வrைச
எண்

1

பாகம்
எண்

1

வாக்குச்
சாவடி
எண்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 20, பிளாக்
36, நீேராடிதுைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 18, பிளாக்
34, மார்த்தாண்டம் துைற

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 18, பிளாக்
34, மார்த்தாண்டம் துைற

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 16,17,
பிளாக் 31,32,33, மார்த்தாண்டம்
துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6M

புனித அேலசியஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற, கிழக்கு
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
கிழக்குப்பாகம்
629160

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 16, பிளாக்
31, பிrட்ஜ். , 2.ெகால்லங்ேகாடு
பி (வ.கி )மற்றும் (ேப.) வார்டு
17, பிளாக் 32, ஸ்கூல் பிளாக்

ஆண் வாக்காளர்கள்

6A(W)

புனித அேலசியஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற, கிழக்கு
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்குப்பாகம்
629160

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 16, பிளாக்
31, பிrட்ஜ். , 2.ெகால்லங்ேகாடு
பி (வ.கி )மற்றும் (ேப.) வார்டு
17, பிளாக் 32, ஸ்கூல் பிளாக்

ெபண் வாக்காளர்கள்

7M

புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற, ெதற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்
629160

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 9, பிளாக்
21, கல்ேலாைட.

ஆண் வாக்காளர்கள்

7A(W)

புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற, ெதற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்
629160

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 9, பிளாக்
21, கல்ேலாைட.

ெபண் வாக்காளர்கள்

8M

அரசு ேபrடர் கட்டிடம்
மார்த்தாண்டம்துைற இருப்பு
வள்ளவிைள, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்
629160

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 12, பிளாக்
25, மஞ்சத்ேதாப்பு.
2.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.) வார்டு 13, பிளாக்
24, ேதrவிளாகம்.

ஆண் வாக்காளர்கள்

3

3

3

4

4

4M

5

4

4A(W)

8

9

10

11

6

6

7

7

8

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 19, பிளாக்
35, நீேராடித்துைற

2

7

புனித நிக்ேகாலஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
நீேராடித்துைற, புதிய
காங்கிrட் வடக்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்
629160

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2

5

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 21, பிளாக்
37, நீேராடித்துைற

1

2

6

வாக்குச்சாவடி பட்டியல் 2021
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5

புனித நிக்ேகாலஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
நீேராடித்துைற, புதிய
காங்கிrட் கட்டிடத்தின் நடு
பாகம்
629160
புனித நிக்ேகாலஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
நீேராடித்துைற, புதிய
காங்கிrட் கட்டிடத்தின் நடு
ெதற்கு பாகம்
புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற, புதிய
காங்கிrட் கட்டிடம் ெதன்
ேமற்கு பாகம் 629160
புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற, புதிய
காங்கிrட் கட்டிடம் ெதன்
கிழக்கு பாகம் 629160
புனித அேலசியஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற,
புதியகாங்கிrட் கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்

வrைச
எண்

12

13

14

15

16

17

18

19

பாகம்
எண்

8

9

9

10

10

11

12

13

20

13

21

14

22

15

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 12, பிளாக்
25, மஞ்சத்ேதாப்பு.
2.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.) வார்டு 13, பிளாக்
24, ேதrவிளாகம்.
1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 8, பிளாக்
22, ேமடவிளாகம். ,
2.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 8, பிளாக்
23, எல். பி. ஸ்கூல்.
1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 8, பிளாக்
22, ேமடவிளாகம். ,
2.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 8, பிளாக்
23, எல். பி. ஸ்கூல்.

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

8A(W)

அரசு ேபrடர் கட்டிடம்
மார்த்தாண்டம்துைற இருப்பு
வள்ளவிைள, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்
629160

9M

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற இருப்பு
வள்ளவிைள, கிழக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்

9A(W)

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற இருப்பு
வள்ளவிைள, கிழக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்

10M

புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற, கிழக்கு
கான்கிrட் கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்
629160

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 12, பிளாக்
24, ேதrவிளாகம்.

ஆண் வாக்காளர்கள்

புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
10A(W) மார்த்தாண்டம்துைற, கிழக்கு
கான்கிrட் கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்
629160

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 12, பிளாக்
24, ேதrவிளாகம்.

ெபண் வாக்காளர்கள்

11

புனித யூதா நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள, ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்
629160

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 12, பிளாக்
25, மஞ்சத்ேதாப்பு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12

புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற, ெதற்கு
கான்கிrட் கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்
629160

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.) வார்டு 13, பிளாக்
24, ேதrவிளாகம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13M

புனித யூதா நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள, ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ெதற்கு பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 14, பிளாக்
26, சர்ச்

ஆண் வாக்காளர்கள்

புனித யூதா நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள, கிழக்கு
13A(W)
காங்கிrட் கட்டிடத்தின் நடு
பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 14, பிளாக்
26, சர்ச்

ெபண் வாக்காளர்கள்

புனித யூதா நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள, ேமற்கு
காங்கிrட்கட்டிடம், நடுபாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 14, பிளாக்
26, தேதயுபுரம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித யூதா நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள, ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம், நடுபாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 14, பிளாக்
26,27, தபால் நிைலயம் ,
2.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 15,16,17,
பிளாக் 28,29,30,32, வள்ளவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14

15

ெபண் வாக்காளர்கள்

ஆண் வாக்காளர்கள்

ெபண் வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

23

24

25

26

27

28

29

பாகம்
எண்
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வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

புனித யூதா நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள, ேமற்கு
கான்கிrட் கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 15,16,
பிளாக் 28,29 வள்ளவிைள

ஆண் வாக்காளர்கள்

16

புனித யூதா நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள, ேமற்கு
16A(W)
கான்கிrட் கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 15,16,
பிளாக் 28,29 வள்ளவிைள

ெபண் வாக்காளர்கள்

17

புனித யூதா நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள, ேமற்கு
கான்கிrட் கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 15,16,
பிளாக் 30 வள்ளவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகால்லங்ேகாடு இருப்பு
முடிப்புைர, முக்கிய
காங்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629160

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ
(வ.கி),ெகால்லங்ேகாடு(ேப.)
வார்டு 11, பிளாக் 18,
ஆண் வாக்காளர்கள்
பைழயசர்ச். , 2.ெகால்லங்ேகாடு
ஏ(வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 11,
பிளாக் 17, மஞ்சத்ேதாப்பு.

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகால்லங்ேகாடு இருப்பு
18A(W) முடிப்புைர, முக்கிய
காங்கிrட் கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம் 629160

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ
(வ.கி),ெகால்லங்ேகாடு(ேப.)
வார்டு 11, பிளாக் 18,
ெபண் வாக்காளர்கள்
பைழயசர்ச். , 2.ெகால்லங்ேகாடு
ஏ(வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 11,
பிளாக் 17, மஞ்சத்ேதாப்பு.

16

18

18

19

20

30

21

31

22

32

22

33

வாக்குச்
சாவடி
எண்

23

16M

17

18M

19

20

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகால்லங்ேகாடு இருப்பு
முடிப்புைர, முக்கிய
காங்கிrட் கட்டிடம் நடுபாகம்
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகால்லங்ேகாடு இருப்பு
முடிப்புைர, முக்கிய
காங்கிrட் கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்
ஆர்.டி.எம்.எல்.எம்.எஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
புன்னமூட்டுகைட, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 10, பிளாக்
15, ேதrவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.) வார்டு 10, பிளாக்
16, முடிப்புைர.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
மற்றும் (ேப.) வார்டு 2, பிளாக்
2, புன்னமூட்டுகைட. ,
21
2.ெகால்லங்ேகாடு ஏ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 2, பிளாக்
3, எழுமாவிைள.
1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
ஆர்.டி.எம்.எல்.எம்.எஸ்
மற்றும் (ேப.). வார்டு 1, பிளாக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
1, ெவங்கஞ்சி. ,
22M
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
2.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
புன்னமூட்டுகைட, வடக்கு
மற்றும் (ேப.). வார்டு 3, பிளாக்
காங்கிrட் கட்டிடம் நடு பாகம்
4, அணுக்ேகாடு
1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
ஆர்.டி.எம்.எல்.எம்.எஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மற்றும் (ேப.). வார்டு 1, பிளாக்
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
1, ெவங்கஞ்சி. ,
22A(W)
புன்னமூட்டுகைட, வடக்கு
2.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
காங்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
மற்றும் (ேப.). வார்டு 3, பிளாக்
பாகம்
4, அணுக்ேகாடு

23M

ஆர்.டி.எம்.எல்.எம்.எஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
புன்னமூட்டுகைட, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் நடு பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 5, பிளாக்
7, ஊரம்பு. , 2.ெகால்லங்ேகாடு
ஏ(வ.கி), மற்றும் (ேப.). வார்டு 3,
பிளாக் 5, கச்ேசrநைட.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ஆண் வாக்காளர்கள்

ெபண் வாக்காளர்கள்

ஆண் வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

பாகம்
எண்

23

24

25

26

27

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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ஆர்.டி.எம்.எல்.எம்.எஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
23A(W)
புன்னமூட்டுகைட, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 5, பிளாக்
7, ஊரம்பு. , 2.ெகால்லங்ேகாடு
ஏ(வ.கி), மற்றும் (ேப.). வார்டு 3,
பிளாக் 5, கச்ேசrநைட.

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

24

புனித ேஜாசப் ஆர். சி
1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
ெதாடக்கப்பள்ளி சிலுைவபுரம்,
மற்றும் (ேப.). வார்டு1, பிளாக் 6,
ெதற்கு கான்கிrட் கட்டிடம்
சிலுைவபுரம்.
கிழக்கு பகுதி
629160

25

புனித ேஜாசப் ஆர். சி.
ெதாடக்கப்பள்ளி சிலுைவபுரம்,
ேமற்கு கான்கிrட் கட்டிடம்
நடுப்பகுதி
629160

26

புனித ேஜாசப் ஆர். சி.
1.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
ெதாடக்கப்பள்ளி சிலுைவபுரம்,
மற்றும் (ேப.). வார்டு 4,8,
ேமற்கு கான்கிrட் கட்டிடம்
பிளாக் 14,13, பனவிைள.
நடுப்பகுதி
629160

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27

புனித ேஜாசப் ஆர். சி.
1.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
ெதாடக்கப்பள்ளி சிலுைவபுரம்,
மற்றும் (ேப.). வார்டு 7, பிளாக்
ேமற்கு கான்கிrட் கட்டிடம்
12, பைழய கைட.
வடக்குபகுதி
629160

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 8, பிளாக்
13, ெவள்ளான் ேதாட்டம்
2.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 9, பிளாக்
20, கண்ணனாகம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ெகால்லங்ேகாடு ேபருராட்சி
அலுவலகம், ேமற்கு
காங்கிrட்கட்டிடம்

1.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 7, பிளாக்
11, கல்லுெவட்டாங் குழி ,
2.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 4, பிளாக்
19, பனநின்ற விைள.

ஆண் வாக்காளர்கள்

ெகால்லங்ேகாடு ேபருராட்சி
அலுவலகம், வடக்கு
28A(W)
காங்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 7, பிளாக்
11, கல்லுெவட்டாங் குழி ,
2.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 4, பிளாக்
19, பனநின்ற விைள.

ெபண் வாக்காளர்கள்

கன்கார்டியா
உயர்நிைலப்பள்ளி
கல்பாைறப்ெபாற்ைற, ேமற்கு
ஓட்டுகட்டிடம்கிழக்குப்பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 5, பிளாக்
8, கல்பாறப்ெபாற்ைற. ,
2.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 5, பிளாக்
8, குறவன்பழஞ்சி.

ஆண் வாக்காளர்கள்

29

கன்கார்டியா
உயர்நிைலப்பள்ளி
29A(W)
கல்பாைறப்ெபாற்ைற, ேமற்கு
ஓட்டுகட்டிடம் நடுப்பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 5, பிளாக்
8, கல்பாறப்ெபாற்ைற. ,
2.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 5, பிளாக்
8, குறவன்பழஞ்சி.

ெபண் வாக்காளர்கள்

30

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
ேகசவவிலாசம் காக்கவிைள,
வடக்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு எ
மற்றும் (ேப.). வார்டு
9, பூவன் பழஞ்சி. ,
2.ெகால்லங்ேகாடு எ
மற்றும் (ேப.). வார்டு
10, காக்கவிைள.

ஆண் வாக்காளர்கள்

28

28

29

28M

29M

30M

(வ.கி),
6, பிளாக்
(வ.கி),
6, பிளாக்

வrைச
எண்

44

45

46

47

48

49

50

பாகம்
எண்
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பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.ெகால்லங்ேகாடு எ
மற்றும் (ேப.). வார்டு
9, பூவன் பழஞ்சி. ,
2.ெகால்லங்ேகாடு எ
மற்றும் (ேப.). வார்டு
10, காக்கவிைள.

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

(வ.கி),
6, பிளாக்

30

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
ேகசவவிலாசம் காக்கவிைள,
30A(W)
வடக்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம்

31

31

அரசு மாதிr ெதாடக்கப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு ஊரம்பு,
ஓட்டுகட்டிடத்தின்
கிழக்குபாகம் 629160

1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 1, பல்லூழி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32

அரசு மாதிr ெதாடக்கப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு ஊரம்பு,
ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்
629160

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33

அரசு மாதிr ெதாடக்கப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு ஊரம்பு,
ெதற்க்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்
629160

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34

அரசு மாதிr ெதாடக்கப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு ஊரம்பு,
வடக்கு கான்கிrட் கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629160

1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 4,
பரணிமாவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35

லிற்றில்பிளவர் ஆர். சி.
ெதாடக்கப்பள்ளி ெவங்கஞ்சி
இருப்பு மணலி, ஓட்டு
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்
629160

1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
வார்டு 1,2, பிளாக் 5, மணலி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

36

லிற்றில்பிளவர் ஆர். சி.
ெதாடக்கப்பள்ளி ெவங்கஞ்சி
இருப்பு மணலி, ஓட்டு
கட்டிடம், நடு பகுதி

1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 6, கரும்பன
விைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
வார்டு1, பிளாக் 7, சூழால்,
பாலவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி)
ஏழுேதசம் (ேப.). வார்டு 5,6,
பிளாக் 1, ேபாராங்ேகாடு.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி)
ஏழுேதசம் (ேப.). வார்டு 5,6,
பிளாக் 1, ேபாராங்ேகாடு.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.). வார்டு 6,7, பிளாக் 8,
குறவன்ேகாடு.

ஆண் வாக்காளர்கள்

32

33

34

35

36

51

37

52

38

53

38

54

வாக்குச்
சாவடி
எண்

39

லிற்றில் பிளவர் ஆர்.சி.
ெதாடக்கப்பள்ளி ெவங்கஞ்சி
இருப்பு மணலி,
37
ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்
629160
புனித ேஜாசப்
38M
நடுநிைலப்பள்ளி வளனூர்,
கான்கிrட் கட்டிடம் 619181
புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி வளனூர்,
38A(W) ெதற்க்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்
629160

39M

மார்கிரேகாrயஸ் மலங்கைர
சிrயன் கத்ேதாலிக்க
ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிராத்தூர், காங்கிrட் கட்டிடம்
நடு பாகம்

(வ.கி),
6, பிளாக்

ெபண் வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

55

39

56

40

57

58

59

41

42

42

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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மார்கிரேகாrயஸ் மலங்கைர
சிrயன் கத்ேதாலிக்க
39A(W) ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிராத்தூர், ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் நடு பாகம்

40

41

42M

43

ெபண் வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
லட்சுமி புதுக்கைட, ெதற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம்

1.ஏழுேதசம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.). வார்டு 7,8, பிளாக் 2,
நம்பாளி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
லட்சுமி புதுக்கைட, ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்

1.ஏழுேதசம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.). வார்டு 2,17, பிளாக் 3,
ெசக்கிட்டுவிைள. , 2.ஏழுேதசம்
பி (வ.கி) மற்றும் (ேப.). வார்டு
2,17, பிளாக் 14, ெலட்சுமி
புதுக்கைட , 3.ஏழுேதசம் பி
(வ.கி) மற்றும் (ேப.). வார்டு 2,17,
பிளாக் 15, நித்திரவிைள ேதr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
கிராத்தூர், கான்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்குபாகம்
629154

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 3,4, பிளாக் 9,
கிராத்தூர் அம்மன் ேகாயில் ,
2.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 2, பிளாக் 14,
ெலட்சுமி புதுக்கைட.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 3,4, பிளாக் 9,
கிராத்தூர் அம்மன் ேகாயில் ,
2.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 2, பிளாக் 14,
ெலட்சுமி புதுக்கைட.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 2,4, பிளாக் 10,11,
சிவன் ேகாயில் , 2.ஏழுேதசம்
சி (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 2,
பிளாக் 12, ெபாட்டக்குளம்.

ஆண் வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி

42A(W) கிராத்தூர், ேமற்கு கான்கிrட்

61

43

62

44

63

45

64

45

43M

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
கிராத்தூர், கான்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்குபாகம்
629154

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
43A(W) கிராத்தூர், கான்கிrட் கட்டிடம்
நடு பாகம்
629154

44

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.ஏழுேதசம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.). வார்டு 6,7, பிளாக் 8,
குறவன்ேகாடு.

அங்கன்வாடி கட்டிடம் 629154

60

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
கிராத்தூர், கான்கிrட் கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
629154

அரசு ஆதிதிராவிடர்
ெதாடக்கப்பள்ளி
45M
கலிங்கராஜபுரம், ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி
அரசு ஆதிதிராவிடர்
ெதாடக்கப்பள்ளி
45A(W) கலிங்கராஜபுரம், ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ேமற்க்கு
பகுதி

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 2,4, பிளாக் 10,11,
சிவன் ேகாயில் , 2.ஏழுேதசம்
ெபண் வாக்காளர்கள்
சி (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 2,
பிளாக் 12, ெபாட்டக்குளம்.
1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 3, பிளாக் 13,
துத்திவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 1,15, பிளாக் 16,
மாம்பழஞ்சி.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 1,15, பிளாக் 16,
மாம்பழஞ்சி.

ெபண் வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

பாகம்
எண்

46

46

47

48

48

49

49

50

50

51

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு மாம்பழஞ்சி,
ெதற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 2, பிளாக் 22,
நித்திரவிைள , 2.ஏழுேதசம் சி
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 2,
பிளாக் 23, முக்காட்டுவிைள

ஆண் வாக்காளர்கள்

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு மாம்பழஞ்சி,
46A(W)
வடக்கு ஓட்டுக் கட்டிடத்தின்
ெதற்க்குபாகம்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 2, பிளாக் 22,
நித்திரவிைள , 2.ஏழுேதசம் சி
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 2,
பிளாக் 23, முக்காட்டுவிைள

ெபண் வாக்காளர்கள்

47

அரசு ஆதிதிராவிடர்
ெதாடக்கப்பள்ளி
கலிங்கராஜபுரம், ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ெதற்க்கு
பகுதி

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 1,16, பிளாக் 17,
வாழத் ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48M

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு மாம்பழஞ்சி,
வடக்கு ஓட்டுக் கட்டிடத்தின்
வடக்கு நடுபாகம்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 1,16, பிளாக் 23,
வாழத் ேதாட்டம்

ஆண் வாக்காளர்கள்

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு மாம்பழஞ்சி,
48A(W)
வடக்கு ஓட்டுக் கட்டிடத்தின்
வடக்கு நடுபாகம்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 1,16, பிளாக் 23,
வாழத் ேதாட்டம்

ெபண் வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏழுேதசப்பற்று, ெதற்கு
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம்

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 9,10, பிளாக் 5,
ேகாட்டுவிைள , 2.ஏழுேதசம் எ
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 10,
பிளாக் 18, காஞ்சாம்புறம்

ஆண் வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏழுேதசப்பற்று, ெதற்கு
49A(W)
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
வடக்குபாகம்

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 9,10, பிளாக் 5,
ேகாட்டுவிைள , 2.ஏழுேதசம் எ
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 10,
பிளாக் 18, காஞ்சாம்புறம்

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 11, பிளாக் 20,
கrப்புரம் , 2.ஏழுேதசம் எ
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 12,
பிளாக் 21, ெநடும்பறம்பு ,
3.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 13, பிளாக் 24,
கலிங்கராஜபுரம்

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 11, பிளாக் 20,
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
கrப்புரம் , 2.ஏழுேதசம் எ
ஏழுேதசப்பற்று, ெதற்கு
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 12,
50A(W)
கான்கிrட்கட்டிடம் நடுப்பாகம் பிளாக் 21, ெநடும்பறம்பு ,
629154
3.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 13, பிளாக் 24,
கலிங்கராஜபுரம்

ெபண் வாக்காளர்கள்

46M

49M

50M

51M

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏழுேதசப்பற்று, ெதற்கு
கான்கிrட்கட்டிடம்
ேமற்குப்பாகம் 629154

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏழுேதசப்பற்று, ெதற்கு
கான்கிrட் கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்
629154

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 13, பிளாக் 24,
கலிங்கராஜபுரம்

ஆண் வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

75

76

77

பாகம்
எண்

51

52

53

78

53

79

54

80

55

81

56

82

56

83

57

84

58

85

59

86

60

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏழுேதசப்பற்று, ெதற்கு
51A(W)
கான்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்
629154

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 13, பிளாக் 24,
கலிங்கராஜபுரம்

ெபண் வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏழுேதசப்பற்று, வடக்கு
கான்கிrட் கட்டிடம் நடு
பாகம் 629160

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 9, பிளாக் 4,
குளவரம்பு , 2.ஏழுேதசம் எ
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 11,
பிளாக் 19, அம்மன் ேகாயில்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

பயஸ் 11 ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர், ேமற்குபாக
காங்கிrட்கட்டிடம் ெதற்கு
பகுதி

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 18, பிளாக் 6,
முக்காடு

ஆண் வாக்காளர்கள்

பயஸ் 11 ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர், ேமற்குபாக
53A(W)
காங்கிrட்கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 18, பிளாக் 6,
முக்காடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 12,13,16, பிளாக்
7,25,26, ேகாயில்விைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52

53M

54

கிராம அலுவலகம்
ஏழுேதசம் எ, காங்கிrட்
கட்டிடம்
629154

55

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 12,13,14,15, பிளாக்
24,26,27, இடத்துருத்தி. ,
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
2.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
ஏழுேதசப்பற்று, வடக்கு
(ேப.) வார்டு 12,13, பிளாக் 25, 26,
காங்கிrட் கட்டிடம் நடு பகுதி
வயகல்லூர் , 3.ஏழுேதசம் எ
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு
12,13, பிளாக் 26, கும்ேமலி

பயஸ் 11 ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
56M
சின்னத்துைற, ெதற்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம் 629176
பயஸ் 11 ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
56A(W) சின்னத்துைற, ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம் 629176
பயஸ் 11 ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
சின்னத்துைற, ெதற்கு
57
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
கிழக்கு பாகம் 629176
பயஸ் 11 ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
சின்னத்துைற, கிழக்கு
58
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
629176
ெதற்குபாகம்
பயஸ் 11 ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
சின்னத்துைற, கிழக்கு
59
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
629176
ெதற்கு நடு பாகம்
பயஸ் 11 ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
சின்னத்துைற, கிழக்கு
60
காங்கிrட்கட்டிடத்தின்
629176
வடக்கு நடுபாகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
இரவிபுத்தன் துைற

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
இரவிபுத்தன் துைற

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
இரவிபுத்தன் துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு1, பிளாக் 2,
இரவிபுத்தன் துைற வடக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 6, தூத்தூர்,
சின்னத்துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு1, பிளாக் 3, சின்னத்
துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

87

88

பாகம்
எண்

61

62

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

61

பயஸ் 11 ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
சின்னத்துைற, கிழக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
வடக்குபாகம்
629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு1, பிளாக் 3, சின்னத்
துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62

பயஸ் 11 ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர், ேமற்குபாக
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
ெதற்குநடு பகுதி
629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4,
சின்னத்துைற வடக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 5, வாட்டர்
டாங்கு 2.ஏழுேதசம் சி (வ.கி)
தூத்தூர் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 8,
தபால் நிைலயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89

63

63

பயஸ் 11 ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர், ேமற்குபாக
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
ெதற்கு நடு பகுதி
629176

90

64

64

பயஸ் 11 ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர், ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு நடுபகுதி

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 2,3, பிளாக் 7,
பிஷிங் பிளாக்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65

பயஸ் 11 ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர், ேமற்கு முக்கிய
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
வடநடு பகுதி
629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 3,பிளாக் 9, ஆர். சி.
சர்ச்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66

பயஸ் 11ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர், ேமற்கு முக்கிய
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
வடக்கு நடு பாகம்
629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 10,
குண்டற விளாகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

67

பயஸ் 11ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர், ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்குபாகம்
629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 10,
குண்டற விளாகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 11,
மஞ்சத்ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 11,
மஞ்சத்ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 12,13,
கூட்டப்பனவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 13,
ேகாவில் விளாகம் ,
2.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 14,
அலங்கார மடம்

ஆண் வாக்காளர்கள்

91

92

93

65

66

67

94

68

68

95

69

69

96

70

70

97

71

71M

புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
காரூண்யபுரம் இருப்பு
பூத்துைற, ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்குபாகம்
629176
புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
காரூண்யபுரம் இருப்பு
பூத்துைற, வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் ேமற்குபாகம்
629176
புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
காரூண்யபுரம் இருப்பு
பூத்துைற, வடக்கு முக்கிய
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்குநடு பாகம்
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பூத்துைற, கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்குபாகம்

வrைச
எண்

98

பாகம்
எண்

71

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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அரசு நடுநிைலப்பள்ளி

71A(W) பூத்துைற, கிழக்கு கான்கிrட்

கட்டிடத்தின் ேமற்க்குபாகம்

99

100

72

72

72M

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பூத்துைற, கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்குபாகம்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி

72A(W) பூத்துைற, கிழக்கு கான்கிrட்

கட்டிடத்தின் நடுபாகம்

101

73

102

74

103

75

104

76

105

77

106

77

107

108

78

78

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பூத்துைற, ேமற்கு கான்கிrட்
73
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்
629176
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி, முக்கிய
74
வடக்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
629153
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி, ேமற்கு
75
காங்கிrட் கட்டிடம்
வடக்குபாகம் 629153
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி, ேமற்கு
76
காங்கிrட் கட்டிடம்
629153
ெதற்குப்பாகம்
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி, வடக்கு
77M
காங்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்
629153
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி, வடக்கு
77A(W)
காங்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்
629153

78M

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி, வடக்கு
கான்கிrட் கட்டிட கிழக்கு
பாகம்
629153

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி, வடக்கு
78A(W)
கான்கிrட் கட்டிட
ேமற்குபாகம்
629153

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 13,
ேகாவில் விளாகம் ,
2.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 14,
அலங்கார மடம்

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 15,
பண்டகசாைல ெசட்டித் ெதரு ,
ஆண் வாக்காளர்கள்
2.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 16,
இரயுமன்துைற
1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 15,
பண்டகசாைல ெசட்டித் ெதரு ,
ெபண் வாக்காளர்கள்
2.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 16,
இரயுமன்துைற
1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 17,
இரயுமன்துைற வடக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1, மாங்குழி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 4, ஆனப்பாைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 3, முள்ளுக்ேகாடு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 2, அைடக்காக்குழி

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 2, அைடக்காக்குழி

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 5, கடுவாக்குழி ,
2.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 8, மணவிளாகம்

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 5, கடுவாக்குழி ,
2.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 8, மணவிளாகம்

ெபண் வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

109

110

111

112

113

114

115

116

பாகம்
எண்

79

79

80

81

82

83

83

84

வாக்குச்
சாவடி
எண்

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்குபாகம்
629153

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 7, குrயன்விைள ,
2.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 9, தச்சன்ேகாடு

ஆண் வாக்காளர்கள்

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி, வடக்கு
79A(W)
காங்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்குபாகம்
629153

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 7, குrயன்விைள ,
2.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 9, தச்சன்ேகாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

80

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி, கிழக்கு
காங்கிrட் கட்டிட வடக்கு
பாகம்
629153

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 6,கடுவாக்குழி ,
2.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 10, சுந்தரவனம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81

இருதயபுரம் கிறிஸ்துராஜா
உயர்நிைலப்பள்ளி பிராேகாடு,
ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு பகுதி
629153

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு2, பிளாக் 1, தாணிவிைள.
, 2.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 1,
கல்லுவட்டான்விைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
இருதயபுரம் கிறிஸ்துராஜா
வார்டு1, பிளாக் 4, மருதங்ேகாடி.
உயர்நிைலப்பள்ளி பிராேகாடு,
2.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
ேமற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்,
வார்டு 3, பிளாக் 2,
நடு பகுதி
கல்லைறக்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83M

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5,1 பிளாக் 3,4
இருதயபுரம் கிறிஸ்துராஜா
கூட்டப்புளி. , 2.குளப்புறம் (வ.கி)
உயர்நிைலப்பள்ளி பிராேகாடு,
மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 3,
ேமற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
அன்னிக்கைர. , 3.குளப்புறம்
நடு பாகுதி 629153
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 3, துண்டுவிைள

ஆண் வாக்காளர்கள்

79M

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5,1 பிளாக் 3,4
இருதயபுரம் கிறிஸ்துராஜா
கூட்டப்புளி. , 2.குளப்புறம் (வ.கி)
உயர்நிைலப்பள்ளி பிராேகாடு,
83A(W)
மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 3, ெபண் வாக்காளர்கள்
ேமற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
அன்னிக்கைர. , 3.குளப்புறம்
ெதற்கு நடு பாகுதி 629153
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 3, துண்டுவிைள

84

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
இருதயபுரம் கிறிஸ்துராஜா
வார்டு 3, பிளாக் 2, பாங்ேகாடு. ,
உயர்நிைலப்பள்ளி பிராேகாடு,
2.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
கிழக்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
வார்டு 3, பிளாக் 2,
ெதற்கு பாகம்
629153
இலுப்பக்கல்விைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

117

118

119

120

121

122

123

124

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85

அரசு எல்.பி.எஸ் குளப்புறம்,
கிழக்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
வடக்குபாகம்
629153

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 5, ேதrவிைள.
, 2.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 5,6, பிளாக் 5,7,
வயலின்கைர , 3.குளப்புறம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 7, ஆக்கவிைள.

86

அரசு எல்.பி.எஸ் குளப்புறம்,
கிழக்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்
629153

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 6,
ெபரும்காட்டுவிைள. ,
2.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 8, குளப்புறம்.

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
பால்குளம், கிழக்கு ஓட்டு
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்
629153

1.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1, வண்டங்கனாவிைள ,
2.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 1,
ஆண் வாக்காளர்கள்
பிளாக் 2, பால்குளம். ,
3.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 8, கள்ளிேயாடு

87

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
பால்குளம், கிழக்கு ஓட்டு
87A(W)
கட்டிடம் ெதற்க்கு பாகம்
629153

1.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1, வண்டங்கனாவிைள ,
2.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 1,
ெபண் வாக்காளர்கள்
பிளாக் 2, பால்குளம். ,
3.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 8, கள்ளிேயாடு

88

85

86

87

89

90

90

87M

88

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
பால்குளம், ேமற்கு
ஆஸ்பஸ்டாஸ் கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்
629153

1.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 9, பிராேகாடு. ,
2.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 15, ெமதுகும்மல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89

எம்.எம்.ேக ெமம்ேமாறியல்
1.குளப்புறம் (வ.கி),
உயர்நிைலப்பள்ளி வாறுதட்டு,
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 3,
ெதற்கு ஓட்டுக்கட்டிடம்
பிளாக் 7, வாறு தட்டு.
கிழ்க்குபாகம் 629172

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

எம்.எம்.ேக ெமம்ேமாறியல்
உயர்நிைலப்பள்ளி வாறுதட்டு,
கிழக்கு கான்கிrட் கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்
629172

1.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 16, பைனவிைள. ,
2.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 21, விண்ணூர் பழஞ்சி

ஆண் வாக்காளர்கள்

எம்.எம்.ேக ெமம்ேமாறியல்
உயர்நிைலப்பள்ளி வாறுதட்டு,
90A(W)
கிழக்கு கான்கிrட் கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்
629172

1.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 16, பைனவிைள. ,
2.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 21, விண்ணூர் பழஞ்சி

ெபண் வாக்காளர்கள்

90M

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

125

91

91

126

92

92

127

93

93

128

94

94

129

95

95

130

96

96

131

132

133

97

97

98

97M

98

99

99

135

100

100

101

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

புனித எப்ேரம் மலங்கைர
சிறியன் கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
சூrயேகாடு, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின் நடு
629190
பகுதி
புனித எப்ேரம் மலங்கைர
சிறியன் கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
சூrயேகாடு, நடு காங்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி
புனித எப்ேரம் மலங்கைர
சிறியன் கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
சூrயக்ேகாடு, நடு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு பகுதி
629190
புனித எப்ேரம் மலங்கைர
சிறியன் கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
சூrயக்ேகாடு, நடு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்க்குபகுதி
629190
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
மடிச்சல், ேமற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்
ெதற்க்குபாகம் 629163
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
மடிச்சல், ேமற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம் நடுபாகம்
629163
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
மடிச்சல், ேமற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்குபாகம்
629163

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
மடிச்சல், கிழக்கு காங்கிrட்
97A(W)
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்
629163

134

136
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101M

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), மற்றும்
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 18,
ேகாணேசr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), மற்றும்
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 20,
குழிவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), மற்றும்
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 19,
சூrயேகாடு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), மற்றும்
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 17, பறம்பு
குழிஞ்சான் விைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.அதங்ேகாடு (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 5, ெகாக்குடிவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.அதங்ேகாடு (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 12, கருப்பட்டியாலு மூடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.அதங்ேகாடு (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 10, பாஞ்சிவிைள ,
2.அதங்ேகாடு (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 11, ெதங்கம் பழஞ்சி
1.அதங்ேகாடு (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 10, பாஞ்சிவிைள ,
2.அதங்ேகாடு (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 11, ெதங்கம் பழஞ்சி

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
1.குளப்புறம்(வ.கி),
களியக்காவிைள இருப்பு
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2,
ேகாழிவிைள, புதிய காங்கிrட்
பிளாக் 3, கிழத்திேயாடு.
கட்டிடம் கிழக்குபாகம் 629153
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
களியக்காவிைள இருப்பு
ேகாழிவிைள, காங்கிrட்
கட்டிடம், நடு பகுதி
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
களியக்காவிைள இருப்பு
ேகாழிவிைள, காங்கிrட்
கட்டிடம் ேமற்குபாகம்
629153

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
அதங்ேகாடு, கான்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்குபாகம்

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ஆண் வாக்காளர்கள்

ெபண் வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.குளப்புறம்(வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 1,
பிளாக் 6, ஓலக்ேகாடு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.குளப்புறம்(வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 1,
பிளாக் 4,6, ேகாழிவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.அதங்ேகாடு (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2,4,
பிளாக் 14,22, ஆத்திவிைள,
இலவுவிைள , 2.அதங்ேகாடு
629172 (வ.கி), ெமதுகும்மல் (ஊ).
வார்டு 4, பிளாக் 23, 25
இலவுவிைள.

ஆண் வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

137

138

139

140

பாகம்
எண்

101

102

103

103

வாக்குச்
சாவடி
எண்

102

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
அதங்ேகாடு, கான்கிrட்
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்
629172

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.அதங்ேகாடு (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2,4,
பிளாக் 14,22, ஆத்திவிைள,
இலவுவிைள , 2.அதங்ேகாடு
(வ.கி), ெமதுகும்மல் (ஊ).
வார்டு 4, பிளாக் 23, 25
இலவுவிைள.
1.அதங்ேகாடு (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 4,
பிளாக் 24, ேகாயிக்கத்துைற,
இலவுவிைள , 2.அதங்ேகாடு
(வ.கி), ெமதுகும்மல் (ஊ).
வார்டு 4, பிளாக் 23,
இலவுவிைள

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
அதங்ேகாடு, கிழக்கு
கான்கிrட் கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்
629172

1.அதங்ேகாடு (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2
பிளாக் 13 காக்கதூக்கி,
சாரப்பழஞ்சி , 2.அதங்ேகாடு
(வ.கி), ெமதுகும்மல் (ஊ).
வார்டு 4, பிளாக் 14, சாரபழஞ்சி

ஆண் வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
அதங்ேகாடு, கிழக்கு
103A(W)
கான்கிrட் கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்
629172

1.அதங்ேகாடு (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2
பிளாக் 13 காக்கதூக்கி,
சாரப்பழஞ்சி , 2.அதங்ேகாடு
(வ.கி), ெமதுகும்மல் (ஊ).
வார்டு 4, பிளாக் 14, சாரபழஞ்சி

ெபண் வாக்காளர்கள்

103M

104

104

142

105

105

143

106

106

107

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
அதங்ேகாடு, கிழக்கு
101A(W)
கான்கிrட் கட்டிடம்
ெதற்க்குபாகம் 629172

141

144
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107

145

108

108

146

109

109

புனித அந்ேதாணியர்
நடுநிைலப்பள்ளி
ெமதுகும்மல் இருப்பு
நைடக்காவு, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்
புனித அந்ேதாணியர்
நடுநிைலப்பள்ளி
ெமதுகும்மல் இருப்பு
நைடக்காவு, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
629153
ேமற்குபாகம்
புனித அந்ேதாணியர்
நடுநிைலப்பள்ளி
ெமதுகும்மல் இருப்பு
நைடக்காவு, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
629153
கிழக்கு பகுதி

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
நைடக்காவு (ஊ). வார்டு4,
பிளாக் 7, ேகாயிக்கத்துைற.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
நைடக்காவு (ஊ). வார்டு 1,
பிளாக் 9, காடஞ்ேசr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
நைடக்காவு (ஊ). வார்டு 4,3
பிளாக் 6, ஆனக்குழி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித அந்ேதாணியர்
நடுநிைலப்பள்ளி
ெமதுகும்மல் இருப்பு
நைடக்காவு, கிழக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின் நடு
பகுதி
629153

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
நைடக்காவு (ஊ). வார்டு1,
பிளாக் 4, எடுப்பாட்டு விைள. ,
2.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
நைடக்காவு (ஊ). வார்டு 5,
பிளாக் 5, நைடக்காவு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
நைடக்காவு (ஊ). வார்டு 5,
பிளாக் 5, நைடக்காவு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
நைடக்காவு (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 1, முள்ளுேகாடு .

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித அந்ேதாணியர்
நடுநிைலப்பள்ளி
ெமதுகும்மல் இருப்பு
நைடக்காவு, கிழக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
629153
ெதற்க்கு பகுதி
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
சூrயேகாடு, கிழக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்கு பகுதி 629190
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வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

147

110

110

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
1.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
சூrயேகாடு, ேமற்கு காங்கிrட் நைடக்காவு (ஊ). வார்டு 2,
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி
பிளாக் 2, மான் விைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
சூrயேகாடு, ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ேமற்க்கு பாகம்
629190

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
நைடக்காவு (ஊ). வார்டு 1,
பிளாக் 3, ேகானேசr. ,
2.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
நைடக்காவு (ஊ). வார்டு 3,
பிளாக் 8, மஞ்சப்பழஞ்சி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
வாவைற இருப்பு
மைலயன்விளாகம், வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம் 629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 1,
தும்பேகாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
வாவைற இருப்பு
மைலயன்விளாகம், வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்கு கிழக்கு பாகம் 629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற
(ஊ) வார்டு 2, 3, பிளாக் 2,
பணமுகம் , 2.ஆறுேதசம் (வ.கி)
வாவைற (ஊ) வார்டு 2, பிளாக்
1, தும்பேகாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
வாவைற இருப்பு
மைலயன்விளாகம், வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
கிழக்கு பாகம்
629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 3,
ஆலுவிைள , 2.ஆறுேதசம்
(வ.கி) வாவைற (ஊ) வார்டு 3, 4,
பிளாக் 4, ேகாயிக்கல்ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித பிரான்சிஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி வாவைற
இருப்புமைலயன்விளாகம்,
ெதற்கு ஓட்டுக்கட்டிடத்தின்
கிழக்கு பாகம்
629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 5,
ஆலங்ேகாடு , 2.ஆறுேதசம்
(வ.கி) வாவைற (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 7, மைலயன் விளாகம்

ஆண் வாக்காளர்கள்

115

புனித பிரான்சிஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி வாவைற
115A(W) இருப்புமைலயன்விளாகம்,
ெதற்கு ஓட்டுக்கட்டிடத்தின்
கிழக்கு பாகம்
629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 5,
ஆலங்ேகாடு , 2.ஆறுேதசம்
(வ.கி) வாவைற (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 7, மைலயன் விளாகம்

ெபண் வாக்காளர்கள்

116

புனித பிரான்சிஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி வாவைற
இருப்பு மைலயன்விளாகம்,
ெதற்கு ஓட்டு கட்டிடத்தின்
ேமற்கு பாகம்
629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
ெபrயவிைள , 2.ஆறுேதசம்
(வ.கி) வாவைற (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 12, வாவைற

ஆண் வாக்காளர்கள்

116

புனித பிரான்சிஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி வாவைற
116A(W) இருப்பு மைலயன்விளாகம்,
ெதற்கு ஓட்டு கட்டிடத்தின்
நடு பாகம்
629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
ெபrயவிைள , 2.ஆறுேதசம்
(வ.கி) வாவைற (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 12, வாவைற

ெபண் வாக்காளர்கள்

117

அரசு எல். எம்.
ெதாடக்கப்பள்ளி, மங்காடு
இருப்பு ெநடும்பறம்பு, கிழக்கு
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்க்கு பாகம்
629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 1, ஆதிச்ச
விளாகம்

ஆண் வாக்காளர்கள்

148

149

150

151

152

153

154

155

156

111

112

113

114

115

115M

116M

117M

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

வrைச
எண்

157

158

159

160

161

162

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

117

118

119

120

121

122

118

அரசு எல். எம்.
ெதாடக்கப்பள்ளி, மங்காடு
இருப்பு ெநடும்பறம்பு, கிழக்கு
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
கிழக்குப்பாகம்
629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 2,
ஆறுேதசம் கிராம அலுவலகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119

அரசு எல். எம்.
ெதாடக்கப்பள்ளி, மங்காடு
இருப்பு ெநடும்பறம்பு, ெதற்கு
கான்கிrட் கட்டிடம்

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3,
ெநடும்பறம்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120

அரசு பரேமஸ்வர விலாசம்
நடுநிைலப்பள்ளி மங்காடு,
ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடுபாகம் 629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு
(ஊ) வார்டு4, பிளாக் 4,
மண்ணான் விளாகம் ,
2.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 5,
பாப்பாத் ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121

அரசு பரேமஸ்வர விலாசம்
நடுநிைலப்பள்ளி மங்காடு,
ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்குபாகம்
629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
கல்லுவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
முஞ்சிைற, ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் 629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி) முஞ்சிைற
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 2,
பிள்ைள வடு
ீ , 2.முஞ்சிைற
(வ.கி) முஞ்சிைற (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 3, திருமைல ேகாயில் ,
3.முஞ்சிைற (வ.கி) முஞ்சிைற
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4,
மண்ணுக்குற்றி , 4.முஞ்சிைற
(வ.கி) முஞ்சிைற (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 7, முஞ்சிைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.குன்னத்தூர் (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு 13,
பிளாக் 5, புன்னமூடு ,
2.குன்னத்தூர் (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு 8,
பிளாக் 4, பாஞ்சிவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.குன்னத்தூர் (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு 8,
பிளாக் 6, தவிட்டவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122

164

124

124

125

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

123

125

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 1, ஆதிச்ச
விளாகம்

123

166

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு எல். எம்.
ெதாடக்கப்பள்ளி, மங்காடு
117A(W) இருப்பு ெநடும்பறம்பு, கிழக்கு
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
வடக்கு பாகம்
629172

163

165

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

125M

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
புதுக்கைட இருப்பு
தவிட்டவிைள, ஓட்டு
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்
ேமற்கு
ேநாக்கியகட்டிடம்629171
அரசு நடு நிைலப்பள்ளி
புதுக்கைட இருப்பு
தவிட்டவிைள, ஓட்டுகட்டிடம்
நடு பகுதி ேமற்கு ேநாக்கிய
கட்டிடம்
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
புதுக்கைட இருப்பு
தவிட்டவிைள, ஓட்டு
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்
ேமற்கு பார்ைவ
629171

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
புதுக்கைட இருப்பு
125A(W) தவிட்டவிைள, ஓட்டு
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்
கிழக்கு பார்ைவ
629171

1.குன்னத்தூர் (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு 10,
பிளாக் 7, அரசமூடு ,
2.குன்னத்தூர் (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு 13,
பிளாக் 8, கிழக்குத் ெதரு
1.குன்னத்தூர் (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு 10,
பிளாக் 7, அரசமூடு ,
2.குன்னத்தூர் (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு 13,
பிளாக் 8, கிழக்குத் ெதரு

ஆண் வாக்காளர்கள்

ெபண் வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

167

168

169

பாகம்
எண்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ஆண் வாக்காளர்கள்

126

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
முஞ்சிைற இருப்பு
126A(W) காடஞ்ேசr, கிழக்கு
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
வடக்கு பாகம்
629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 2, பிளாக் 2,
காடன்ேசr , 2.முஞ்சிைற
(வ.கி), புதுக்கைட (ேப) வார்டு1,
பிளாக் 1, குஞ்சுவடு
ீ

ெபண் வாக்காளர்கள்

127

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
முஞ்சிைற இருப்பு
காடஞ்ேசr , வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
கிழக்கு பாகம் 629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 5, பிளாக் 3,
குஞ்சுவடு
ீ
(மணலி) ,
2.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 5பிளாக் 9,
வண்ணான்விைள

ஆண் வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
முஞ்சிைற இருப்பு
127A(W) காடஞ்ேசr , வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்கு பாகம் 629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 5, பிளாக் 3,
குஞ்சுவடு
ீ
(மணலி) ,
2.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 5பிளாக் 9,
வண்ணான்விைள

ெபண் வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பார்த்திபபுரம், வடக்கு
கான்கிrட் கட்டிடம்
629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 6,7, பிளாக்
11,12,13முனிமாமூடு ேகாயில்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பார்த்திபபுரம், ேமற்கு
கான்கிrட் கட்டிடம்
629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 7,8, பிளாக் 12,13,
சர்ச் , 2.முஞ்சிைற (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு 5,
பிளாக் 10, பார்த்திபபுரம் ,
3.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 6,7, பிளாக்
11,12,13முனிமாமூடு ேகாயில்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பார்திவபுரம், ெதற்கு
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
கிழக்கு பாகம்
629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி), முஞ்சிைற
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
பார்த்திபபுரம் , 2.முஞ்சிைற
(வ.கி), முஞ்சிைற (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 1, பிளாக் ஆபீஸ்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஆறுேதசம் (வ.கி), வாவைற
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 8,
பள்ளிக்கல் நடுநிைலப் பள்ளி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஆறுேதசம் (வ.கி), வாவைற
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 9,
ேசாப்யூனிட் பிளாக்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 10
குழிஞ்சான்விைள ,
2.ஆறுேதசம் (வ.கி), வாவைற
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 11,
பள்ளிக்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126

171

128

129

130

126M

127M

128

174

131

131

175

132

132

176

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

1.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 2, பிளாக் 2,
காடன்ேசr , 2.முஞ்சிைற
(வ.கி), புதுக்கைட (ேப) வார்டு1,
பிளாக் 1, குஞ்சுவடு
ீ

127

173
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அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
முஞ்சிைற இருப்பு
காடஞ்ேசr, கிழக்கு
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
ெதற்கு பாகம்
629171

170

172

வாக்குச்
சாவடி
எண்

133

133

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பள்ளிக்கல், ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்
629154
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பள்ளிக்கல், ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்
629154

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பள்ளிக்கல், வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம்
629154

வrைச
எண்

177

178

179

180

பாகம்
எண்

134

135

136

137

181

137

182

138

183

139

184

140

185

141

186

142

187

143

188

144

189

144

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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134

புதுக்கைட ேபருராட்சி
அலுவலக புதிய அைற,
காங்கிrட் கட்டிடம் வடக்கு
பாகம் (ெசயல் அலுவலர்
அைற)

135

ேபருராட்சி அலுவலகம்
புதியது புதுக்கைட, காங்கிrட்
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
(ேபருராட்சி தைலவர் அைற)

136

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
முக்காடு இருப்பு
அம்மாண்டிவிைள, ெதற்கு
ஓட்டு கட்டிடம்
629188

137M

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
முக்காடு இருப்பு
அம்மாண்டிவிைள, வடக்கு
கான்கிrட் கட்டிடம்
629188

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
முக்காடு இருப்பு
137A(W) அம்மாண்டிவிைள, ெதற்கு
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
629171
ேமற்க்கு பாகம்
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
ைபங்குளம், வடக்கு ஓட்டு
138
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்
629188
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
ைபங்குளம், வடக்கு
139
ஓட்டுகட்டிடம் ேமற்கு பாகம்
629188
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
அனந்தமங்கலம் இருப்பு
முற்றத்திமாமூடு, வடக்கு
140
கான்கிrட் கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம்
629188
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
அனந்தமங்கலம் இருப்பு
முற்றத்திமாமூடு, வடக்கு
141
கான்கிrட் கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம்
629188
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
அனந்தமங்கலம் இருப்பு
முற்றத்திமாமூடு, ேமற்கு
142
ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு
629188
பகுதி
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
அனந்தமங்கலம் இருப்பு
முற்றத்திமாமூடு, ேமற்கு
143
ஓட்டு கட்டிடத்தின்
629188
ெதற்குபாகம்
கிராம அலுவலகம்
ைபங்குளம் இருப்பு
144M
கூட்டாலுமூடு, காங்கிrட்
கட்டிடம்
கிராம அலுவலகம்
ைபங்குளம் இருப்பு
144A(W) கூட்டாலுமூடு, ெதற்கு
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
629171
சுனாமி அைற

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) புதுக்கைட
(ேப.) வார்டு13,12, பிளாக் 14, 15, 16
அம்மன் ேகாவில்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.முஞ்சிைற (வ.கி) புதுக்கைட
(ேப.) வார்டு14, பிளாக் 14,
ஆழான்குளம் ேமற்கு ,
2.முஞ்சிைற (வ.கி) புதுக்கைட
(ேப.) வார்டு14, பிளாக் 15,
குருசடி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ைபங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 3, பிளாக் 6,
அம்மாண்டிவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ைபங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 3, பிளாக் 7,
ஆண் வாக்காளர்கள்
ேவட்டமங்கலம், ஊற்றுக்குழி
1.ைபங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 3, பிளாக் 7,
ெபண் வாக்காளர்கள்
ேவட்டமங்கலம், ஊற்றுக்குழி
1.ைபங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 2,3, பிளாக் 8,
ைபங்குளம் ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ைபங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 2, பிளாக் 15, ைபங்குளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ). வார்டு1, பிளாக் 1,
முட்டத்திமாமூடு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ). வார்டு 1, பிளாக் 2,
ஆழான்குளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ). வார்டு 1, பிளாக் 3,
பருத்திவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ). வார்டு 1, பிளாக் 5,
கணக்கப்பிள்ைளவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ). வார்டு1. பிளாக் 4,
அனந்தமங்கலம்.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ). வார்டு1. பிளாக் 4,
அனந்தமங்கலம்.

ெபண் வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

190

191

192

பாகம்
எண்

145

146

146

193

147

194

147

195

148

196

149

197

150

198

151

199

200

201

152

153

154

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

145

காக்கறவிைள சுவாமி
விேவகானந்தா பண்பாட்டு
படிப்பகம் இருப்பு
கூட்டாலுமூடு, காங்கிrட்
கட்டிடம்

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ). வார்டு 2, பிளாக் 10,
கூட்டாலுமூடு.

146M

அரசு லண்டன் மிஷன்
ெதாடக்கப்பள்ளி அம்சி
இருப்பு அம்சி ,
கான்கிrட்கட்டிடம்
629188

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 4,
பிளாக் 11, ெநசவாளர் ெதரு. ,
2.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 4,
பிளாக் 18, அரசகுளம்.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 4,
பிளாக் 11, ெநசவாளர் ெதரு. ,
2.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 4,
பிளாக் 18, அரசகுளம்.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 4,2,
பிளாக் 14,19, அரசகுளம்.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 4,2,
பிளாக் 14,19, அரசகுளம்.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 4,2,
பிளாக் 14,19, அரசகுளம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 2,4,
பிளாக் 19,14, அரசகுளம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 9,
அம்சிஉயர்நிைலபள்ளி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 5,
பிளாக் 13, ேவட்டமங்கலம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு லண்டன் மிஷன்
ெதாடக்கப்பள்ளி அம்சி
146A(W) இருப்பு அம்சி ,
கான்கிrட்கட்டிடம் வடக்கு
பாகம், 629188
புனித இருதய அன்ைன
ெதாடக்கப்பள்ளி
147M மணியாரங்குன்று, கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் ேமற்க்கு பாகம்
629173
புனித இருதய அன்ைன
ெதாடக்கப்பள்ளி
147A(W) மணியாரங்குன்று, முக்கிய
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
629173
கிழக்கு நடு பாகம்
புனித இருதய அன்ைன
ெதாடக்கப்பள்ளி
மணியாரங்குன்று, முக்கிய
148
கான்கிrட் கட்டிடத்தின் நடு
பாகம்
629173
புனித இருதய அன்ைன
ெதாடக்கப்பள்ளி
மணியாரங்குன்று, முக்கிய
149
கான்கிrட் கட்டிடம் ேமற்கு
நடு பாகம், 629173
அம்சி உயர்நிைலப்பள்ளி
அம்சி, முக்கிய ஓட்டு
150
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்
629173
அம்சி உயர்நிைலப்பள்ளி
அம்சி, முக்கிய ஓட்டு
151
கட்டிடத்தின் ெதற்க்கு பாகம்
629173

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152

கிராம நிர்வாக அலுவலகம்
ேதங்காப்பட்டணம், காங்கிrட்
கட்டிடம்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 12,20, அரசகுளம். ,
2.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 20, உசரத்துவிைள.

153

மதிய உணவு ைமயம்,
அரசக்குளம் (இ)
பனங்காலமுக்கு, காங்கிrட்
கட்டிடம் ெதற்கு பாகம்
ெமயின்ேறாடு

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 26, பனங்காலமுக்கு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதங்காப்பட்டணம் இருப்பு
ேதாப்பு, முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்
629173

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 22, ேதாப்பு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

202

155

155

203

156

156

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

157

158

159

160

161

162

163

164

165

165

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதங்காப்பட்டணம் இருப்பு
ேதாப்பு, ெதற்குப்பாக
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்
629173
கிழக்கு பாகம்
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதங்காப்பட்டணம் இருப்பு
ேதாப்பு, ேமற்குப்பாக
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 24, முள்ளூர்துைற.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 24, முள்ளூர்துைற.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 4,5,
பிளாக் 24,25, குளத்துப்பள்ளி
ஆஸ்பத்திr ஏrயா ,
2.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 21,23,24, ஆஸ்பத்திr
ஜங்ஷன்
1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 16, வாழவிளாகம் ,
2.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 17, ஆற்றுப்பள்ளி.

157

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதங்காப்பட்டணம் இருப்பு
ேதாப்பு, ேமற்கு
ஆஸ்பஸ்டாஸ் கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்
629173

158

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
ேதங்காய்ப்பட்டணம் இருப்பு
ேதாப்பு., ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம்

159

புனித ஆனி ெமட்rக் பள்ளி.
இலவுவிைள , கிழக்கு
கட்டிடம், வடக்குபகுதி,
ேமற்குப்பார்ைவ 629171

1.கிள்ளியூர் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 16,17, பிளாக் 3,
இலவுவிைள,
பண்டாரவிைள,நுள்ளிவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

160

புனித ஆனி ெமட்rக் பள்ளி.
இலவுவிைள , கிழக்கு
கட்டிடம், மத்தியபகுதி,
ேமற்குப்பார்ைவ 629171

1.கிள்ளியூர் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 16,17, பிளாக் 4,
இலவுவிைள,
பண்டாரவிைள,நுள்ளிவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161

புனித ஆனி ெமட்rக் பள்ளி.
இலவுவிைள , கிழக்கு
கட்டிடம், மத்திய பகுதி,
ேமற்குப்பார்ைவ 629171

1.கிள்ளியூர் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 16, பிளாக் 3,4,
இலவுவிைள, காரான்விைள
ெசம்முதல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162

புனித ஆனி ெமட்rக் பள்ளி.
இலவுவிைள , கிழக்கு
கட்டிடம், ெதற்குப்பாகம்,
ேமற்குப்பார்ைவ 629171

1.கிள்ளியூர் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 2,
சைடயன்குழி
ெபாடுகல்விைள, மூைலதட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

163

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
முள்ளங்கினாவிைள, ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் வடக்கு
பாகம் 629157

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ)
வார்டு 1,3, பிளாக் 1,5,
முள்ளங்கினாவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
முள்ளங்கினாவிைள, ெதற்கு
கட்டிடம் வடபகுதி 629157

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ)
வார்டு 1,3, பிளாக் 1,5,
முள்ளங்கினாவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ)
வார்டு 1,3 பிளாக் 1,5,
முள்ளங்கினாவிைள

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ)
வார்டு 1,3 பிளாக் 1,5,
முள்ளங்கினாவிைள

ெபண் வாக்காளர்கள்

புனித அந்ேதாணியார்
உயர்நிைலப்பள்ளி
165M முள்ளங்கினாவிைள,
காங்கிrட் நடுகட்டிடம்
வடக்குப்பாகம்
629157
புனித அந்ேதாணியார்
உயர்நிைலப்பள்ளி
165A(W) முள்ளங்கினாவிைள,
காங்கிrட் நடுகட்டிடம்
நடுப்பாகம்
629157

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

214

215

216

217

218

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

புனித அந்ேதாணியார்
ெதாடக்கப்பள்ளி
முள்ளங்கினாவிைள, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
கிழக்குப்பாகம்
629157

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

ஆண் வாக்காளர்கள்

166

புனித அந்ேதாணியார்
ெதாடக்கப்பள்ளி
166A(W) முள்ளங்கினாவிைள, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
நடுப்பாகம்
629157

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

ெபண் வாக்காளர்கள்

167

167

புனித அந்ேதாணியார்
ெதாடக்கப்பள்ளி
முள்ளங்கினாவிைள, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்குப்பாகம்
629157

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ)
வார்டு2,3, பிளாக் 2,3,4,
முள்ளங்கினாவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168

புனித அந்ேதாணியார்
உயர்நிைலப்பள்ளி
முள்ளங்கினாவிைள,
காங்கிrட் நடு கட்டிடத்தின்
வடக்குப்பாகம்
629157

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ)
வார்டு2,3, பிளாக் 2,3,4,
முள்ளங்கினாவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

169

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
திப்பிரமைல, காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்
கிழக்கு பாகுதி
629157

1.பாலூர் (வ.கி), திப்பிறமைல
(ஊ). வார்டு 1,2,3, பிளாக் 2,4,
திப்பிறமைல.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.பாலூர் (வ.கி), திப்பிறமைல
(ஊ). வார்டு 1,3, பிளாக் 2,4,
திப்பிறமைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166

168

169

166M

219

170

170

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
திப்பிரமைல, காங்கிrட்
கட்டிடம் வட்க்கு பகுதி
629157
ேமற்குப்பாகம்

220

171

171

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல், காங்கிrட் கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629157

1.பாலூர் (வ.கி), திப்பிறமைல
(ஊ). வார்டு 1,2, பிளாக் 1,3,
திப்பிறமைல.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல், காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு
நடுப்பகுதி
629157

1.பாலூர் (வ.கி), திப்பிறமைல
(ஊ). வார்டு 1,2, பிளாக் 1,3,
திப்பிறமைல. , 2.பாலூர் (வ.கி)
திப்பிறமைல (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 6, பாலூர். 3.பாலூர்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,4,
பிளாக் 7, பாலூர்.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.பாலூர் (வ.கி), திப்பிறமைல
(ஊ). வார்டு 1,2, பிளாக் 1,3,
திப்பிறமைல. , 2.பாலூர் (வ.கி)
திப்பிறமைல (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 6, பாலூர். 3.பாலூர்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,4,
பிளாக் 7, பாலூர்.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.பாலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3,4, பிளாக் 4,5, பாலூர்.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.பாலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3,4, பிளாக் 4,5, பாலூர்.

ெபண் வாக்காளர்கள்

221

222

172

172

223

173

224

173

172M

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல், ெதற்கு
172A(W)
ஆஸ்பஸ்டாஸ் கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல், காங்கிrட்
173M கட்டிடத்தின்
நடுெதற்குப்பகுதி ேமற்கு
பாகம் 629157
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
173A(W) கருங்கல், ஆஸ்பஸ்டாஸ்
கட்டிடம் ெதற்கு நடுபகுதி

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

225

174

226

174

227

228

175

176

வாக்குச்
சாவடி
எண்

234

181

235

181

1.பாலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3,4, பிளாக் 4,5,7, பாலூர்

ெபண் வாக்காளர்கள்

176

புனித ேமr ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதாைலயாவட்டம், காங்கிrட்
கட்டிடம் வடக்குப்பாகம்
629157

1.முள்ளங்கனாவிைள (வ,கி)
கிள்ளியூர் (ேப) வார்டு 1, 2,18,
பிளாக் 6, 7, மீ னவர் குடியிருப்பு,
கூரன்விைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 2, 3 பிளாக் 14,
காட்டுகுழி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கிள்ளியூர் எ(வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 2, 3 பிளாக் 14,
காட்டுகுழி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித ேஜம்ஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி
வலியவிைள , காங்கிrட்
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்குபகுதி

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 5, 7 பிளாக் 20,
கல்லுவிைள. , 2.கிள்ளியூர் எ
(வ,கி) மற்றும் (ேப) வார்டு 6,
பிளாக் 22, ெதங்கம்பழஞ்சி. ,
3.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 3, 4, பிளாக் 15,
மாங்கைர.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித ேஜம்ஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி
வலியவிைள , ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ெதற்கு பாகம் 629157

1.கிள்ளியூர எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 6, பிளாக் 21,
வட்டக்ேகாட்ைட,
வடக்குமாங்கைர, , 2.கிள்ளியூர்
எ (வ,கி) மற்றும் (ேப) வார்டு 3,
பிளாக் 14,15, ெசம்முதல்

ஆண் வாக்காளர்கள்

புனித ேஜம்ஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி
180A(W) வலியவிைள , ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
வடக்கு பாகம் 629157

1.கிள்ளியூர எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 6, பிளாக் 21,
வட்டக்ேகாட்ைட,
வடக்குமாங்கைர, , 2.கிள்ளியூர்
எ (வ,கி) மற்றும் (ேப) வார்டு 3,
பிளாக் 14,15, ெசம்முதல்

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 4, 5, பிளாக் 16,
வட்டேகாட்ைட, ெநல்லிவிைள.

ஆண் வாக்காளர்கள்

178

180

ஆண் வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178

233

1.பாலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3,4, பிளாக் 4,5,7, பாலூர்

175

230

180

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

புனித ேமr ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதாைலயாவட்டம்,
ெதற்குப்பாக காங்கிrட்
கட்டிடம் 629157

177

232

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ,கி)
மற்றும் கிள்ளியூர் (ேப) வார்டு
18, பிளாக் 6,
ெதாைலயாவட்டம்,
கூரன்விைள. ,
2.முள்ளங்கினாவிைள (வ
கி)கிள்ளியூர் (ேப) வார்டு 1,
பிளாக் 7, திட்டவிைள
3.முள்ளங்கினாவிைள (வ கி)
கிள்ளியூர் (ேப) வார்டு 1, 2,18,
பிளாக் 6, 7, மீ னவர் குடியிருப்பு,
கூரன்விைள.

177

179

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல்., காங்கிrட் நடு
174M
ெதற்கு கட்டிடத்தின்
ேமற்குப்பகுதி 629157
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல், காங்கிrட் ைமய்
174A(W)
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்
629157

229

231

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

179

180M

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
மாங்கைர, வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்குப்பாகம்
629157
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
மாங்கைர, வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் ேமற்குபாகம்
629157

அரசு நடு நிைலப்பள்ளி
மாங்கைர, கிழக்கு கான்கிrட்
181M
கட்டிடத்தின் ெதற்க்கு பாகம்
629157
அரசு நடு நிைலப்பள்ளி
மாங்கைர, கிழக்கு கான்கிrட்
181A(W)
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்
629157

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 4, 5, பிளாக் 16,
ெபண் வாக்காளர்கள்
வட்டேகாட்ைட, ெநல்லிவிைள.

வrைச
எண்

236

237

238

239

240

241

பாகம்
எண்

182

182

183

184

185

185

242

186

243

186

244

187

245

187

246

188

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விழுந்ைதயம்பலம் இருப்பு
ஆப்பிக்ேகாடு, முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடத்தின் ெதற்க்குப்பாகம்
629173

1.கிள்ளியூர் எ(வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 8, பிளாக் 18,
ஆப்பிேகாடு

ஆண் வாக்காளர்கள்

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விழுந்ைதயம்பலம் இருப்பு
182A(W)
ஆப்பிக்ேகாடு, முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடத்தின் வடக்குப்பாகம்
629173

1.கிள்ளியூர் எ(வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 8, பிளாக் 18,
ஆப்பிேகாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 7, பிளாக் 19,
கிள்ளியூர்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182M

183

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விழுந்ைதயம்பலம் இருப்பு
ஆப்பிக்ேகாடு, ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்
629172

184

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
கிள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய
(ேப) வார்டு 10, பிளாக் 8,
அலுவலகம், கிழக்குகான்கிrட் முக்காணிவிைள. , 2.கிள்ளியூர்
கட்டிடம் கூட்டஅைற
629157 எ (வ,கி) மற்றும் (ேப) வார்டு 13,
பிளாக் 13, தைலயாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கிள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய
அலுவலகம், கவுன்சில்ஹால்
கிழக்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
629157

1.கிள்ளியூர் பி (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 9, பிளாக் 17,
கிள்ளியூர்.

ஆண் வாக்காளர்கள்

கிள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய
அலுவலகம், கவுன்சில்ஹால்
185A(W)
ெதற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
ைமயபகுதி 629157

1.கிள்ளியூர் பி (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 9, பிளாக் 17,
கிள்ளியூர்.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.கிள்ளியூர் பி (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 12,13, பிளாக் 9,10,
ேவங்ேகாடு

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.கிள்ளியூர் பி (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 12,13, பிளாக் 9,10,
ேவங்ேகாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 10, 11 பிளாக் 11,
ேவங்ேகாடு.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 10, 11 பிளாக் 11,
ேவங்ேகாடு.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 10, 11 பிளாக் 12,
ேவங்ேகாடு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185M

புனித பிரான்சீஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
186M ேவங்ேகாடு, முக்கிய
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
629171
கிழக்குப்பாகம்
புனித பிரான்சீஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
186A(W) ேவங்ேகாடு, முக்கிய
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
நடுப்பாகம்
629171
புனித பிரான்சீஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
187M ேவங்ேகாடு, முக்கிய
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
629171
கிழக்குப்பாகம்
புனித பிரான்சீஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
187A(W) ேவங்ேகாடு, முக்கிய
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
வடக்கு பாகம்
629171
புனித பிரான்சீஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேவங்ேகாடு, முக்கிய
188
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
629171
ேமற்குப்பாகம்

வrைச
எண்

பாகம்
எண்

247

189

248

189

249

190

250

190

251

191

252

192

253

254

193

193

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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புனித பிரான்சீஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
189M ேவங்ேகாடு, முக்கிய
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
629171
கிழக்குப்பாகம்
புனித பிரான்சீஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
189A(W) ேவங்ேகாடு, முக்கிய
கான்கிrட் கட்டிடத்தின்
நடுப்பாகம்
629171
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
குஞ்சாேகாடு, கிழக்கு
190M
காங்கிrட் கட்டிடம்
வடக்குபாகம் 629193
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
குஞ்சாேகாடு, கிழக்கு
190A(W)
காங்கிrட் கட்டிடம் நடு
பாகம் 629193
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
குஞ்சாேகாடு, கிழக்கு
191
காங்கிrட் கட்டிடம்
629173
ெதற்குபாகம்

192

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு14, பிளாக் 1,
ேவங்ேகாடு.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு14, பிளாக் 1,
ேவங்ேகாடு.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 2, பிளாக் 1, 2,
கீ ழ்குளம்.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 2, பிளாக் 1, 2,
கீ ழ்குளம்.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 3, 4, பிளாக் 3,
விழுந்தயம்பலம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும்
குஞ்சாேகாடு, புதிய காங்கிrட் (ேப) வார்டு 3, 4, பிளாக் 3,
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 629173 விழுந்தயம்பலம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 4, 5, பிளாக் 4,
விழுந்ைதயம்பலம்.

ஆண் வாக்காளர்கள்

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விழுந்ைதயம்பலம் இருப்பு
193A(W)
ஆப்பிக்ேகாடு, கிழக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
வடக்குப்பாகம்
629173

1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 4, 5, பிளாக் 4,
விழுந்ைதயம்பலம்.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும்
(ேப) வார்டு 2, பிளாக் 5,
கீ ழ்குளம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193M

194

194

256

195

195M

257

195

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விழுந்ைதயம்பலம் இருப்பு
ஆப்பிேகாடு, புதிய காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்குப்பாகம்
629173
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
பூட்ேடற்றி, ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி

195A(W) பூட்ேடற்றி, கிழக்கு காங்கிrட்

கட்டிடம் ெதற்குபகுதி

259

196

197

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விழுந்ைதயம்பலம் இருப்பு
ஆப்பிக்ேகாடு, புதிய
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
வடக்குப்பாகம்
629173

255

258

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.பாலூர் (வ,கி) மற்றும் (ஊ)
ஆண் வாக்காளர்கள்
வார்டு 2, பிளாக் 3, 8, பூட்ேடற்றி.
1.பாலூர் (வ,கி) மற்றும் (ஊ)
ெபண் வாக்காளர்கள்
வார்டு 2, பிளாக் 3, 8, பூட்ேடற்றி.

196

அரசு மாதவவிலாசம்
ெதாடக்கப்பள்ளி பூட்ேடற்றி,
ஆஸ்பஸ்டாஸ் ஷீட்
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) பாலூர்(ஊ)
வார்டு 14,15, பிளாக் 1
பூட்ேடற்றி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197

அரசு மாதவவிலாசம்
ெதாடக்கப்பள்ளி பூட்ேடற்றி,
ஆஸ்பஸ்டாஸ் ஷீட்
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) பாலூர்
(ஊ) வார்டு 14,15, பிளாக் 2,
பூட்ேடற்றி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

260

261

262

பாகம்
எண்

198

198

199

263

200

264

201

265

202

266

202

267

203

268

269

270

271

வாக்குச்
சாவடி
எண்
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வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

எ பி ெஜ எம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி சூைசபுரம்,
வட்க்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 10, பிளாக் 12,
காக்கவிைள, இருகலம்பாடு

ஆண் வாக்காளர்கள்

எ பி ெஜ எம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி சூைசபுரம்,
198A(W)
வட்க்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
நடு பகுதி

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 10, பிளாக் 12,
காக்கவிைள, இருகலம்பாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு8, பிளாக் 16,
நடுத்ேதr, காக்கவிைள,
ெவள்ளியாவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 2, பிளாக் 6,
ெபருமாங்குழி, ெதாழிச்சல்,
புல்லுவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 2,13, பிளாக் 6, 1,
மங்கலகுன்று, ேதவிேகாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198M

எ பி ெஜ எம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி சூைசபுரம்,
199
வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ேமற்குப்பாகம்
629159
புனித பர்னாண்டஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மங்கலகுன்று,
200
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின்
629178
ெதற்குப்பாகம்
புனித பர்னாண்டஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மங்கலகுன்று,
201
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின்
வடக்குப்பாகம்
629178
அரசு எல் எம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
202M கருமாவிைள, ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின் கிழக்குப்பாகம்
629157
அரசு எல் எம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
202A(W)
கருமாவிைள, புதிய
காங்கிrட் கட்டிடம் 629157
அரசு எல் எம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
கருமாவிைள, ெதற்கு ஓட்டு
203
கட்டிடத்தின் ேமற்குப்பாகம்
629157

1.கருங்கல்(வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 1,2, பிளாக் 2,
திருஞானபுரம், புல்லத்துவிைள

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.கருங்கல்(வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 1,2, பிளாக் 2,
திருஞானபுரம், புல்லத்துவிைள

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 9, பிளாக் 15,
கருமாவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித அந்ேதாணியார்
ெபண்கள் உயர்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல், ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்குப்பாகம்
629157

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 3,6, பிளாக் 3, 5,
திருஞானபுரம். , 2.கருங்கல்
(வ.கி), கருங்கல் (ேப.) வார்டு
7,8, பிளாக் 18, கருங்கல் டவுண்

ஆண் வாக்காளர்கள்

204

புனித அந்ேதாணியார்
ெபண்கள் உயர்நிைலப்பள்ளி
204A(W) கருங்கல், ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடுப்பாகம்
629157

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 3,6, பிளாக் 3, 5,
திருஞானபுரம். , 2.கருங்கல்
(வ.கி), கருங்கல் (ேப.) வார்டு
7,8, பிளாக் 18, கருங்கல் டவுண்

ெபண் வாக்காளர்கள்

205

புனித அந்ேதாணியார்
ெபண்கள் உயர்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல், ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்
629157

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 5, பிளாக் 5,
அணஞ்சிேகாடு,சுண்டவிைள

ஆண் வாக்காளர்கள்

புனித அந்ேதாணியார்
ெபண்கள் உயர்நிைலப்பள்ளி
205A(W) கருங்கல், ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு பாகம்
629157

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 5, பிளாக் 5,
அணஞ்சிேகாடு,சுண்டவிைள

ெபண் வாக்காளர்கள்

204

205

204M

205M

வrைச
எண்

272

273

பாகம்
எண்

206

206

வாக்குச்
சாவடி
எண்

புனித அந்ேதாணியார்
ெபண்கள் உயர்நிைலப்பள்ளி
206A(W) கருங்கல், வடக்கு ஓட்டு
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்
629157

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 3,4 பிளாக் 4,
அனஞ்சிேகாடு. , 2.கருங்கல்
(வ.கி), கருங்கல் (ேப.) வார்டு 7,
பிளாக் 17, கருங்கல்.

ெபண் வாக்காளர்கள்

275

208

208

210

278

210

279

211

280

211

281

212

282

212

283

213

284

214

285

215

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ஆண் வாக்காளர்கள்

206M

207

277

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 3,4 பிளாக் 4,
அனஞ்சிேகாடு. , 2.கருங்கல்
(வ.கி), கருங்கல் (ேப.) வார்டு 7,
பிளாக் 17, கருங்கல்.

207

209

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

புனித அந்ேதாணியார்
ெபண்கள் உயர்நிைலப்பள்ளி,
கருங்கல், ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் ெதற்கு பாகம்
629157

274

276
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209

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
வடக்கின்கைர (இ)
மத்திேகாடு., வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
629156
ேமற்குப்பாகம்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
வடக்கின்கைர (இ)
மத்திேகாடு., வடக்கு
ஓட்டுகட்டிடம் நடு பாகம்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
வடக்கின்கைர (இ)
மத்திேகாடு., ஓட்டு கட்டிடம்
கிழக்குப்பாகம்
629156.

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு, ஓட்டு
210M
கட்டிடத்தின் கிழக்குபக்கம்
629804
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு, ஓட்டு
210A(W)
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பக்கம்
629804
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு, ஓட்டு
211M
கட்டிடத்தின் கிழக்குபாகம்
629804
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
211A(W) மத்திேகாடு, வடக்கு
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு, ஓட்டு
212M
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்
629804
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு, ஓட்டு
212A(W)
கட்டிடத்தின் ெதற்க்கு பாகம்
629804
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
வழுதலம்பள்ளம், புதிய
213
கட்டிடம், ேமற்கு பாகம்,
வடக்கு பார்ைவ
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
வழுதலம்பள்ளம், புதிய
214
கட்டிடம், கிழக்கு பாகம்,
வடக்கு பார்ைவ
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
கடமான்குழி, வடக்கு
215M
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
629159
கிழக்கு பகுதி

1.மத்திேகாடு (வ.கி),
மத்திேகாடு (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 1, ெவள்ளியாவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மத்திேகாடு (வ.கி),
மத்திேகாடு (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 4, ெவள்ளியாவிைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மத்திேகாடு (வ.கி),
மத்திேகாடு (ஊ) வார்டு 3,4
பிளாக் 3,4
மத்திேகாடு,ெவள்ளியாவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மத்திேகாடு (வ.கி),
மத்திேகாடு (ஊ) வார்டு2,
பிளாக் 6, மத்திேகாடு.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.மத்திேகாடு (வ.கி),
மத்திேகாடு (ஊ) வார்டு2,
பிளாக் 6, மத்திேகாடு.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.மத்திேகாடு (வ.கி),
மத்திேகாடு (ஊ) வார்டு 2,4
பிளாக் 5, மத்திேகாடு.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.மத்திேகாடு (வ.கி),
மத்திேகாடு (ஊ) வார்டு 2,4
பிளாக் 5, மத்திேகாடு.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.மத்திேகாடு (வ.கி),
மத்திேகாடு (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 2, மத்திேகாடு.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.மத்திேகாடு (வ.கி),
மத்திேகாடு (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 2, மத்திேகாடு.

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 9,
பிளாக் 9, மைலயான்விைள. ,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 18,
பிளாக் 19, வழுதலம்பள்ளம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 4,
பிளாக் 4, மிடாலக்காடு.

ஆண் வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

286

287

288

பாகம்
எண்

216

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
கடமான்குழி, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
கிழக்கு பாகம்
629159

216

290

217

293

294

295

296

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

215

217

292

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
கடமான்குழி, வடக்கு
215A(W)
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
629159
கிழக்கு பகுதி

289

291

வாக்குச்
சாவடி
எண்

216M

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
கடமான்குழி, வடக்கு
216A(W)
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
நடுபாகம்
629159
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
கடமான்குழி, வடக்கு
217M
காங்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629159
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
கடமான்குழி, வடக்கு
217A(W)
ஆஸ்பஸ்டாஸ் கட்டிடம் நடு
பகுதி

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 4,
பிளாக் 4, மிடாலக்காடு.
1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு
பிளாக் 10, பாலப்பள்ளம். ,
2.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு
பிளாக் 11, நீர்வக்குழி
1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு
பிளாக் 10, பாலப்பள்ளம். ,
2.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு
பிளாக் 11, நீர்வக்குழி

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

10,
ஆண் வாக்காளர்கள்
10,

10,
ெபண் வாக்காளர்கள்
10,

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 3,
பிளாக் 3, குற்றிதாணி.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 3,
பிளாக் 3, குற்றிதாணி.

ெபண் வாக்காளர்கள்

218

ேபருராட்சி அலுவலகம்
1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் இருப்பு
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 6,
கூட்டஅைற, காங்கிrட்
பிளாக் 6, பாலப்பள்ளம்.
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்குபாகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219

ேபருராட்சி அலுவலகம்
பாலப்பள்ளம் இருப்பு
கூட்டஅைற, ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 5,
பிளாக் 5, வடக்கு பிடாைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

எல் எம் ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு, ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு பாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 7,
பிளாக் 7, பாலப்பள்ளம். ,
2.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 16,
பிளாக் 17, ெகால்லன்ெவட்டி
மத்திேகாடு

ஆண் வாக்காளர்கள்

220

எல் எம் ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு, ேமற்கு காங்கிrட்
220A(W)
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 7,
பிளாக் 7, பாலப்பள்ளம். ,
2.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 16,
பிளாக் 17, ெகால்லன்ெவட்டி
மத்திேகாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

221

221

எல் எம் ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு, ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு பாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு8,
பிளாக் 8, படவூர், சகாயபுரம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222

எல் எம் ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு, ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 16,
பிளாக் 18, ெதாழிக்கைட.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

218

219

220

222

220M

வrைச
எண்

297

298

299

300

பாகம்
எண்

223

224

225

225

வாக்குச்
சாவடி
எண்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
ேதவிேகாடு இருப்பு ஆலஞ்சி,
வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்குப்பாகம்
629178

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 2,11,
பிளாக் 2,12, ஆலஞ்சி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

புனித பிரான்சீஸ் ேசவியர்
ெதாடக்கப்பள்ளி ஆலஞ்சி,
கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்குபாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 13,
பிளாக் 14, ேமலகுறும்பைன. ,
2.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 14,
பிளாக் 15, ஆலஞ்சி.

ஆண் வாக்காளர்கள்

புனித பிரான்சீஸ் ேசவியர்
ெதாடக்கப்பள்ளி ஆலஞ்சி,
225A(W) கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்க்குபாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 13,
பிளாக் 14, ேமலகுறும்பைன. ,
2.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 14,
பிளாக் 15, ஆலஞ்சி.

ெபண் வாக்காளர்கள்

225M

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 13,14,
பிளாக் 14,15, ஆலஞ்சி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 15,
பிளாக் 16, ஆலஞ்சி.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

கன்கார்டியா
ேமல்நிைலப்பள்ளி பூட்ேடற்றி
, வடக்கு ஓட்டு கட்டிடத்தின்
கிழக்குபாகம்
629157

1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 18,17,16 பிளாக் 11,
13,14 ெதருவுக்கைட,
ேசாணச்சிவிைள

ஆண் வாக்காளர்கள்

229

கன்கார்டியா
ேமல்நிைலப்பள்ளி பூட்ேடற்றி
229A(W)
, வடக்கு ஓட்டு கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம்
629157

1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 18,17,16 பிளாக் 11,
13,14 ெதருவுக்கைட,
ேசாணச்சிவிைள

ெபண் வாக்காளர்கள்

230

கன்கார்டியா
ேமல்நிைலப்பள்ளி பூட்ேடற்றி
, வடக்கு ஓட்டு கட்டிடத்தின்
ேமற்கு பகுதி

1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.). வார்டு 16,17,18, பிளாக்
11,13,14, ெதருவுக்கைட,
ேசாணச்சிவிைள

ஆண் வாக்காளர்கள்

230

கன்கார்டியா
ேமல்நிைலப்பள்ளி பூட்ேடற்றி
230A(W)
, ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு பகுதி

1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.). வார்டு 16,17,18, பிளாக்
11,13,14, ெதருவுக்கைட,
ேசாணச்சிவிைள

ெபண் வாக்காளர்கள்

231

கன்கார்டியா
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பூட்ேடற்றி
, ெதற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
நடுப்பாகம். 629157

1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 7,
பாலவிைள.

ஆண் வாக்காளர்கள்

227

227

303

228

228

308

புனித பிரான்சீஸ் ேசவியர்
ெதாடக்கப்பள்ளி ஆலஞ்சி,
கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடுபாகம்
629159
புனித பிரான்சீஸ் ேசவியர்
ெதாடக்கப்பள்ளி ஆலஞ்சி,
கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடுபாகம்
629159
புனித பிரான்சீஸ் ேசவியர்
ெதாடக்கப்பள்ளி ஆலஞ்சி,
கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்க்குபாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 13,14,
பிளாக் 14,15, ேமலகுறும்பைன

302

307

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 1,
பிளாக் 1, ேதவிேகாடு.

226

306

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

223

226

305

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
ேதவிேகாடு இருப்பு ஆலஞ்சி,
வடக்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி

301

304

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

229

229M

230M

231M

வrைச
எண்

309

310

311

312

313

314

பாகம்
எண்

231

232

233

233

234

234

315

235

316

235

317

318

236

237

வாக்குச்
சாவடி
எண்

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

கன்கார்டியா
1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
ேமல்நிைலப்பள்ளி பூட்ேடற்றி
231A(W)
(ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 7,
, ெதற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
பாலவிைள.
நடுப்பாகம். 629157

232

கன்கார்டியா
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பூட்ேடற்றி
, ெதற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629157

1.மிடாலம எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.). வார்டு 14, பிளாக் 8,
மாங்கன்றுவிைள.

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
(ேப.) வார்டு 6, பிளாக் 13,
கீ ழ்குளம் இருப்பு ஒளிபாைற,
வலியவிைள. , 2.கீ ழ்குளம் எ
ேமற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 7,
629193
பிளாக் 14, ஒளிப்பாைற.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
(ேப.) வார்டு 6, பிளாக் 13,
கீ ழ்குளம் இருப்பு ஒளிபாைற,
233A(W)
வலியவிைள. , 2.கீ ழ்குளம் எ
ேமற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 7,
நடுபாகம் 629193
பிளாக் 14, ஒளிப்பாைற.

ெபண் வாக்காளர்கள்

233M

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 6, பிளாக் 13,
ெவள்ளியாவிைள. , 2.கீ ழ்குளம்
எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 6,
பிளாக் 15, ெசங்கட்டிவிைள.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
(ேப.) வார்டு 6, பிளாக் 13,
கீ ழ்குளம் இருப்பு ஒளிபாைற,
234A(W)
ெவள்ளியாவிைள. , 2.கீ ழ்குளம்
வடக்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 6,
கிழக்கு பகுதி
பிளாக் 15, ெசங்கட்டிவிைள.

ெபண் வாக்காளர்கள்

234M

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
கீ ழ்குளம் இருப்பு ஒளிபாைற,
ேமற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் கிழக்கு
ேநாக்கிய பகுதி

லுத்தரன் ெதாடக்கப்பள்ளி
பரைவ, கிழக்கு காங்கிrட்
235M
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்
629193
லுத்தரன் ெதாடக்கப்பள்ளி
பரைவ, கிழக்கு காங்கிrட்
235A(W)
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்
629193

236

237M

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 2,
பிளாக் 18, பரைவ.

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 2,
பிளாக் 18, பரைவ.

ெபண் வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
கீ ழ்குளம் இருப்பு ஒளிபாைற,
ெதற்கு ஆஸ்பஸ்டாஸ்
கட்டிடத்தின் ேமற்குப்பாகம்
வடக்கு ேநாக்கிய பகுதி 629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் மற்றும் (ேப.)
வார்டு 8, பிளாக் 21,
ெதாழிக்ேகாடு.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பரைவ, புதிய காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ேமற்குப்பாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு
9,10, பிளாக் 16, இனயம்துைற ,
2.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 17,
பிளாக் 17, இனயம்
பண்டகசாைலபுரம்

ஆண் வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

319

320

321

பாகம்
எண்

237

238

238

வாக்குச்
சாவடி
எண்

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பரைவ, வடக்கு காங்கிrட்
237A(W)
கட்டிடத்தின் கிழக்குபாகம்
629193

238M

323

324

239

240

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் (ேப) வார்டு
10,11, பிளாக் 19, இனயம்
பண்டகசாைலபுரம் ,
2.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 9,
பிளாக் 20, பாரக்கன்விைள.

ெபண் வாக்காளர்கள்

ேபருராட்சி அலுவலகம்
கீ ழ்குளம் , காங்கிrட் வடக்கு
கட்டிடம் வலது பாகம்

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 16,
பிளாக் 6, பாைறயடிவிளாகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேபருராட்சி அலுவலகம்
கீ ழ்குளம், வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் இடது பாகம்

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி)கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 12,
பிளாக் 10,11,12,
ெபாதியன்விைள , 2.இைனயம்
புத்தன் துைற (வ.கி) கீ ழ்குளம்
(ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 10,12,
கனிவிளாகம். , 3.இைனயம்
புத்தன் துைற (வ.கி) கீ ழ்குளம்
(ேப.) வார்டு 14, பிளாக் 12,
கீ ழ்குளம்

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி)கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 12,
பிளாக் 10,11,12,
ெபாதியன்விைள , 2.இைனயம்
புத்தன் துைற (வ.கி) கீ ழ்குளம்
(ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 10,12,
கனிவிளாகம். , 3.இைனயம்
புத்தன் துைற (வ.கி) கீ ழ்குளம்
(ேப.) வார்டு 14, பிளாக் 12,
கீ ழ்குளம்

ெபண் வாக்காளர்கள்

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி

240

240M

ேபருராட்சி அலுவலகம்

240A(W) கீ ழ்குளம், வடக்கு காங்கிrட்

கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

325

241

241

326

242

242

ெபண் வாக்காளர்கள்

ஆண் வாக்காளர்கள்

238A(W) பரைவ, ேமற்கு ஓட்டு

239

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு
9,10, பிளாக் 16, இனயம்துைற ,
2.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 17,
பிளாக் 17, இனயம்
பண்டகசாைலபுரம்

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் (ேப) வார்டு
10,11, பிளாக் 19, இனயம்
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
பண்டகசாைலபுரம் ,
பரைவ, ேமற்கு ஓட்டு கட்டிடம்
2.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 9,
பிளாக் 20, பாரக்கன்விைள.

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

322

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி
ஆனான்விைள கீ ழ்குளம்,
ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்குபாகம்
629193
அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி
ஆனான்விைள கீ ழ்குளம்,
ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்
629193

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 15,16, பிளாக் 7,8,9,
உசரத்துவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 15,16, பிளாக் 7,8,9,
உசரத்துவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

பாகம்
எண்

243

244

245

246

246

247

247

248

249

250

251

வாக்குச்
சாவடி
எண்

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

243

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி
ஆனான்விைள கீ ழ்குளம்,
ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்
629193

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 17,18, பிளாக் 1,
உசரத்துவிைள

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244

புனித அந்ேதாணியார்
ெதாடக்கப்பள்ளி இனயம்
புத்தன்துைற, ெதற்கு முக்கிய
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 2,3, பிளாக் 4,5,6,
புத்தன்துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245

புனித அந்ேதாணியார்
ெதாடக்கப்பள்ளி இனயம்
புத்தன்துைற, முக்கிய ெதற்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
நடுபாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 2,3, பிளாக் 4,5,6,
புத்தன்துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246M

புனித அந்ேதாணியார்
ெதாடக்கப்பள்ளி இனயம்
புத்தன்துைற, முக்கிய ெதற்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின் நடு
பாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 3, பிளாக் 7,
இைனயம் புத்தன்துைற

ஆண் வாக்காளர்கள்

புனித அந்ேதாணியார்
ெதாடக்கப்பள்ளி இனயம்
246A(W) புத்தன்துைற, முக்கிய ெதற்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின் நடு
பாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 3, பிளாக் 7,
இைனயம் புத்தன்துைற

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 3, பிளாக் 7,
இைனயம் புத்தன்துைற

ஆண் வாக்காளர்கள்

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி) இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 3, பிளாக் 7,
இைனயம் புத்தன்துைற

ெபண் வாக்காளர்கள்

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 1,2, பிளாக் 2,
ராமன்துைற.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 1,2, பிளாக் 2,
ராமன்துைற.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250

புனித ேஜாசப்
ெதாடக்கப்பள்ளி ராமன்துைற,
ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்குபாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 1, பிளாக் 1,
இைனயம்புத்தன் துைற ,
2.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 2, பிளாக் 2,
இைனயம்புத்தன்துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251

புனித ேஜாசப்
ெதாடக்கப்பள்ளி
இராமந்துைற, ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 2, பிளாக் 3,
இனயம் புத்தன்துைற.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247M

புனித அந்ேதாணியார்
ெதாடக்கப்பள்ளி இனயம்
புத்தன்துைற, முக்கிய
காங்கிrட் கட்டிடத்தின் நடு
பாகம்
629193

புனித அந்ேதாணியார்
ெதாடக்கப்பள்ளி இனயம்
247A(W) புத்தன்துைற, ெதற்கு முக்கிய
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம்
629193

248

249

புனித ேஜாசப்
உயர்நிைலப்பள்ளி
ராமன்துைற, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம்
629193
கிழக்குபாகம்
புனித ேஜாசப்
உயர்நிைலப்பள்ளி
ராமன்துைற, வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்
629193

வrைச
எண்

338

339

340

341

342

343

344

345

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி இனயம்,
வடக்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 4,5, பிளாக் 8,11,
இனயம் புத்தன்துைற

ஆண் வாக்காளர்கள்

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி இனயம்,
252A(W)
வடக்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
நடு பாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 4,5, பிளாக் 8,11,
இனயம் புத்தன்துைற

ெபண் வாக்காளர்கள்

253

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி இனயம்,
கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடுபாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 4,5, பிளாக் 8,11,
இனயம் புத்தன்துைற
2.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 4,5, பிளாக் 9,
இனயம் புத்தன்துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

254M

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி இனயம்,
கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 4,5, பிளாக் 8,10
இனயம் புத்தன்துைற

ஆண் வாக்காளர்கள்

254

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி இனயம்,
254A(W)
கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 4,5, பிளாக் 8,10
இனயம் புத்தன்துைற

ெபண் வாக்காளர்கள்

255

255

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி இனயம்,
ெதற்குகாங்கிrட் கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 4,5, பிளாக் 12,
இனயம் புத்தன்துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி இனயம்,
ெதற்கு காங்கிrட் கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி), இைனயம் புத்தன்துைற
(ஊ). வார்டு 4,5, பிளாக் 9,
இனயம் புத்தன்துைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
தட்டான்விைள, காங்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்
629178

1.மிடாலம் பி(வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 2,
எள்ளுவிைள 2.மிடாலம் பி
(வ.கி) மற்றும் (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 9, தட்டான்விைள.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 7,
எள்ளுவிைள கீ ழ்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.மிடாலம் பி (வ.கி) கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 14,17, பிளாக் 9,10,
கருங்கல் ெதருவுக்கைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252

252

253

254

256

257

252M

346

258

258

347

259

259

348

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

260

260

அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
தட்டான்விைள, காங்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்
629178
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
தட்டான்விைள, வடக்கு
ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்
629178

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 15, பிளாக் 7,
அரசு நடுநிைலப்பள்ளி
மிடாலம், ம்எள்ளுவிைள ,
தட்டான்விைள, வடக்கு
2.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும்
ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்
(ஊ) வார்டு 13, பிளாக் 1,
எள்ளுவிைள கீ ழ்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வrைச
எண்

349

350

351

352

353

354

355

356

பாகம்
எண்

வாக்குச்
சாவடி
எண்

234 கிள்ளிa{ர் சட்டமன்றத் ெதாகுதி
வாக்குச்சாவடி அைமவிடம்

பாகத்தின் கீ ழ் வரும் பரப்பு

வாக்குச்சாவடியின்
வைகப்பாடு

புனித ேமr ெதாடக்கப்பள்ளி
கானாவூர், ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்
629178

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 6,
மங்கலக்குன்று.

ஆண் வாக்காளர்கள்

261

புனித ேமr ெதாடக்கப்பள்ளி
கானாவூர், ேமற்கு காங்கிrட்
261A(W)
கட்டிடத்தின் நடு பாகம்
629178

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 6,
மங்கலக்குன்று.

ெபண் வாக்காளர்கள்

262

262

புனித ேமr ெதாடக்கப்பள்ளி
கானாவூர், ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்
629178

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ). வார்டு 3, பிளாக் 5,
மங்கலக்குன்று.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
உதயமார்த்தாண்டம்,
காங்கிrட் நடு கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ). வார்டு 4, பிளாக் 11,
ேமல்மிடாலம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
உதயமார்த்தாண்டம்,
காங்கிrட் நடுகட்டிடத்தின்
ெதற்கு பகுதி
629157

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ). வார்டு 4, பிளாக் 11,
ேமல்மிடாலம்.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
உதயமார்த்தாண்டம், கிழக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
வடக்குப்பாகம்
629178

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 2,3,4, பிளாக் 9,10,12,
முருக்கம்பாடி, ேதவிேகாடு

ஆண் வாக்காளர்கள்

265

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
உதயமார்த்தாண்டம், கிழக்கு
265A(W)
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ெதற்குப்பாகம்
629178

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 2,3,4, பிளாக் 9,10,12,
முருக்கம்பாடி, ேதவிேகாடு

ெபண் வாக்காளர்கள்

266

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
உதயமார்த்தாண்டம், கிழக்கு
காங்கிrட் கட்டிடத்தின்
ெதற்க்குபாகம்
629178

261

263

264

265

261M

265M

266

357

267

267

358

268

268

புனித இஞ்ஞாசியர்
கைலயரங்கம் குறும்பைன,
ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்
புனித இஞ்ஞாசியர்
கைலயரங்கம் குறும்பைன,
ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 2,3,4, பிளாக் 3,9,10,12,
ெசக்காலெதரு, ேதவிேகாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி)
பாலப்பள்ளம் (ேப) வார்டு 12,
பிளாக் 13, ேமலகுறும்பைன.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி)
பாலப்பள்ளம் (ேப) வார்டு 12,
பிளாக் 13, ேமலகுறும்பைன.

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

வாக்காளர் பதிவு அதிகாr
பத்மநாபபுரம்

