுசீந்திரம், முக்கிய கட்டிடம் ெதற்கு ெதப்பக்குளத்ெதரு, வடக்குெதரு , 3.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
பகுதி ‐ 629704
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 12, சன்னதிெதரு,
வடக்குெதரு , 4.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப)
வார்டு 4, பிளாக் 13, ெதற்கு ெதரு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

170

127

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 10, பிளாக் 7,
அக்கைர காவல் நிைலய ேராடு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
எஸ்.எம்.எஸ்.எம். ேமல்நிைலப்பள்ளி, சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 11, சுசீந்திரம்
127
சுசீந்திரம், முக்கிய கட்டிடம் வடக்கு ெதப்பக்குளத்ெதரு, வடக்குெதரு , 3.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
A(W)
பகுதி ‐ 629704
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 12, சன்னதிெதரு,
வடக்குெதரு , 4.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப)
வார்டு 4, பிளாக் 13, ெதற்கு ெதரு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

171

128

எஸ்.எம்.எஸ்.எம். ேமல்நிைலப்பள்ளி, 1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 6, பிளாக் 15,
128M சுசீந்திரம், ெதற்கு கட்டிடம்
ேபரம்பலம் , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு
வடக்குபகுதி ‐ 629704
3, பிளாக் 17, கலஞ்சியத்து முடுக்கு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

172

128

எஸ்.எம்.எஸ்.எம். ேமல்நிைலப்பள்ளி, 1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 6, பிளாக் 15,
128
சுசீந்திரம், ெதற்கு கட்டிடம்
ேபரம்பலம் , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு
A(W)
ேமற்குப்பகுதி
‐ 629704
3, பிளாக் 17, கலஞ்சியத்து முடுக்கு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

129

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 14,
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, சுசீந்திரம்,
ெகாத்ைதயார் திட்டத்ெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
129M வடக்கு புது கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ‐ சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 16. ெதற்குெதரு.
629704
கீ ழத்ெதரு , 3.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு
2, பிளாக் 18, ேமலத்ெதரு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

129

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, சுசீந்திரம்,
129
வடக்கு புதுகட்டிடம் நடுப்பகுதி ‐
A(W)
629704

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 14,
ெகாத்ைதயார் திட்டத்ெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 16. ெதற்குெதரு.
கீ ழத்ெதரு , 3.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு
2, பிளாக் 18, ேமலத்ெதரு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 19,
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, சுசீந்திரம்,
ெதற்குத்ெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப)
வடக்கு புதுகட்டிடம் வடக்கு பகுதி ‐
வார்டு 3, பிளாக் 19, ெதற்குமண் , 3.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
629704
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 22, காக்கமூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131

131M

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 6,8, பிளாக்
20, கற்காடு ஆசாrமார் ெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 2, கற்காடு காலனி ,
3.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 23,
குறிச்சி, காக்கமூர் வடக்குெதரு , 4.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 23, குறிச்சி ,
5.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 23,
காக்கமூர் வடக்குெதரு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

131

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 6,8, பிளாக்
20, கற்காடு ஆசாrமார் ெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 2, கற்காடு காலனி ,
3.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 23,
131 அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, கற்காடு,
A(W) முக்கிய கட்டிடம் நடுப்பகுதி ‐ 629704 குறிச்சி, காக்கமூர் வடக்குெதரு , 4.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 23, குறிச்சி ,
5.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 23,
காக்கமூர் வடக்குெதரு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

169

173

174

175

176

177

130

130

178

132

132

179

133

133

180

134

134

181

135

135

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, கற்காடு,
வடக்கு பகுதி ‐ 629704

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, கற்காடு,
ெதற்குபகுதி ‐ 629704
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,பறக்ைக,
முக்கிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ‐
629601
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,பறக்ைக,
முக்கிய கட்டிடம் மத்திய ேமற்கு
பகுதி ‐ 629601
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,பறக்ைக,
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ‐
629601

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக்
24,25, கற்காடு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப)
வார்டு 9, பிளாக் 25, பரப்புவிைள , 3.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 25, கற்காடு சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) வார்டு1,3, பிளாக் 1,2,
பறக்ைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) வார்டு1,3, பிளாக் 4,
பறக்ைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) வார்டு1,2,5, பிளாக் 3,
பறக்ைக (நீளவதி)
ீ , 2.மதுசூதனபுரம் (வ.கி.), பறக்ைக
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4, மதுசூதனபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

182

136

136

183

137

137

184

138

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,பறக்ைக,
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20, கன்னன்குளம் காலனி,
138M ெசட்டித்ெதரு, ேமற்குகட்டிடம்,
ெசட்டிெதரு, கீ ழத்ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
ேமற்கு பகுதி அைற எண் 1 ‐ 629601 20, ெசட்டித்ெதரு, ேமலத்ெதரு, வடக்குத்ெதரு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

185

138

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,பறக்ைக,
138
ெசட்டித்ெதரு, முக்கிய கட்டிடம்,
A(W)
ேமற்கு பகுதி முதல்அைற ‐ 629601

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20, கன்னன்குளம் காலனி,
ெசட்டிெதரு, கீ ழத்ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
20, ெசட்டித்ெதரு, ேமலத்ெதரு, வடக்குத்ெதரு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

186

139

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,பறக்ைக,
139M ெசட்டித்ெதரு, முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி அைற எண் 2‐ 629601

1.மதுசூதனபுரம் (வ.கி.), காந்திபுரம் (ஊ) பிளாக் 3,
ேமலத்ெதரு (முக்கிய ேராடு)

ஆண்
வாக்காளர்கள்

187

139

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,பறக்ைக,
139
ெசட்டித்ெதரு, ெதற்கு கட்டிடம்
A(W)
கிழக்குப்பகுதி
‐ 629704

1.மதுசூதனபுரம் (வ.கி.), காந்திபுரம் (ஊ) பிளாக் 3,
ேமலத்ெதரு (முக்கிய ேராடு)

ெபண்
வாக்காளர்கள்

140

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,பறக்ைக,
140M ெசட்டித்ெதரு, முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்கு பகுதி ‐ 629601

140

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,பறக்ைக,
140 ெசட்டித்ெதரு, முக்கிய கட்டிடம்,
A(W) கிழக்கு பகுதிகைடசி அைற ‐
629601

141

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி, புல்லுவிைள,
வார்டு 1,2, பிளாக் 1, வண்டிகுடியிருப்பு வடக்கு ,
141M முக்கிய கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி ‐
2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
629603
வார்டு 2, பிளாக் 3, வண்டிகுடியிருப்பு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

141

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி, புல்லுவிைள,
வார்டு 1,2, பிளாக் 1, வண்டிகுடியிருப்பு வடக்கு ,
141
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி ‐
A(W)
2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
629603
வார்டு 2, பிளாக் 3, வண்டிகுடியிருப்பு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

188

189

190

191

192

142

193

142

194

195

143

144

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,பறக்ைக,
முக்கிய கட்டிடம், முன் பகுதி ‐
629601
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,பறக்ைக,
முக்கிய கட்டிடம், மத்திய கிழக்கு
பகுதி ‐ 629601

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 7,
பறக்ைக , 2.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) பிளாக் 9,
பறக்ைக, மணக்குடி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) பிளாக் 8, பறக்ைக
கீ ழரதவதி,
ீ கக்கன்புதூர், மணக்குடி காலனி ,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20
சித்திைரதிருமகாராஜபுரம் , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
(வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) பிளாக் 4, பறக்ைக வடக்கு
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20, என்.ஜி.ஓ.
காலனி , இராதாகிருஷ்ணன் நகர்.
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20
சித்திைரதிருமகாராஜபுரம் , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
(வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) பிளாக் 4, பறக்ைக வடக்கு
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20, என்.ஜி.ஓ.
காலனி , இராதாகிருஷ்ணன் நகர்.

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 2,3, பிளாக் 4, மாவிைள காலனி,
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி, புல்லுவிைள, அrச்சல்காட்டுவிைள , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
142M முக்கிய கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி ‐ (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 5,
629603
புல்லுவிைள கிழக்கு , 3.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
(வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 6,
புல்லுவிைள ேமற்கு
1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 2,3, பிளாக் 4, மாவிைள காலனி,
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி, புல்லுவிைள, அrச்சல்காட்டுவிைள , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
142
வடக்கு கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி ‐ (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 5,
A(W)
629603
புல்லுவிைள கிழக்கு , 3.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
(வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 6,
புல்லுவிைள ேமற்கு

143

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 9,10,11, பிளாக் 20, ேமல
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி, புல்லுவிைள, சின்னவண்ணான்விைள , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
முக்கிய கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி ‐ (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) பிளாக் 3, வண்டிகுடியிருப்பு,
629603
ெசட்டித்ெதரு, கீ ழத்ெதரு , 3.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
(வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 9,10,11, பிளாக் 20,
சின்னவண்ணான்விைள, ேமலகாட்டுவிைள

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
144M ேகாவில்விைள, புது கட்டிடம்,
வடக்கு பகுதி ‐ 629501

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 1, பிளாக் 2, முகிலன்விைள , 2.மதுசூதனபுரம்
வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 11,12,
பிளாக் 21, ேகாவில்விைள, உைடயப்பன்குடியிருப்பு
ெதற்கு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

196

144

197

145

198

146

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
146M ேகாவில்விைள, புதிய கட்டிடம்
மத்திய பகுதி ‐ 629501

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 1, பிளாக் 2, முகிலன்விைள , 2.மதுசூதனபுரம்
வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 11,12,
பிளாக் 21, ேகாவில்விைள, உைடயப்பன்குடியிருப்பு
ெதற்கு
1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 11,12, பிளாக் 22, உைடயப்பன்குடியிருப்பு
ெதற்கு , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.),
ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 12, பிளாக் 23,
பிள்ைளயார்புரம்
1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 14,15, பிளாக் 25, பரப்புவிைள, குஞ்சன்விைள,
என்.ஜி.ஓ. காலனி

199

146

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
146
ேகாவில்விைள, முக்கிய கட்டிடம்
A(W)
வடக்குப் பகுதி ‐ 629501

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 14,15, பிளாக் 25, பரப்புவிைள, குஞ்சன்விைள,
என்.ஜி.ஓ. காலனி

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேகாவில்விைள, புது கட்டிடம்,
ெதற்கு பகுதி ‐ 629501

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 14,15, பிளாக் 25, பரப்புவிைள, குஞ்சன்விைள,
என்.ஜி.ஓ. காலனி , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.),
ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 11,12,13, பிளாக் 24,
ைவராவிைள, முகிலன்விைள ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200

147

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
144
ேகாவில்விைள, புது கட்டிடம்,
A(W)
தைலைம ஆசிrயர் அைற ‐ 629501

145

147

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேகாவில்விைள, புது கட்டிடம்,
ெதற்கு பகுதி ‐ 629501

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

201

148

148

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
குளத்துவிைள, முக்கிய கட்டிடம் ‐
629603

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 4,5, பிளாக் 7, வடக்குகுளத்துவிைள ,
2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 4,5, பிளாக் 8, ெதற்கு குளத்துவிைள ,
3.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
பிளாக் 9,10, காேடற்றி

202

149

149

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெதங்கம்புதூர், ேமற்குபுதுகட்டிடம்,
மத்திய பகுதி ‐ 629603

1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 7,
பிளாக் 16, புதுக்குடியிருப்பு , 2.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.),
ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 7,8,11, பிளாக் 17, ெதற்கு
அஞ்சுகுடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

203

204

205

206

207

150

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
150M ெதங்கம்புதூர், புதிய நடு கட்டிடம்,
ேமற்குப் பகுதி ‐ 629603

1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 8,9,
பிளாக் 18, வடக்கு அஞ்சுகுடியிருப்பு , 2.ெதங்கம்புதூர்
(வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 19, கீ ழ
காட்டுவிைள , 3.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர்
(ேப) வார்டு 9,. பிளாக் 19, ேகாவில்விைள, கீ ழ
காட்டுவிைள

150

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
150
ெதங்கம்புதூர், புதிய கட்டிடம்,
A(W)
முதல் பகுதி ‐ 629603

1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 8,9,
பிளாக் 18, வடக்கு அஞ்சுகுடியிருப்பு , 2.ெதங்கம்புதூர்
(வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 19, கீ ழ
காட்டுவிைள , 3.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர்
(ேப) வார்டு 9,. பிளாக் 19, ேகாவில்விைள, கீ ழ
காட்டுவிைள

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 5,
பிளாக் 11, பால்குளம் , 2.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.),
ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 6, பிளாக் 12,13,14,15,
ெதங்கம்புதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
152M மணிக்ெகட்டிப் ெபாட்டல், முக்கிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ‐ 629501

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு
1, பிளாக் 6,8,15,16, மணிகட்டிெபாட்டல், ராமபுரம் ,
2.மதுசூதனபுரம்வடக்கு (வ.கி.), தர்மபுரம் (ம்ஊ) வார்டு
1,5, பிளாக் 14,12, அனந்தசுவாமிபுரம்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

152

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
152 மணிக்ெகட்டிப் ெபாட்டல்,
A(W) வடக்குஒட்டு கட்டிடம் நடுபகுதி
629501

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு
1, பிளாக் 6,8,15,16, மணிகட்டிெபாட்டல், ராமபுரம் ,
2.மதுசூதனபுரம்வடக்கு (வ.கி.), தர்மபுரம் (ம்ஊ) வார்டு
1,5, பிளாக் 14,12, அனந்தசுவாமிபுரம்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.தற்மபுறம் வடக்கு (வ.கி.), தர்மபுரம் (ம்ஊ) வார்டு
1,5, பிளாக் 8,26, ெவள்ளாளன்விைள , 2.தற்மபுறம்
வடக்கு(வ.கி.), தர்மபுரம் (ம்ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 8,14,24,
இராமபுரம், ெபருங்குளம், ெவள்ளாளன்விைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 21, வடக்கு சூரங்குடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151

151

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெதங்கம்புதூர், புதுநடு கட்டிடம்,
கிழக்கு பகுதி ‐ 629603

208

153

153

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மணிக்ெகட்டிப் ெபாட்டல், முக்கிய
கட்டிடம் மத்திய பகுதி ‐ 629501

209

154

154

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு
சூரங்குடி, புதிய கட்டிடம்
கிழக்குபகுதி ‐ 629501

‐

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1,4, வடக்கு சூரங்குடி, வள்ளுவர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு
157M சூரங்குடி, புதிய
கட்டிடம்,கிழக்குப்பகுதி ‐ 629501

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 2,3,
தட்டான்விைள , 2.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம்
(ஊ) பிளாக் 4,7, ெதற்கு சூரங்குடி , 3.தர்மபுரம் வடக்கு
(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 5, ெவள்ளாளன்விைள

ஆண்
வாக்காளர்கள்

157

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு
157
சூரங்குடி, புதியெதற்கு
A(W)
கட்டிடம்,கிழக்குப்பகுதி ‐ 629501

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 2,3,
தட்டான்விைள , 2.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம்
(ஊ) பிளாக் 4,7, ெதற்கு சூரங்குடி , 3.தர்மபுரம் வடக்கு
(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 5, ெவள்ளாளன்விைள

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 9,10, ெதற்கு சூரங்குடி , 2.தர்மபுரம் வடக்கு
(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 21,22, சுண்டப்பற்றிவிைள
, 3.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 22,
ெதற்குசூரங்குடி, சுண்டப்பற்றிவிைள, கீ rவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 13,
திக்கிலான்விைள, கீ rவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210

155

155

211

156

156

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு
சூரங்குடி, புதிய கட்டிடம்,மத்திய
பகுதி ‐ 629501

213

21, புதுத்ெதரு ,
21, ெமயின்ேராடு ,
21. சின்னகுளம் ேராடு ,
21, வண்டல் ெதரு,

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்
ெமயின் ேராடு

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு
சூரங்குடி, புதிய கட்டிடம்
ேமற்குப்பகுதி ‐ 629501

212

(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214

158

158

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
சுண்டப்பற்றிவிைள, முக்கிய
கட்டிடம், மத்திய பகுதி ‐ 629501

215

159

159

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
சுண்டப்பற்றிவிைள, புதுகட்டிடம்,
ேமற்குப்பகுதி ‐ 629501

216

160

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
160M காற்றாடித்தட்டு, முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்கு பகுதி ‐ 629501

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 23, 24, இலந்ைதயடிதட்டு , 2.தர்மபுரம் வடக்கு
(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 24, காற்றாடிதட்டு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

160

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
160 காற்றாடித்தட்டு, புதிய
A(W) ேமற்குகட்டிடம், ,ெதற்குப்பகுதி
629501

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 23, 24, இலந்ைதயடிதட்டு , 2.தர்மபுரம் வடக்கு
(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 24, காற்றாடிதட்டு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 25, நங்கூரான்பிலாவிைள , 2.தர்மபுரம்
வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 53,
மணக்காவிைள, ெசம்ெபான்காலனி , 3.தர்மபுரம்
வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 25,53, தர்மபுரம் ,
4.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 24,
காற்றாடிதட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 11, புதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217

‐

218

161

161

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
காற்றாடித்தட்டு, முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி ‐ 629501

219

162

162

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,புதூர்,
முக்கிய கட்டிடம், வடக்கு பகுதி
629501

‐

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 17, கீ ழபால் கிணத்தான்விைள, பனவிைள ,
‐ 629501 2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 17, பனவிைள

220

163

163

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,புதூர்,
ெதற்குபகுதி புதிய கட்டிடம்

221

164

164

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,புதூர்,
முன்பக்க புதிய கட்டிடம் ‐ 629501

222

165

165

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,புதூர், .புதிய
பிளாக் 26,50, பிலாவிைள , 2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
கட்டிடம் (பின்புறம்)‐ 629501
தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 18,46, புதூர்

223

166

224

166

225

167

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
166M ஆத்திக்காட்டுவிைள , ெதற்கு
பகுதி ‐ 629501
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
166 ஆத்திக்காட்டுவிைள , .புதிய
A(W) கட்டிடம் (பின்புறம்)வடக்கு பகுதி
629501

167

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
ஆத்திக்காட்டுவிைள , ெதற்கு
பகுதி ‐ 629501

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 26, ெநடுவிைள , 2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 27,51,52, மங்காவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), ஆத்திகாட்டுவிைள
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 1,2,3,4,5, ஆத்திகாட்டுவிைள

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), ஆத்திகாட்டுவிைள
‐ (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 1,2,3,4,5, ஆத்திகாட்டுவிைள

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), ஆத்திகாட்டுவிைள
(ஊ) பிளாக் 1,2,3, தாமைரக்குட்டிவிைள ,
2.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), ஆத்திகாட்டுவிைள
(ஊ) பிளாக் 1,2,3,4, பிள்ைளயார்புரம் , 3.மதுசூதனபுரம்
ெதற்கு (வ.கி.), ஆத்திகாட்டுவிைள (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 4,5, ஆத்திகாட்டுவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

226

பாகம்
எண்

168

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
168M ேமலக்கிருஷ்ணன்புதூர், பைழய
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி ‐ 629602

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 1, யாதவன் குறுங்காலனி.
குறுஞ்சாலியன்விைள , 2.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு
(வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
கீ ழகிருஷ்ணன்புதூர் , 3.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.),
பள்ளம்துைற (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 4, ைநனாபுதூர்
வடக்கு , 4.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 5, ைநனாபுதூர் ெதற்கு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

227

168

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
168
ேமலக்கிருஷ்ணன்புதூர், பைழய
A(W)
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி ‐ 629602

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 1, யாதவன் குறுங்காலனி.
குறுஞ்சாலியன்விைள , 2.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு
(வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
கீ ழகிருஷ்ணன்புதூர் , 3.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.),
பள்ளம்துைற (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 4, ைநனாபுதூர்
வடக்கு , 4.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 5, ைநனாபுதூர் ெதற்கு

228

169

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
169M ேமலக்கிருஷ்ணன்புதூர், புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐ 629602

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.),
ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,2,5,6,
ேமலகிருஷ்ணன்புதூர்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

229

169

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
169
ேமலக்கிருஷ்ணன்புதூர், கிழக்கு
A(W)
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ‐ 629602

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.),
ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,2,5,6,
ேமலகிருஷ்ணன்புதூர்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
170M ேமலக்கிருஷ்ணன்புதூர், புதிய
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி ‐ 629602

1.தர்மபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ)
பிளாக் 1,5, நைரயன்விைள, காளியான்விைள ,
2.மதுசூதனபுரம் (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ)
பிளாக் 5, ஆத்திகாட்டுவிைள, பிள்ைளயார்புரம் ,
3.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு(வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 3, இராமன்புதூர்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
170
ேமலக்கிருஷ்ணன்புதூர், முக்கிய
A(W)
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

1.தர்மபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ)
பிளாக் 1,5, நைரயன்விைள, காளியான்விைள ,
2.மதுசூதனபுரம் (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ)
பிளாக் 5, ஆத்திகாட்டுவிைள, பிள்ைளயார்புரம் ,
3.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு(வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 3, இராமன்புதூர்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

கன்னியாகுமr மாவட்ட மத்திய
கயிறுவிற்பைன கூட்டுறவுசங்கம்
ஈத்தாெமாழி, அலுவலக அைற ‐
629501

1.தர்மபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,4,
பிளாக் 32,34, ஈத்தாெமாழி (ெவள்ளாளர் ெதரு) ,
2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 19,33, ஈத்தாெமாழி , 3.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 40,41, ெபrயவிைள , 4.தர்மபுரம்
ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 30,31,
ெபrயவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172

கன்னியாகுமr மாவட்ட மத்திய
கயிறுவிற்பைன கூட்டுறவுசங்கம்
ஈத்தாெமாழி, ேமற்பார்ைவயாளர்
அைற ‐ 629501

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 31, ெகாடிக்கால்காலனி, காளிச்சன்ேதாப்பு ,
2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 20,30, ேதrேமல்விைள , 3.தர்மபுரம்
ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 46,
கீ ழபால்கிணற்றான்விைள , 5.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 31,35, ெதற்கு
பால்கிணத்தான்விைள, ெதாண்ைடமான்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பிளாக் 39. புத்தன்முகிலன்விைள , 3.தர்மபுரம்
சுண்டப்பற்றிவிைள, கிழக்கு நடு
ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 22,29,
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற எண்‐
ெகாய்யன்விைள, , 4.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம்
13 ‐ 629501
(ஊ) பிளாக் 39, ெவள்ளேமாடிவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174

கன்னியாகுமr மாவட்ட மத்திய
கயிறுவிற்பைன கூட்டுறவுசங்கம்
ஈத்தாெமாழி, அலுவலக அைற ‐
629501

230

231

232

233

234

235

170

170

171

172

173

174

171

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 32, ஈத்தாெமாழி , 2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 35, கல்வrயன்விைள
ீ
,
2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 40,41,
பால்கிணத்தான்விைள , 4.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 37, ஈயன்விைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

236

175

175

புனித அந்ேதாணியார்
ெதாடக்கப்பள்ளி, ெபrயக்காடு
துைற, வடக்கு கட்டிடம், ேமற்கு
பகுதி அறிவியல் ஆய்வகம் ‐ 629501

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு4 பிளாக்
42ெபrயக்காடு துைற 3.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 36,
குமராண்டித்தருைவ

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176

புனித மrய அன்ைன
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகசவன்புத்தன்துைற, முக்கிய
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி ‐ 629501

1.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 2,3, பிளாக் 4,8, ராயப்பர் ெதற்கு ெதரு ,
2.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 4, மிக்ேகல் ெதற்கு ெதரு ,
3.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 5,7, சிலுைவயார் ெதரு , 4.தர்மபுரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 5, சர்ச் ெதரு , 5.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 2,3, பிளாக் 5,6,
ராயப்பர் வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177

புனித மrய அன்ைன
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகசவன்புத்தன்துைற, முக்கிய
கட்டிடம், நடுப் பகுதி ‐ 629501

1.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 7, ேகாவில் ெதற்கு ெதரு ,
2.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 8, மிக்ேகல் ெதரு , 3.தர்மபுரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 9, ராயப்பர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித மrய அன்ைன
நடுநிைலப்பள்ளி, ெபாழிக்கைர,
முக்கியகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
629501

1.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 10,11,13, அந்ேதானியார் ெதற்கு
ெதரு , 2.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 10,
அந்ேதாணியார் வடக்கு ெதரு , 3.தர்மபுரம் கிழக்கு
(வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 10,
சேவrயார் ெதரு , 4.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 10,11,12,
சர்ச் ெதரு , 5.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 12,
சகாயமாதா ெதரு , 6.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 13,
சேவrயார் ெதற்கு ெதரு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 10,11,13, அந்ேதானியார் ெதற்கு
ெதரு , 2.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 10,
அந்ேதாணியார் வடக்கு ெதரு , 3.தர்மபுரம் கிழக்கு
(வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 10,
சேவrயார் ெதரு , 4.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 10,11,12,
சர்ச் ெதரு , 5.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 12,
சகாயமாதா ெதரு , 6.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 13,
சேவrயார் ெதற்கு ெதரு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

குழந்ைத ஏசு நடுநிைலப்பள்ளி,
புத்தன்துைற , கிழக்கு புதிய
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி ‐ 629501

1.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 1,2,3, அந்ேதாணியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

குழந்ைத ஏசு நடுநிைலப்பள்ளி,
புத்தன்துைற , கிழக்கு புதிய
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி ‐ 629501

1.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 2, ஜார்ஜியார் ெதரு , 2.தர்மபுரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 2, ஆேராக்கிய நகர் , 3.தர்மபுரம் கிழக்கு
(வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3,
சர்ச்ெதரு , 4.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3,
ெசம்ெபான்கைர, பள்ளத்துர்கிழக்கு , 5.தர்மபுரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 3, ெசம்ெபான்கைர , 6.தர்மபுரம் கிழக்கு(வ.கி.),
ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3,
ெசம்ெபான்கைர ேமற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237

238

239

176

177

178

240

178

241

179

242

180

178M

புனித மrய அன்ைன
178 நடுநிைலப்பள்ளி, ெபாழிக்கைர,
A(W) முக்கிய கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி
629501

179

180

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

‐

‐

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

243

181

244

181

245

182

246

183

247

184

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

புனித யூதாதேதயூ
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பள்ளம் துைற,
181M
ெதன்பகுதி கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி
‐ 629601
புனித யூதாதேதயூ
181 ேமல்நிைலப்பள்ளி, பள்ளம் துைற,
A(W) வடக்கு கட்டிடம், மத்திய பகுதி ‐
629602
புனித யூதாதேதயூ
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பள்ளம் துைற,
182
ெதன்பகுதி கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி
‐ 629601
புனித யூதாதேதயூ
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பள்ளம் துைற,
183
ெதன்பகுதி கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி
‐ 629601
184

புனித யூதாதேதயூ
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பள்ளம் துைற,
புதியகட்டிடம், நடுப்பகுதி ‐ 629601

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 6, பள்ளம்துைற வடக்கு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 6, பள்ளம்துைற வடக்கு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
பிளாக் 6, சுனாமி முகாம் , 2.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு
(வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 6,
பள்ளம்துைற வடக்கு
1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 7, பள்ளம்துைற முக்கிய ேராடு ,
2.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
பிளாக் 8, சுனாமி முகாம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 8, பள்ளம்துைற கிழக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 1, பிளாக் 1,
மணவாளபுரம், கல்லடிவிைள , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 2, மணவாளபுரம்,
கல்லடிவிைள, ெசௗமியாபுரம்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 1, பிளாக் 1,
மணவாளபுரம், கல்லடிவிைள , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 2, மணவாளபுரம்,
கல்லடிவிைள, ெசௗமியாபுரம்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 3,4, பிளாக் 3,4,
புத்தளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 5,6, பிளாக் 5,
அrயெபருமாள்விைள, ெபத்தெபருமாள்குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
185M மணவாளபுரம், புதிய கட்டிடம்
629602

249

185

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
185
மணவாளபுரம், புதிய கட்டிடம்
A(W)
ெதன்பகுதி ‐ 629603

250

186

186

251

187

187

252

188

எல்.எம்.பி.சி.ேமல்நிைலப்பள்ளி,
188M புத்தளம், புதிய கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி ‐ 629602

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 4,6, பிளாக் 6,8,
ெபத்தெபருமாள்குடியிருப்பு , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) வார்டு 8, பிளாக் 6,8, ேதrவிைள ெதற்கு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

253

188

எல்.எம்.பி.சி.ேமல்நிைலப்பள்ளி,
1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 4,6, பிளாக் 6,8,
188
புத்தளம், புதிய கட்டிடம் நடுப் பகுதி ெபத்தெபருமாள்குடியிருப்பு , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
A(W)
‐ 629602
புத்தளம் (ேப) வார்டு 8, பிளாக் 6,8, ேதrவிைள ெதற்கு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

254

189

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி, புத்தளம்,
189M முக்கிய கட்டிடம், ெதற்குப் பகுதி ‐
629602

255

189

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி, புத்தளம்,
189
ேமற்கு கட்டிடம், ெதற்குப் பகுதி ‐
A(W)
629602

256

190

190

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி, புத்தளம்,
முக்கிய கட்டிடம், வடக்குப் பகுதி ‐
629602

257

191

191

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,ெதங்கம்புதூர், 1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 7,9,
ெதற்கு ேமற்கு கட்டிடம், ‐ 629603
பிளாக் 9, அருதக்குட்டிவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258

192

192

அரசு நடு
நிைலப்பள்ளி,ெதங்கம்புதூர், ெதற்கு
ேமற்கு கட்டிடம், ‐ 629603

1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 10,11,
பிளாக் 10,11, ெதங்கம்புதூர் , 2.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) பிளாக் 12, பணிக்கன்குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259

193

193

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
ெசாத்தவிைள, முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி ‐ 629602

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 14,
மாைலயணிந்தான்குடியிருப்பு , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 15, ைநனாபுதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 10,13,15, பிளாக்
10,11,16,17, உசரவிைள, ெசாத்தவிைள,
பனங்ெகாட்டான்விைள , 2.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம்
(ேப) வார்டு 15, பிளாக் 16, வரபாகுபதி
ீ
, 3.புத்தளம்
(வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 16, அம்பலபதி ,
4.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 16,
துவாராகாபதி

ஆண்
வாக்காளர்கள்

248

260

194

‐

எல்.எம்.பி.சி.ேமல்நிைலப்பள்ளி,
புத்தளம், புதிய கட்டிடம், ேமற்கு
பகுதி ‐ 629602
எல்.எம்.பி.சி.ேமல்நிைலப்பள்ளி,
புத்தளம், புதிய கட்டிடம், ேமற்கு
பகுதி ‐ 629602

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
194M ெசாத்தவிைள, முக்கிய கட்டிடம்,
மத்திய பகுதி ‐ 629602

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 3,5, பிளாக் 3,
புத்தளம், அrயெபருமாள்விைள , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) வார்டு 5,7,9, பிளாக் 7, பால்குளம்,
அrயெபருமாள்விைள
1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 3,5, பிளாக் 3,
புத்தளம், அrயெபருமாள்விைள , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) வார்டு 5,7,9, பிளாக் 7, பால்குளம்,
அrயெபருமாள்விைள
1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு11, பிளாக்
13, பணிக்கன்குடியிருப்பு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 10,13,15, பிளாக்
10,11,16,17, உசரவிைள, ெசாத்தவிைள,
பனங்ெகாட்டான்விைள , 2.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம்
(ேப) வார்டு 15, பிளாக் 16, வரபாகுபதி
ீ
, 3.புத்தளம்
(வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 16, அம்பலபதி ,
4.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 16,
துவாராகாபதி

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக்
8,18,19, ெசாத்தவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.புத்தளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக்
1,2,5,6, மணக்குடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.புத்தளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 2,6,
சுனாமி முகாம், மணவாளபுரம் , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
மணக்குடி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 6, மணக்குடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித அந்திைரயார்
1.புத்தளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 1,6,
ெதாடக்கப்பள்ளி, மணக்குடித்துைற,
மணக்குடி
புதிய கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி 629602

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித அந்திைரயார்
1.புத்தளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 1,6,
199M ெதாடக்கப்பள்ளி, மணக்குடித்துைற,
மணக்குடி
புதிய கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி 629602

ஆண்
வாக்காளர்கள்
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198
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274
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207
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அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
ெசாத்தவிைள, புதிய கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் ‐ 629602
புனித அந்திைரயார்
ெதாடக்கப்பள்ளி மணக்குடித்துைற,
புதியக் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐
629602
புனித அந்திைரயார்
ெதாடக்கப்பள்ளி மணக்குடித்துைற,
புதியக் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐
629602

புனித அந்திைரயார்
199 ெதாடக்கப்பள்ளி, மணக்குடித்துைற,
A(W) புதியக் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐
629602
புனித அந்ேதாணியார்
நடுநிைலப்பள்ளி,
200 ெசண்பகராமன்புத்தன்துைற,
முக்கிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐
629602
புனித அந்ேதாணியார்
நடுநிைலப்பள்ளி,
201 ெசண்பகராமன்புத்தன்துைற,
முக்கிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐
629602

271

276

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
194
ெசாத்தவிைள, எஸ் எஸ் எ
A(W)
கட்டிடம், ெதற்குப் பகுதி ‐ 629602
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267

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி

1.புத்தளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 1,6,
மணக்குடி

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.ெதற்கு தாமைரகுளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு
1,2, பிளாக் 3,4,7, ெசண்பகராமன்புத்தன்துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெதற்கு தாமைரகுளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு
1,2, பிளாக் 3,4,7, ெசண்பகராமன்புத்தன்துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, இரவிபுதூர், 1.இரவிபுதூர் (வ.கி.), இரவிபுதூர் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக்
புதுக்கட்டிடம் ெதற்குபகுதி ‐ 629402
2, இரவிபுதூர் (அண்ணாெதரு), கீ ழத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.இரவிபுதூர் (வ.கி.), இரவிபுதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக்
1, இரவிபுதூர் (நடுத்ெதரு) , 2.இரவிபுதூர் (வ.கி.),
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, இரவிபுதூர், இரவிபுதூர் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 5, ,ஆனந்தபுரம்
புதுக்கட்டிடம் ெதற்குபகுதி ‐ 629402
(கூத்தாடி காலனி) , 3.இரவிபுதூர் (வ.கி.), இரவிபுதூர்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1, இரவிபுதூர் வடக்குத்ெதரு,
ேமலத்ெதரு
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, நல்லூர்,
1.நல்லூர் (வ.கி.), நல்லூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
முக்கிய ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு
ேதரூர் காலனி, மறுகால்தைல அத்தாணிமார்குளம்
பகுதி ‐ 629704
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, நல்லூர்,
1.நல்லூர் (வ.கி.), நல்லூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
முக்கிய ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு
நல்லூர், கீ ழத்ெதரு, ேகாணவிைள, நல்லூர்
பகுதி ‐ 629704
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, நல்லூர்,
1.நல்லூர் (வ.கி.), நல்லூர் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 3,
ேமற்கு புதுகட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி ‐
தாணுமாைலயன்புதூர், விஷ்ணுபுரம், நயினார்குளம்
629704
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, நல்லூர்,
1.நல்லூர் (வ.கி.), நல்லூர் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 4,
ேமற்கு கட்டிடம், ேமற்குபகுதி ‐
பள்ளவிைள , 2.நல்லூர் (வ.கி.), நல்லூர் (ஊ) வார்டு
629704
1,4, பிளாக் 2,5, நல்லூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
அைனத்து
வாக்காளர்கள்
அைனத்து
வாக்காளர்கள்
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208

எல்.எம்.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி
208M ேஜம்ஸ்டவுன், ைபெசன்ெடனr
பிளாக் வடேமற்க்கு பகுதி ‐ 629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) பிளாக் 1,2,
வார்டு 1,2, பிச்ைசகுடியிருப்பு, பரப்புவிைள ,
2.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) பிளாக் 1,2,
வார்டு 1,2, ேஜம்ஸ்டவுண்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

208

எல்.எம்.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி
208
ேஜம்ஸ்டவுன், ேஜம்ஸ் ரஸல்
A(W)
கட்டிடம்ெதற்கு பகுதி ‐ 629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) பிளாக் 1,2,
வார்டு 1,2, பிச்ைசகுடியிருப்பு, பரப்புவிைள ,
2.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) பிளாக் 1,2,
வார்டு 1,2, ேஜம்ஸ்டவுண்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

278

209

209

எல்.எம்.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேஜம்ஸ்டவுன், ேஜம்ஸ் ரஸல்
ெதற்கு பகுதி ‐ 629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு
3,4,5, பிளாக் 3,4, வடக்கு பகவதிபுரம், ேமட்டுவிைள ,
2.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 5,
பிளாக் 5, சிவசுப்பிரமணியபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

279

210

210

எல்.எம்.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேஜம்ஸ்டவுன், ைபெசன்ெடனr
பிளாக் ெதன் கீ ழக்கு பகுதி ‐ 629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 4,5,
பிளாக் 4, சங்கரலிங்கபுரம், ெலட்சுமிபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

280

211

211

எல்.எம்.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேஜம்ஸ்டவுன், ேஜம்ஸ்
ரஸல்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ‐
629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு
4,5,6, பிளாக் 6,7, புதுகுடியிருப்பு ,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212

எல்.எம்.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேஜம்ஸ்டவுன், ைபெசன்ெடனr
பிளாக்மத்தியபகுதி ‐ 629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 6,
பிளாக் 7, அஞ்சுகிராமம், ெசண்பகராமபுரம் ,
2.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு
4,5,6,7, பிளாக் 6,7,8, சிவராமபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 7,
பிளாக் 9, பிராந்தேநr , 2.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.),
அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 10, காணிமடம்
வடக்கு ,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு
7,9,10, பிளாக் 9,10,11,12, காணிமடம் ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
215M கனகப்பபுரம், முக்கியகட்டிடம் ‐
629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 11,
பிளாக் 13, கனகப்பபுரம் ெதற்கு , 2.அஞ்சுகிராமம்
(வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக் 14.
ஆலிவிைள, ரஸ்தாக்காடு , 3.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.),
அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 10, பிளாக் 12, கனகப்பபுரம்
வடக்கு , 4.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப)
வார்டு 7, பிளாக் 10, காணிமடம் வடக்கு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
215
கனகப்பபுரம், மத்தியகட்டிடம்
A(W)
ெதற்குபகுதி ‐ 629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 11,
பிளாக் 13, கனகப்பபுரம் ெதற்கு , 2.அஞ்சுகிராமம்
(வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக் 14.
ஆலிவிைள, ரஸ்தாக்காடு , 3.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.),
அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 10, பிளாக் 12, கனகப்பபுரம்
வடக்கு , 4.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப)
வார்டு 7, பிளாக் 10, காணிமடம் வடக்கு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

281

212

282

213

213

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
கனகப்பபுரம், புதுகட்டிடம்
வடக்குபகுதி ‐ 629401

283

214

214

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
கனகப்பபுரம், புதுகட்டிடம்
ெதற்குப்பகுதி ‐ 629401

284

215

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

285

215

286

216

216

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, வாrயூர்,
கிழக்குகட்டிடம் ‐ 629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 12,
பிளாக் 15,16, ேமட்டுக்குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

287

217

217

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, வாrயூர்,
கிழக்குகட்டிடம் ‐ 629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு
13,14, பிளாக் 17,18, பால்குளம், வாrயூர், ஜீவாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

288

218

218

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, வாrயூர்,
1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 15,
வடக்கு பாகம் புதியகட்டிடம் ‐ 629401 பிளாக் 20, ஸ்ரீெலட்சுமிபுரம், ேமட்டுகுடியிருப்பு

289

219

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
219M ெபாட்டல்குளம், ெதற்குபகுதி
629401

290

219

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
219
ெபாட்டல்குளம், வடக்குபுதுகட்டிடம்
A(W)
வடக்குப்பகுதி ‐ 629401

291

220

220

‐

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 1,
பிளாக் 1, ேவதமாணிக்கபுரம், புன்னார்குளம் ,
2.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 1,14,
பிளாக் 1,2, ெபாட்டல்குளம் ெதற்கு , 3.அழகப்பபுரம்
(வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக் 2,
சி.எஸ்.ஐ. ேகாவில்ெதரு , 4.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக் 2,
ேவளாங்கண்ணிேகாவில்ெதரு
1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 1,
பிளாக் 1, ேவதமாணிக்கபுரம், புன்னார்குளம் ,
2.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 1,14,
பிளாக் 1,2, ெபாட்டல்குளம் ெதற்கு , 3.அழகப்பபுரம்
(வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக் 2,
சி.எஸ்.ஐ. ேகாவில்ெதரு , 4.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக் 2,
ேவளாங்கண்ணிேகாவில்ெதரு

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 15,
பிளாக் 3, ெபாட்டல்குளம் வடக்கு , 2.அழகப்பபுரம்
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி,
(வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 3,
ெபாட்டல்குளம், வடக்குபகுதி ‐ 629401
ேவளாங்கண்ணி ெதரு , 3.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 3, பிராங்கிமூடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 3,
பிளாக் 5, இந்திராகாலனி , 2.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 8,9, பிளாக் 7, ேமலவிைள,
புனித அந்ேதாணியார்
சிங்காராவதி,
ீ லூயிஸ்ெதரு , 3.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
ஆரம்பப்பள்ளி, அழகப்பபுரம், புதிய
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 8, ேமலவிைள
கட்டிடம் வடக்குபகுதி ‐ 629401
(ேகாவில்ெதரு) , 4.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம்
(ேப) வார்டு 12, பிளாக் 14, ேமலவிைள
(ெதப்பகுளெதரு)
1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 3,
பிளாக் 5, இந்திராகாலனி , 2.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
புனித அந்ேதாணியார்
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 8,9, பிளாக் 7, ேமலவிைள,
ஆரம்பப்பள்ளி, அழகப்பபுரம்,
சிங்காராவதி,
ீ லூயிஸ்ெதரு , 3.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
முக்கியகட்டிடம் மத்தியபகுதி ‐
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 8, ேமலவிைள
629401
(ேகாவில்ெதரு) , 4.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம்
(ேப) வார்டு 12, பிளாக் 14, ேமலவிைள
(ெதப்பகுளெதரு)
1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 2,
பிளாக் 4, திருமூலநகர் , 2.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 3,4, பிளாக் 5,
குருசுமைலெதரு, அன்புசாைல , 3.அழகப்பபுரம்
புனித அந்ேதாணியார்
(வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 8,9, பிளாக்
ஆரம்பப்பள்ளி, அழகப்பபுரம்,
7,அன்புசாைல (சிங்காராவதி)
ீ , 4.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
புதியக்கட்டிடம் மத்தியபகுதி ‐ 629401
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 8, அன்புசாைல
(ேகாவில்சாைல) , 5.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம்
(ேப) வார்டு 12, பிளாக் 14, அன்புசாைல
(ெதப்பகுளெதரு)
1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 2,
பிளாக் 4, திருமூலநகர் , 2.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 3,4, பிளாக் 5,
குருசுமைலெதரு, அன்புசாைல , 3.அழகப்பபுரம்
புனித அந்ேதாணியார்
(வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 8,9, பிளாக்
ஆரம்பப்பள்ளி, அழகப்பபுரம், ெதற்கு
7,அன்புசாைல (சிங்காராவதி)
ீ , 4.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
கட்டிடம் மத்தியபகுதி ‐ 629401
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 8, அன்புசாைல
(ேகாவில்சாைல) , 5.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம்
(ேப) வார்டு 12, பிளாக் 14, அன்புசாைல
(ெதப்பகுளெதரு)

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

292

221

221M

293

221

221
A(W)

294

222

222M

295

222

222
A(W)

296

223

223

புனித
ேஜாசப்மகளிர்உயர்நிைலப்பள்ளி,
அழகப்பபுரம், கிழக்குபகுதி ‐ 629401

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 4,5,6,
பிளாக் 6, ஆஸ்பத்திr ேராடு, சாலமன்ெதரு,
வாலண்டியன்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224

புனித
ேஜாசப்மகளிர்உயர்நிைலப்பள்ளி,
அழகப்பபுரம், ேமற்கு பகுதி ‐ 629401

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 6,
பிளாக் 15, பகவதிபுரம் ெதற்கு , 2.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 4,5,6, பிளாக் 6, ஆஸ்பத்திr
ேராடு, சாலமன்ெதரு, வாலண்டியன்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு
7,11,12,10, பிளாக் 9,10,11,12,13, காமராஜர்ெதரு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு
7,11,12,10, பிளாக் 9,10,11,12,13, காமராஜர்ெதரு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 7,10,11,
பிளாக் 9,10,11,12,13, முஸ்lம்ெதரு, சி.எஸ்.ஐ.
சர்ச்ெதரு, பஞ்சாயத்துெதரு, ஜார்ஜ்ெதரு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 7,10,11,
பிளாக் 9,10,11,12,13, முஸ்lம்ெதரு, சி.எஸ்.ஐ.
சர்ச்ெதரு, பஞ்சாயத்துெதரு, ஜார்ஜ்ெதரு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 1,5,14, பிளாக்
1,7, ைமலாடிபுதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 5,14, பிளாக் 7,
மார்த்தாண்டபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

297

224

298

225

299

225

300

226

301

226

302

227

303

228

304

229

புனித அந்ேதாணியார்
225M ேமல்நிைலப்பள்ளி, அழகப்பபுரம்,
முக்கியகட்டிடம் ‐ 629401
புனித அந்ேதாணியார்
225 ேமல்நிைலப்பள்ளி, அழகப்பபுரம்,
A(W) பிஷப் அம்புேராஸ்
கட்டிடம்ெதற்குப்பகுதி ‐ 629401
புனித அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, அழகப்பபுரம்,
226M
முக்கிய கட்டிடம் வடக்குபகுதி ‐
629401
புனித அந்ேதாணியார்
226 ேமல்நிைலப்பள்ளி, அழகப்பபுரம்,
A(W) பிஷப் அம்புேராஸ்
கட்டிடம்மத்தியபகுதி ‐ 629401
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ைமலாடி
227 கிழக்கு, ஒட்டு கட்டிடம்
ெதற்குப்பகுதி ‐ 629403
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ைமலாடி
228 ேமற்கு, புதிய கிழக்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி ‐ 629403
229

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ைமலாடி
1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 10,11, பிளாக்
கிழக்கு, வடக்கு புது கட்டிடம் ‐ 629403 12, மார்த்தாண்டபுரம் வடக்கு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 12, பிளாக் 13,
மார்த்தாண்டபுரம் ெதற்கு , 2.மயிலாடி (வ.கி.)
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ைமலாடி
மயிலாடி (ேப) வார்டு 13, பிளாக் 14 மயிலாடி
கிழக்கு, வடக்கு புது கட்டிடம் ‐ 629403
குடியிருப்பு , 3.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு
13, பிளாக் 14 மயிலாடி

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

305

230

306

231

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ைமலாடி
231M ேமற்கு , புதியகட்டிடம் ெதற்கு
பகுதி ‐ 629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 2,3, பிளாக்
2,4, ெபருமாள்புரம் , 2.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப)
வார்டு 3, பிளாக் 4, லஷ்மிபுரம், ெபான்னம்மாபுதூர்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

307

231

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ைமலாடி
1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 2,3, பிளாக்
231
ேமற்கு , புதியகட்டிடம் வடக்குபகுதி 2,4, ெபருமாள்புரம் , 2.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப)
A(W)
‐ 629403
வார்டு 3, பிளாக் 4, லஷ்மிபுரம், ெபான்னம்மாபுதூர்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

308

232

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ைமலாடி
1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 8,9, பிளாக் 10,
232M ேமற்கு, புதிய கட்டிடம் மத்தியபகுதி மிஷன்விைள , 2.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப)
‐ 629403
வார்டு 10, பிளாக் 11, ேசந்தன்புதூர்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

309

232

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ைமலாடி
232
ேமற்கு, ேமற்குமுக்கிய
A(W)
கட்டிடம்கணினி அைற‐ 629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 8,9, பிளாக் 10,
மிஷன்விைள , 2.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப)
வார்டு 10, பிளாக் 11, ேசந்தன்புதூர்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

233

rங்கல்ேடாேப ேமல்நிைலப்பள்ளி
233M ைமலாடி, ேமற்கு கட்டிடம்
ெதற்குப்பகுதி ‐ 629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 3,
ேகாட்டவிைள , 2.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப)
வார்டு 4, பிளாக் 5, குருசடிகாலனி, காமராஜர்நகர் ,
3.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 6,
இலஷ்மிபுரம் காலனி, ேஜாசப்புரம்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

311

233

rங்கல்ேடாேப ேமல்நிைலப்பள்ளி
233 ைமலாடி, முக்கிய கட்டிடம்
A(W) ேவதமாணிக்கம் நிைனவு பிளாக் ‐
629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 3,
ேகாட்டவிைள , 2.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப)
வார்டு 4, பிளாக் 5, குருசடிகாலனி, காமராஜர்நகர் ,
3.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 6,
இலஷ்மிபுரம் காலனி, ேஜாசப்புரம்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

312

234

rங்கில்ேடாேப ேமல்நிைலப்பள்ளி,
234M ைமலாடி, ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி ‐ 629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 5,6, பிளாக் 8,
சுப்பிரமணியபுரம், அண்ணாநகர் , 2.மயிலாடி (வ.கி.)
மயிலாடி (ேப) வார்டு 6,7, பிளாக் 9, அவrவிைள

ஆண்
வாக்காளர்கள்

313

234

rங்கில்ேடாேப ேமல்நிைலப்பள்ளி,
234
ைமலாடி, ேமற்கு கட்டிடம்
A(W)
ெதற்குப்பகுதி ‐ 629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 5,6, பிளாக் 8,
சுப்பிரமணியபுரம், அண்ணாநகர் , 2.மயிலாடி (வ.கி.)
மயிலாடி (ேப) வார்டு 6,7, பிளாக் 9, அவrவிைள

ெபண்
வாக்காளர்கள்

310

314

315

316

317

230

235

அரசு
1.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 2, குலேசகரபுரம் ெதற்கு , 2.குலேசகரபுரம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,குலேசகரபுரம்,
ெதற்குபுது கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி ‐ (வ.கி.), குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
குலேசகரபுரம் வடக்கு
629403

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236

1.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 3, உசரவிைள , 2.குலேசகரபுரம் (வ.கி.),
குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 4, சாலக்குளம் ,
3.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 5, இலங்காமணிபுரம், நாராயணன்புதூர்,
கண்பத்துெபாத்ைத , 4.குலேசகரபுரம் (வ.கி.),
குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 3,4, பிளாக் 4,5,6,
பத்மநாபன்புதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,குலேசகரபுரம்,
237M
ெதற்குபுதியகட்டிடம்கிழக்குப்பகுதி ‐
629403

1.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு
1,2,3, பிளாக் 1,2,3, குலேசகரபுரம் ெதற்கு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

237

அரசு
237 உயர்நிைலப்பள்ளி,குலேசகரபுரம்,
A(W) ெதற்குபுது கட்டிடம் பின் புறம்
ேமற்குப்பகுதி ‐ 629403

1.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு
1,2,3, பிளாக் 1,2,3, குலேசகரபுரம் ெதற்கு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

235

236

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,குலேசகரபுரம்,
ெதற்கு புது கட்டிடம் நடுப்பகுதி ‐
629403

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

318

238

238

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு
தாமைரகுளம், புதியக்கட்டிடம்
மத்தியபகுதி ‐ 629704

319

239

239

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு
தாமைரகுளம், பைழய கட்டிடம்
மத்தியபகுதி ‐ 629704

320

240

240

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு
தாமைரகுளம், புதியக்கட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ‐ 629704

321

241

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
241M ஈச்சன்விைள, முக்கிய கட்டிடம்
வடக்குபகுதி ‐ 629703

322

241

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
241
ஈச்சன்விைள, முக்கியகட்டிடம்,
A(W)
நடுப்பகுதி ‐ 629703

323

324

325

242

243

243

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), வடக்கு
தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 1,2,3, பிளாக் 1,2,4,5,6,
வடக்கு தாமைரக்குளம் , 2.வடக்கு தாமைரக்குளம்
(வ.கி.), வடக்கு தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக்
1,2, வடக்குதாமைரக்குளம் கிழக்கு, புளியங்குளம் ,
3.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), வடக்கு
தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 2,3, பிளாக் 3,4,5,
வடக்குதாமைரகுளம் ெதற்கு, அட்ைடகுளம் ,
4.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), வடக்கு
தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4, ெபாட்டல்புரம்,
ெபாற்ைறயடி பரமார்த்தலிங்கபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), வடக்கு
தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 1,2,3, பிளாக் 1,2,3,4,5,6,
வடக்கு தாமைரக்குளம்
1.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), வடக்கு
தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 7, வடக்கு
தாமைரகுளம் , 2.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
வடக்கு தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 8,
கல்குறும்ெபாத்ைத
1.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 7, பிளாக் 1, இைடயன்விைள , 2.ெகாட்டாரம்
ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு 8, பிளாக்
2, சந்ைதயடி
1.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 7, பிளாக் 1, இைடயன்விைள , 2.ெகாட்டாரம்
ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு 8, பிளாக்
2, சந்ைதயடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.ெகாட்டாரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு 9,
பிளாக் 8, காவாகுளம் , 2.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.),
அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 9, ேதrவிைள ,
3.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 6, பிளாக் 10, ஈச்சன்விைள,
ெவள்ைளயன்ேதாப்பு , 4.தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 13,14,
ெவள்ைளயன்ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
243M அகஸ்தீஸ்வரம், வடக்கு பகுதி ‐
629701

1.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 9, பிளாக் 3, வடுகன்பத்து , 2.ெகாட்டாரம்
ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு 10,
பிளாக் 6, கரும்குளத்தான்விைள, மாடுகட்டிவிைள ,
3.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 1,2, பிளாக் 7, அகஸ்தீஸ்வரம் வடக்கு சாைல

ஆண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
243
அகஸ்தீஸ்வரம், ேமற்கு ஓட்டு
A(W)
கட்டிடம் நடுபகுதி‐ 629701

1.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 9, பிளாக் 3, வடுகன்பத்து , 2.ெகாட்டாரம்
ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு 10,
பிளாக் 6, கரும்குளத்தான்விைள, மாடுகட்டிவிைள ,
3.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 1,2, பிளாக் 7, அகஸ்தீஸ்வரம் வடக்கு சாைல

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 14, பிளாக் 16, சமாதானபுரம் ,
2.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 2, பிளாக் 11, அகஸ்தீஸ்வரம் ,
3.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 2,3, பிளாக் 11,13, அகஸ்தீஸ்வரம் பள்ளி
கூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஈச்சன்விைள, முக்கியகட்டிடம்,
ெதற்குபகுதி ‐ 629703

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அகஸ்தீஸ்வரம், ெதற்கு பகுதி ‐
629701

326

244

327

245

விேவகானந்தா கல்லூr
245M அகஸ்தீஸ்வரம், நடு கட்டிடம்,
அைற எண்.4 ‐ 629701

1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 11, பிளாக் 4, ராமன்புதூர், பரமார்த்தலிங்கபுரம்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

328

245

விேவகானந்தா கல்லூr
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
245
அகஸ்தீஸ்வரம், சி பிளாக் ேமற்கு
A(W)
வார்டு 11, பிளாக் 4, ராமன்புதூர், பரமார்த்தலிங்கபுரம்
ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி‐ 629701

ெபண்
வாக்காளர்கள்

329

246

330

246

244

விேவகானந்தா கல்லூr
246M அகஸ்தீஸ்வரம், நடு கட்டிடம்,
அைற எண்.3 ‐ 629701
விேவகானந்தா கல்லூr
246
அகஸ்தீஸ்வரம், நடு கட்டிடம்
A(W)
நடுபகுதி ‐ 629701

1.ேகாவளம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு
12,13,15, பிளாக் 5, சுக்குபாைறத்ேதrவிைள

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.ேகாவளம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு
12,13,15, பிளாக் 5, சுக்குபாைறத்ேதrவிைள

ெபண்
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

331

247

247

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அகஸ்தீஸ்வரம், முக்கிய கட்டிடம்,
நடுபகுதி ‐ 629701

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 5, பிளாக் 12, அகஸ்தீஸ்வரம் ேமலசாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
248M அகஸ்தீஸ்வரம், முக்கியகட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ‐ 629701

1.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 4,13, பிளாக் 14, அகஸ்தீஸ்வரம் கீ ழசாைல ,
2.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 15, பிளாக் 15, பூஜபுரவிைள

ஆண்
வாக்காளர்கள்

248

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
248
அகஸ்தீஸ்வரம், ெதற்கு ஓட்டு
A(W)
கட்டிடம் கிழக்குபகுதி ‐ 629703

1.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 4,13, பிளாக் 14, அகஸ்தீஸ்வரம் கீ ழசாைல ,
2.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 15, பிளாக் 15, பூஜபுரவிைள

ெபண்
வாக்காளர்கள்

334

249

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
249M ெகாட்டாரம், ெதற்கு ஓட்டு கட்டிடம்
ேமற்குபகுதி ‐ 629703

335

249

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
249
ெகாட்டாரம், ெதற்குபுதிய கட்டிடம் ,
A(W)
ேமற்குபகுதி ‐ 629703

336

250

337

251

338

252

339

252

340

253

332

333

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகாட்டாரம், முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்குபகுதி ‐ 629703
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
251 ெகாட்டாரம், புதிய கட்டிடம் ,
ேமற்குபகுதி ‐ 629703
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
252M ெகாட்டாரம், முக்கியகட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ‐ 629703
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
252
ெகாட்டாரம், ெதற்குபுதிய கட்டிடம்
A(W)
நடுபகுதி ‐ 629703
250

253

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, அச்சன்குளம்,
ேமற்குபகுதி ‐ 629703

1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 1,4, பிளாக் 1,3, ெபருமாள்புரம் , 2.ெகாட்டாரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 3,
ைகலாசபுரம், ெலட்சுமிபுரம்
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 1,4, பிளாக் 1,3, ெபருமாள்புரம் , 2.ெகாட்டாரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 3,
ைகலாசபுரம், ெலட்சுமிபுரம்
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 8,9,10, பிளாக் 7,8,9, வடக்கு ெதரு ,
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 9,10, பிளாக் 8,9, ெகாட்டாரம் பிள்ைளயார்
ேகாவில்ெதரு
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 2,3, பிளாக் 2, மிஷன் காம்பவுண்ட்,
ெபrயவிைள
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 2,3, பிளாக் 2, மிஷன் காம்பவுண்ட்,
ெபrயவிைள

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
அைனத்து
வாக்காளர்கள்
ஆண்
வாக்காளர்கள்
ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 5, பிளாக் 4, அச்சன்குளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 6, பிளாக் 5, மந்தாரம்புதூர் , 2.ெகாட்டாரம்
ேமற்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 6,
முைகதீன்புரம், ைவகுண்டபதி ெதரு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 6, பிளாக் 5, மந்தாரம்புதூர் , 2.ெகாட்டாரம்
ேமற்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 6,
முைகதீன்புரம், ைவகுண்டபதி ெதரு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

341

254

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, அச்சன்குளம்,
254M
கிழக்குபகுதி ‐ 629703

342

254

254 அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, அச்சன்குளம்,
A(W) ெதற்குமுக்கிய கட்டிடம்‐ 629703

343

255

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி ெகாட்டாரம்,
255M
வடக்குபகுதி ‐ 629703

344

255

345

256

346

257

347

258

348

259

259

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, மகராஜபுரம்,
புதிய கட்டிடம் ‐ 629702

1.lபுரம் (வ.கி.), மகராஜபுரம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக்
1,2,3, மகராஜபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

349

260

260

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆமணக்கன்விைள, புதிய கூடுதல்
கட்டிடம் ெதற்குபகுதி ‐ 629702

1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 1, வட்டேகாட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 11, பிளாக் 10, ெகாட்டாரம் , 2.ெகாட்டாரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப) வார்டு 12, பிளாக் 11,
ெகாட்டாரம் கச்ேசrெதரு
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி ெகாட்டாரம்,
வார்டு 11, பிளாக் 10, ெகாட்டாரம் , 2.ெகாட்டாரம்
255
முக்கிய கட்டிடம், வடக்கு நடுபகுதி ‐
A(W)
கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப) வார்டு 12, பிளாக் 11,
629703
ெகாட்டாரம் கச்ேசrெதரு
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி ெகாட்டாரம்,
256
வார்டு 13,14, பிளாக் 12, ெகாட்டாரம் ெலட்சுமிபுரம்
ெதற்குப்பகுதி ‐ 629703
காலனி ,
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 13,14, பிளாக் 12, ெகாட்டாரம் ெலட்சுமிபுரம்
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி ெகாட்டாரம்,
காலனி , 2.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம்
257
மத்தியப்பகுதி ‐ 629703
(ேப) வார்டு 15, பிளாக் 13, குமேரசன்புதூர்,
ஆறுமுகபுரம்காலனி
1.lபுரம் (வ.கி.), மகராஜபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1, 2,
3, நrக்குளம், ெபrயவிைள ெதற்கு, குமாரபுரம் ,
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, மகராஜபுரம்,
258
2.lபுரம் (வ.கி.), மகராஜபுரம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக்
புதிய கட்டிடம் ‐ 629702
1,2,3, சுந்தரபுரம், அrதாசபுரம், ெபrயவிைள,
ஒத்தபைனகுளக்கைர

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

350

261

261

351

262

352

263

353

263

354

264

264M

355

264

264 அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, lபுரம், ேமற்கு
A(W) கட்டிடம் ெதற்குபகுதி 629702

356

265

357

266

358

267

359

268

360

268

361

269

362

269

363

270

364

365

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆமணக்கன்விைள, புதிய கூடுதல்
கட்டிடம் ெதற்குபகுதி ‐ 629702

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆமணக்கன்விைள, மத்திய
கட்டிடம் , கிழக்குபகுதி ‐ 629702
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
263M ஆமணக்கன்விைள, மத்திய
கட்டிடம் , கிழக்குபகுதி ‐ 629702
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
263
ஆமணக்கன்விைள, ேமற்கு
A(W)
கட்டிடம் ெதற்குபகுதி 629702
262

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, lபுரம், புதிய
கட்டிடம் ேமற்குபகுதி ‐ 629702

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 1,
ஆமணக்கன்விைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 2,
கிருஷ்ணன்புதூர், வாrயூர் அளம், ஆேராக்கியபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 2,
கிருஷ்ணன்புதூர், வாrயூர் அளம், ஆேராக்கியபுரம்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 2,
கிருஷ்ணன்புதூர், வாrயூர் அளம், ஆேராக்கியபுரம்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 3, lபுரம் வடக்கு ,
2.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 4, கல்லுவிைள,
கல்லுவிைளகாலனி, ஸ்ரீவிஜயநாராயணபுரம்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 3, lபுரம் வடக்கு ,
2.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 4, கல்லுவிைள,
கல்லுவிைளகாலனி, ஸ்ரீவிஜயநாராயணபுரம்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

265

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, lபுரம், புதிய
கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி ‐ 629702

1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 5, lபுரம் ெதற்கு,
ெலட்சுமிபுரம், பட்டர்குளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

266

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி,
மகாதானபுரம், முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐ 629702

1.lபுரம் (வ.கி.), பஞ்சலிங்கபுரம் (ஊ) வார்டு 1,3,
பிளாக் 1,4, சுண்டன்பரப்பு, பருத்திவிைள,
மடத்துவிைள , 2.lபுரம் (வ.கி.), பஞ்சலிங்கபுரம் (ஊ)
வார்டு 2,3, பிளாக் 2,3,4, மகாதானபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.lபுரம் (வ.கி.), பஞ்சலிங்கபுரம் (ஊ) வார்டு 1,3,
பிளாக் 2, பஞ்சலிங்கபுரம் வடக்கு , 2.lபுரம் (வ.கி.),
267
பஞ்சலிங்கபுரம் (ஊ) வார்டு 2,3, பிளாக் 2,3,4,
பஞ்சலிங்கபுரம் ெதற்கு
1.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு
எல்.எம்.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி,
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 1, பிளாக் 1,
268M ெதற்கு தாமைரகுளம், நடு கட்டிடம் தாமைரக்குளம் , 2.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
மத்தியபகுதி ‐ 629708
ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 2,
ெதாண்ைடமான் காலனி
1.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு
எல்.எம்.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி,
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 1, பிளாக் 1,
268
ெதற்கு தாமைரகுளம், முக்கியஓட்டு தாமைரக்குளம் , 2.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
A(W)
கட்டிடம் கிழக்குபகுதி ‐ 629708
ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 2,
ெதாண்ைடமான் காலனி
1.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு
எல்.எம்.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி,
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 3, ெதற்கு
269M ெதற்கு தாமைரகுளம், கிழக்கு
தாமைரக்குளம் , 2.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
கட்டிடம் ‐ 629708
ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 4,
ேகாட்டவிைள, புவியூர்
1.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு
எல்.எம்.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி,
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 3, ெதற்கு
269
ெதற்கு தாமைரகுளம், கிழக்கு
தாமைரக்குளம் , 2.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
A(W)
ஓட்டுகட்டிடம் வடக்குபகுதி ‐ 629708 ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 4,
ேகாட்டவிைள, புவியூர்
1.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 4,5, பிளாக் 5,
270 தாமைரகுளம், வடக்கு கட்டிடம் ‐
ெநௗமியாபுரம் , 2.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
629708
ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 7,
குமாரெபருமாள்விைள
அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி,
மகாதானபுரம், முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்குப் பகுதி ‐ 629702

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, சந்ைதயடி ,
271M
(இ)விஜயேநr ‐ 629703

1.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 6,7, பிளாக் 6,8,
காட்டுவிைள, ேதrவிைள , 2.ெதற்கு தாமைரக்குளம்
(வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக்
9,10, விஜயநகr, ேமலசந்ைதயடி

ஆண்
வாக்காளர்கள்

271

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, சந்ைதயடி ,
271
முக்கிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ‐
A(W)
629702

1.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 6,7, பிளாக் 6,8,
காட்டுவிைள, ேதrவிைள , 2.ெதற்கு தாமைரக்குளம்
(வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக்
9,10, விஜயநகr, ேமலசந்ைதயடி

ெபண்
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

366

367

பாகம்
எண்

272

272

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
முகிலன்குடியிருப்பு (இ)
272M
இலந்ைதயடிவிைள, ேமற்குப்பகுதி ‐
629701

ஆண்
வாக்காளர்கள்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
272 முகிலன்குடியிருப்பு (இ)
A(W) இலந்ைதயடிவிைள, முக்கிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐ 629702

1.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம்
(ேப) வார்டு 8, பிளாக் 11, இலந்ைதயடிவிைள,
ேகாம்பவிைள , 2.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), ெதற்கு
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 12,
எட்டுகூட்டுத்ேதrவிைள, ெபான்ேனrவிைள ,
3.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம்
(ேப) வார்டு 9, பிளாக் 15, நாராயணவிைள

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
வார்டு 11, பிளாக் 14, ெசட்டிக்குடியிருப்பு ,
2.தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
வார்டு 11,13,14, பிளாக் 14,18,19, புன்ைனயடி ,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
வார்டு 13,14, பிளாக் 18,19, புவியூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

368

273

273

369

274

274

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, புன்ைனயடி,
வடக்குபகுதி ‐ 629701

371

372

275

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
இலந்ைதயடிவிைள (இ)
275M முகிலன்குடியிருப்பு,
முகிலன்குடியிருப்பு கிழக்குபகுதி ‐
629701

1.தாமைரக்குளம்
வார்டு 11, பிளாக்
2.தாமைரக்குளம்
வார்டு 12, பிளாக்

(வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
16, முகிலன்குடியிருப்பு ,
(வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
17, ேதங்காய்காரன்குடியிருப்பு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

275

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
275 இலந்ைதயடிவிைள (இ)
A(W) முகிலன்குடியிருப்பு, வடக்கு
கட்டிடம்கிழக்கு பகுதி

1.தாமைரக்குளம்
வார்டு 11, பிளாக்
2.தாமைரக்குளம்
வார்டு 12, பிளாக்

(வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
16, முகிலன்குடியிருப்பு ,
(வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
17, ேதங்காய்காரன்குடியிருப்பு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

276

1.தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி,
வார்டு 14,15, பிளாக் 20, ேகாவில்விைள,
இலந்ைதயடிவிைள, (இ)
கிள்ளிகண்ணன்விைள , 2.தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
முகிலன்குடியிருப்பு ேமற்குப்பகுதி ‐
ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 21,
629701
உப்பளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

சமுகநலக்கூடம் கரும்பாட்டூர்,
கிழக்குப்பகுதி ‐ 629704

276

373

277

277

374

278

278

375

279

279

376

280

280

377

378

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம்
(ேப) வார்டு 8, பிளாக் 11, இலந்ைதயடிவிைள,
ேகாம்பவிைள , 2.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), ெதற்கு
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 12,
எட்டுகூட்டுத்ேதrவிைள, ெபான்ேனrவிைள ,
3.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம்
(ேப) வார்டு 9, பிளாக் 15, நாராயணவிைள

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, புன்ைனயடி,
ெதற்குபகுதி ‐ 629701

370

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

281

281

281M

சமுகநலக்கூடம் கரும்பாட்டூர்,
ெதற்குப்பகுதி ‐ 629704
ஆரம்பப்பள்ளி, ேகாட்ைடயடி,
முக்கியகட்டிடம் வடக்குபகுதி ‐
629704

1.தாமைரக்குளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 3, கரும்பாட்டூர் வடக்கு , 2.தாமைரகுளம்
(வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4,
ேகாம்பவிைள
1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 5, கரும்பாட்டூர் ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 4,5,
பிளாக் 6,7, ேசாட்டபணிக்கன்ேதrவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாட்ைடயடி,
1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 4,5,
முக்கிய கட்டிடம் நடுப்பகுதி ‐ 629704 பிளாக் 7, ஆண்டிவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்ைடயடி, ெதற்குபகுதி ‐ 629704

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
281
ேகாட்ைடயடி, கிழக்கு கட்டிடம்
A(W)
ெதற்குப்பகுதி ‐ 629704

1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1, ேகாட்ைடயடிபுதூர் , 2.தாமைரகுளம் (வ.கி.),
சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1, சுவாமிேதாப்பு ,
3.தாமைரகுளம் (வ.கி.), சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1, ெசட்டிவிைள , 4.தாமைரகுளம் (வ.கி.),
சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, சுவாமிேதாப்பு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1, ேகாட்ைடயடிபுதூர் , 2.தாமைரகுளம் (வ.கி.),
சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1, சுவாமிேதாப்பு ,
3.தாமைரகுளம் (வ.கி.), சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1, ெசட்டிவிைள , 4.தாமைரகுளம் (வ.கி.),
சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, சுவாமிேதாப்பு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

379

282

282

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்ைடயடி, மத்தியபகுதி ‐ 629704

1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 2,3,
பிளாக் 3, ஆண்டிவிைள, சித்தன்குடியிருப்பு ,
2.தாமைரகுளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 4, கரூம்பாட்டூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

380

283

283

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்ைடயடி, மத்தியபகுதி ‐ 629704

1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 8, சுவாமிேதாப்பு (சாஸ்தான்ேகாவில்விைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

381

284

284

புனித இக்ேனஷியஸ்
ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாவளம், ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி ‐ 629702

1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
வடக்கு குண்டல், ெதற்கு குண்டல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

382

285

285

புனித இக்ேனஷியஸ்
ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாவளம், கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி ‐ 629702

1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
வடக்கு குண்டல், ெதற்கு குண்டல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

286

புனித இக்ேனஷியஸ்
ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாவளம், ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ‐ 629702

383

286

384

287

புனித இக்ேனஷியஸ்
287M உயர்நிைலப்பள்ளி,ேகாவளம்,
.ெதற்கு பகுதி ‐ 629702

287

புனித இக்ேனஷியஸ்
287 உயர்நிைலப்பள்ளி, ேகாவளம்,
A(W) கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி
629702

385

386

288

387

288

388

289

389

289

390

391

392

393

290

291

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

‐

புனித இக்ேனஷியஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி,ேகாவளம்,
288M
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ‐
629702
புனித இக்ேனஷியஸ்
288 உயர்நிைலப்பள்ளி, ேகாவளம்,
A(W) ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு
நடுப்பகுதி ‐ 629702
புனித இக்ேனஷியஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி,ேகாவளம்,
289M
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ‐
629702
புனித இக்ேனஷியஸ்
289
உயர்நிைலப்பள்ளி,ேகாவளம்,
A(W)
ேமற்கு கட்டிடம் நடுப்பகுதி ‐ 629702

1.ேகாவளம் (வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
தாணுமாைலயன் புத்தன் ேதாப்பு , 2.ேகாவளம்
(வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3,
ஏழுசாட்டுப்பத்து
1.ேகாவளம் (வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 5,
ேகாவளம், ேமலத்ெதரு, அண்ணா ெதரு , 2.ேகாவளம்
(வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 5, ேகாவளம்
ேமற்கு, சுனாமி முகாம் , 3.ேகாவளம்
(வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
சுனாமிமுகாம்
1.ேகாவளம் (வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 5,
ேகாவளம், ேமலத்ெதரு, அண்ணா ெதரு , 2.ேகாவளம்
(வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 5, ேகாவளம்
ேமற்கு, சுனாமி முகாம் , 3.ேகாவளம்
(வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
சுனாமிமுகாம்
1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
ேகாவளம் ெதற்குெதரு , 2.ேகாவளம்
(வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6, ேகாவளம்
கிழக்கு
1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
ேகாவளம் ெதற்குெதரு , 2.ேகாவளம்
(வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6, ேகாவளம்
கிழக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4,
ேகாவளம் வடக்குத்ெதரு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4,
ேகாவளம் வடக்குத்ெதரு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 7,
ேகாவளம் முக்கியச்சாைல, நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

290

புனித இக்ேனஷியஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி,ேகாவளம்,
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
629702

291

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
11, பிளாக் 1, சன்னதி ெதரு , 2.கன்னியாகுமr (வ.கி.),
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, கன்னியாகுமr, கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 2, கீ ழத்ெதரு,
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐
நடுத்ெதரு, பஜார்ெதரு, பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு,
629702
வடக்குரதவதி
ீ , 3.கன்னியாகுமr (வ.கி.),
கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 3,
ேமற்குரதவதி,
ீ மறக்குடிெதரு, வடக்குெதரு

‐

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

292

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, கன்னியாகுமr, 12,13,14, பிளாக் 6, ெபrயார்நகர், ைஹகிரவுண்டு ,
292M
நடு கட்டிடம் நடுப்பகுதி ‐ 629702
2.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
12,13,14, பிளாக் 6, அஞ்சுகூட்டுவிைள

ஆண்
வாக்காளர்கள்

292

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, கன்னியாகுமr,
12,13,14, பிளாக் 6, ெபrயார்நகர், ைஹகிரவுண்டு ,
292
வடக்கு ஓட்டுகட்டிடம்ேமற்கு பகுதி
A(W)
2.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
கைடசி அைற ‐ 629702
12,13,14, பிளாக் 6, அஞ்சுகூட்டுவிைள

ெபண்
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

394

293

395

294

396

294

397

295

398

296

வாக்குச்
சாவடி
எண்

293

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
12,13,14, பிளாக் 6, நாச்சியார்குடியிருப்பு ,
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, கன்னியாகுமr, 2.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
நடு கட்டிடம் நடுப்பகுதி ‐ 629702
12,13,14, பிளாக் 6, புதுகிராமம், ேகாவளம்ேராடு ,
3.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
12,13,14, பிளாக் 6, ேபாlஸ் ஸ்ேடசன்ேராடு

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, கன்னியாகுமr,
294M ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐
629702
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, கன்னியாகுமr,
294
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ‐
A(W)
629702
புனித அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கன்னியாகுமr,
295
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐
629702
புனித அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கன்னியாகுமr,
296
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐
629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
12,13,14, பிளாக் 6, அஞ்சுக்கூட்டுவிைள,
காட்டுநாயக்கன்ெதரு
1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
12,13,14, பிளாக் 6, அஞ்சுக்கூட்டுவிைள,
காட்டுநாயக்கன்ெதரு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண்
வாக்காளர்கள்
ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
8,11,12,13,14, பிளாக் 4,6,8,13,14, ஆசாrமார்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
9,4,3,15,6,7, பிளாக் 12,13, வாடித்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

297

புனித அந்ேதாணியார்
297M ேமல்நிைலப்பள்ளி,கன்னியாகுமr,
ெதற்கு கட்டிடம் நடுப்பகுதி ‐ 629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
11,8,6,7, பிளாக் 3,4,13,14, ஆசாrமார்ெதரு ,
2.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
10, பிளாக் 7, வாவுத்துைற

ஆண்
வாக்காளர்கள்

297

புனித அந்ேதாணியார்
297 ேமல்நிைலப்பள்ளி,கன்னியாகுமr,
A(W) ெதற்கு கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி
ஆசிrயர் அைற‐ 629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
11,8,6,7, பிளாக் 3,4,13,14, ஆசாrமார்ெதரு ,
2.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
10, பிளாக் 7, வாவுத்துைற

ெபண்
வாக்காளர்கள்

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
2,11, பிளாக் 3,5, முக்கியசாைல, முஸ்lம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
2,11, பிளாக் 5, முக்கியசாைல, முஸ்lம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 9,
பிளாக் 8, இரட்சகர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 8,
பிளாக் 9, அலங்காரத் ெதரு , 2.கன்னியாகுமr (வ.கி.),
கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 8, பிளாக் 9, சுனாமி
முகாம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

302

புனித ேஜாசப் ஆரம்பப்பள்ளி,
302M கன்னியாகுமr, ெதற்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐ 629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
5,7, பிளாக் 10,11, ேகாவில் ெதரு, ராஜசங்கீ த ெதரு ,
2.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
17,18, பிளாக் 17,14, ேஜாசப் ெதரு

ஆண்
வாக்காளர்கள்

406

302

புனித ேஜாசப் ஆரம்பப்பள்ளி,
302
கன்னியாகுமr, ேமற்கு கட்டிடம்,
A(W)
ெதற்குபகுதி ‐ 629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
5,7, பிளாக் 10,11, ேகாவில் ெதரு, ராஜசங்கீ த ெதரு ,
2.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
17,18, பிளாக் 17,14, ேஜாசப் ெதரு

ெபண்
வாக்காளர்கள்

407

303

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 2,
பிளாக் 15, சின்னமுட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

408

304

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 2,
பிளாக் 15, சின்னமுட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

409

305

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 1,
பிளாக் 16. ஒற்ைறயால்விைள

ஆண்
வாக்காளர்கள்

410

305

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 1,
பிளாக் 16. ஒற்ைறயால்விைள

ெபண்
வாக்காளர்கள்

411

306

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
17,18, பிளாக் 17, மாதவபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

412

307

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
17,18, பிளாக் 17, மாதவபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

399

400

401

298

298

402

299

299

403

300

300

404

405

301

301

புனித அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கன்னியாகுமr,
ெதற்கு கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி ‐
629702
புனித அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கன்னியாகுமr,
முக்கிய கட்டிடம், வடக்கு பகுதி,
ேமற்கு கட்டிடம் ‐ 629702
புனித ேஜாசப் ஆரம்பப்பள்ளி,
கன்னியாகுமr, ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐ 629702
புனித ேஜாசப் ஆரம்பப்பள்ளி,
கன்னியாகுமr, ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐ 629702

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஒற்ைறயால்விைள, கூடுதல்
கட்டிடம் ‐ 629702
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
304 ஒற்ைறயால்விைள, கூடுதல்
கட்டிடம் ‐ 629702
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
305M ஒற்ைறயால்விைள, ேமற்கு பகுதி
‐ 629702
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
305
ஒற்ைறயால்விைள, கிழக்கு
A(W)
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐ 629702
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
306 ஒற்ைறயால்விைள, முக்கிய
கட்டிடம், ேமற்குபகுதி ‐ 629702
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
307 ஒற்ைறயால்விைள, முக்கிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ‐ 629702
303

வாக்குச்
சாவடி
எண்

229 கன்னியாகுமr சட்டமன்றத் ெதாகுதி

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

413

308

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டல்,
308M பைழய கட்டிடம், கிழக்குபகுதி ‐
629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
17,18, பிளாக் 17, சுவாமிநாதபுரம்

ஆண்
வாக்காளர்கள்

414

308

308 அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டல்,
A(W) பைழய கட்டிடம், நடுப்பகுதி ‐ 629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
17,18, பிளாக் 17, சுவாமிநாதபுரம்

ெபண்
வாக்காளர்கள்

415

309

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
15,16, பிளாக் 18, ெதற்கு குண்டல், வடக்கு குண்டல்.

ஆண்
வாக்காளர்கள்

416

309

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
15,16, பிளாக் 18, ெதற்கு குண்டல், வடக்கு குண்டல்.

ெபண்
வாக்காளர்கள்

417

310

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
15,16, பிளாக் 18, ெதற்கு குண்டல், வடக்கு குண்டல்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டல்,
309M பைழய கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி ‐
629702
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டல்,
309
முக்கிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ‐
A(W)
629702
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டல்,
310 பைழய கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி ‐
629702

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்காளர் பதிவு அதிகாr
நாகர்ேகாயில்

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

