
   12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 கரடிகுப்பம்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் கரடிக்குப்பம் (ஊ) 
பள்ளிக்கூடெதரு , 2.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் கரடிக்குப்பம் 
(ஊ) பள்ளத்ெதரு , 3.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் கரடிக்குப்பம் 
(ஊ) துண்டு ெதரு , 4.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் கரடிக்குப்பம் 
(ஊ) ேமட்டு ெதரு , 5.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் கரடிக்குப்பம் 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 கரடிகுப்பம்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் கரடிக்குப்பம் (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
2.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் கரடிக்குப்பம் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 3.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் 
கரடிக்குப்பம் (ஊ) புது ெதரு , 4.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் 
கரடிக்குப்பம் (ஊ) ேதவிகாபுரம் சாைல , 5.எதப்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் கரடிக்குப்பம் (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
6.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் கரடிக்குப்பம் (ஊ) ஏrக்கைர 
ெதரு , 7.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் கரடிக்குப்பம் (ஊ) 
கன்னிேகாயில் ெதரு , 8.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் 
கரடிக்குப்பம் (ஊ) குளத்து பாைத , 9.எதப்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் கரடிக்குப்பம் (ஊ) புரவைட , 10.எதப்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் கரடிக்குப்பம் (ஊ) புளியம்பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 எதப்பட்டு‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கம்பத்து கல் ெதரு , 
2.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
3.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவிகாபுரம் சாைல , 
4.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடயார் ெதரு , 
5.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமல்ெதரு , 6.எதப்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஜார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
4 4 4 எதப்பட்டு‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி

(எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)
1.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்ைலேமடு , 2.எதப்பட்டு
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் ேகாவில்ெதரு , 3.எதப்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஜார் வதீி முஸ்lம் , 4.எதப்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புங்கமரத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

5 5 5 எதப்பட்டு‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
(எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் ைமய அைற)

1.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாடித்ெதரு , 2.எதப்பட்டு
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம்  ெதரு , 3.எதப்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 4.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.எதப்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) இருளர் குடியிருப்பு , 7.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) நாராயணபுரம் , 8.எதப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வளர்ச்சிபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 ேமல்ைவலாமூர்‐604201 மதராஸ் டயாசிஸ் துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காலனி பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
5.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 ேமல்ைவலாமூர்‐604201 மதராஸ் டயசிஸ் துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி

1.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்ரகாரத்ெதரு , 
2.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடயார் ெதரு , 
3.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் வதீி , 4.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மன் ேகாயில் வதீி , 5.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 6.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காலியாங்குளம் , 7.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீழ்த்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
8 8 8 ேமட்டுைவலாமூர்‐604201 அரசினா் உயா்நிைலப்பள்ளி (ெதற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)
1.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 2.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பாைற ெதரு , 3.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பஜைனேகாவில் ெதரு , 4.ேமல்ைவலாமூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்ேலr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 ேமட்டுைவலாமூர்‐604201 அரசினா் உயா்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு கட்டிடம்)

1.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலபட்டைர
தாங்கல் , 2.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுபாைத , 3.ேமல்ைவலாமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு(சிறியது) , 4.ேமல்ைவலாமூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாந்தாங்கல் ஏr , 5.ேமல்ைவலாமூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குப்பத்து ஏr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 ேதப்பிராம்பட்டு‐604204 அரசு நடுநிைலப்பள்ளி (கிழக்கு
கட்டிடம்)

1.ேதப்பிரம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ேதப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நத்தேபட்ைடத் ெதரு , 
3.ேதப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சமந்திபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 ேதப்பிராம்பட்டு‐604204 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்

1.ேதப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேகாவில் ேமட்டுத்ெதரு , 
2.ேதப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மூலக்காட்டுெதரு , 
3.ேதப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில்ெதரு , 
4.ேதப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 
5.ேதப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆைணப்பாைளயம் 
பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 ேமல்ெசவலாம்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
2.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 
3.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 4.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 5.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
13 13 13 ேமல்ெசவலாம்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளிஇ

புதிய ேமற்கு கட்டிடம்
1.நந்திபுரம் (வ.கி) & ேமல்ெசவளாம்பாடி (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ஒத்தவாைட ெதரு , 3.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
4.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 ேமல்ெசவலாம்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம்)

1.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
2.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 
3.ேமல்ெசவலாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மருத்துவர் ெதரு , 
4.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகர்ேகாவில் ெதரு , 
5.ேமல்ெசவலாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
6.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
7.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனிபிள்ைளயார் 
ேகாவில்ெதரு , 8.ேமல்ெசவளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 பருதிபுரம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
எஸ். எஸ். ஏ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பருதிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பருதிபுரம் , 2.பருதிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலண்ைடெதரு , 3.பருதிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.பருதிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைடெதரு , 5.பருதிபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 சின்னெநாளம்ைப‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
2.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் (ஊ) 
பள்ளிக்கூடெதரு , 4.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் 
(ஊ) பள்ளத்ெதரு , 5.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் 
(ஊ) கூட்டுேராடு , 6.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் 
(ஊ) கழனிெவளி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
17 17 17 ெபrயெநாளம்ைப‐604204 அரசினா் உயர்நிைலப்பள்ளி (கிழக்கு

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)
1.ெபrயெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹாரத்ெதரு , 2.ெபrய
ெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ேமலாண்டெதரு , 3.ெபrய 
ெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெபrய ெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ேமஸ்திrெதரு , 5.ெபrய 
ெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில்ெதரு , 6.ெபrய 
ெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) கீழண்டெதரு , 7.ெபrய 
ெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
8.ெபrய ெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர்ெதரு , 9.ெபrய 
ெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) அம்மன்ேகாயில் ெதரு , 10.ெபrய 
ெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 11.ெபrய ெநாளம்ைப 
(வ.கி) & (ஊ) சாைலக்காரெதரு , 12.ெபrய ெநாளம்ைப (வ.கி) 
& (ஊ) பாடசாைல ெதரு , 13.ெபrய ெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைரத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 ெபrயெநாளம்ைப‐604204 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கூடுதல்
கட்டிடம்

1.ெபrயெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) சஞ்சவீிராயன்ேபட்ைட , 
2.ெபrயெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி , 
3.ெபrயெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) எஸ்.ஆர்.ேபட்ைட , 
4.ெபrயெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) கூட்டுேராடு , 
5.ெபrயெநாளம்ைப (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 மரக்ேகாணம்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.மரக்ேகாணம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 2.மரக்ேகாணம்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.மரக்ேகாணம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாயில் ெதரு , 4.மரக்ேகாணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
பஜைன ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 புதுமரக்ேகாணம்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம்

1.மரக்ேகாணம் (வ.கி) & (ஊ) அருள் நாடு , 2.புது
மரக்ேகாணம் (வ.கி) & (ஊ) புதுமரக்ேகாணம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
21 21 21 பின்னனூர் 604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கம்மந்தாங்கல் (வ.கி) & மரக்ேகாணம் (ஊ) விநாயகர்

ேகாயில் ெதரு , 2.பின்னனூர் (வ.கி) & மரக்ேகாணம் (ஊ) 
ெமாட்ைடக்கைட ெதரு , 3.பின்னனூர் (வ.கி) & 
மரக்ேகாணம் (ஊ) ஞாேனாதயம் , 4.பின்னனூர் (வ.கி) & 
மரக்ேகாணம் (ஊ) பின்னனூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 ேதவந்தவாடி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேதவந்தவாடி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 2.ேதவந்தவாடி
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 3.ேதவந்தவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதரு , 4.ேதவந்தவாடி (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு , 
5.ேதவந்தவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமாடிப்பட்டு ெதரு , 
6.ேதவந்தவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமாடிப்பட்டு காலனி , 
7.ேதவந்தவாடி (வ.கி) & (ஊ) ைகவிடந்தாங்கல் ெதரு , 
8.ேதவந்தவாடி (வ.கி) & (ஊ) ைகவிடந்தாங்கல் காலனி , 
9.ேதவந்தவாடி (வ.கி) & (ஊ) பட்டிகளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 ெபருவளூர்‐604208 அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி  
எஸ்.எஸ.எ கட்டிடம் ேமற்கு பாகம் 
ெதற்கு பகுதி

1.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டீஸ்வரன் ெதரு , 
2.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாrெதரு , 3.ெபருவளுர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெபrயெதரு , 4.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில்ெதரு , 5.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) பஜார்ெதரு , 
6.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) ேபங்க்ெதரு , 7.ெபருவளுர் (வ.கி) & 
(ஊ) அண்ணாெதரு , 8.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர்ெதரு , 
9.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டீஸ்வரன்ேகாவில்ெதரு , 
10.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 ெபருவளூர்‐
604208(அைறஎண்.2)

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி
எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் ேமற்கு பாகம் 
ைமய பகுதி

1.ெபருவளுர்(வ.கி) & (ஊ) வார்டு 2 மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 
3.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) கக்கன் ெதரு , 4.ெபருவளுர் (வ.கி) 
& (ஊ) 3வது ெதரு , 5.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 
6.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) கைடசி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
25 25 25 ெபருவளூர்‐604208 அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி

எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் ேமற்கு பாகம் 
வடக்கு பகுதி

1.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) சூர்ப்பந்தாங்கல் ேராடு ெதரு , 
2.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) சூர்ப்பந்தாங்கல் 
பஜைனேகாயில்ெதரு , 3.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) 
சூர்ப்பந்தாங்கல்  முதல்ெதரு , 4.ெபருவளுர் (வ.கி) & (ஊ) 
சூர்ப்பந்தாங்கல்  மூன்றாவதுெதரு , 5.ெசாக்கபலம் (வ.கி) & 
ெபருவளுர் (ஊ) ெசாக்கபலம் ேராடு ெதரு , 6.ெசாக்கபலம் 
(வ.கி) & ெபருவளுர் (ஊ) ெசாக்கபலம்  குளத்துெதரு , 
7.ெசாக்கபலம் (வ.கி) & ெபருவளுர் (ஊ) ெசாக்கபலம்  
ேபங்க்ெதரு , 8.ெசாக்கபலம் (வ.கி) & ெபருவளுர் (ஊ) 
ெசாக்கபலம்  ேகாயில்ெதரு , 9.ெசாக்கபலம் (வ.கி) & 
ெபருவளுர் (ஊ) பாப்பாந்தாங்கல் ேராடு ெதரு , 
10.ெசாக்கபலம் (வ.கி) & ெபருவளுர் (ஊ) பாப்பாந்தாங்கல் 
ேமட்டுத்ெதரு , 11.ெசாக்கபலம் (வ.கி) & ெபருவளுர் (ஊ) 
பாப்பாந்தாங்கல் பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 வடெவட்டி‐604208 மகாத்மா காந்தி கிராம உதவி
கட்டிட ைமய பகுதி

1.கீழ்ெசவலாம்பாடி (வ.கி) & வடெவட்டி (ஊ) பாைதெதரு , 
2.கீழ்ெசவலாம்பாடி (வ.கி) & வடெவட்டி (ஊ) பஜைன 
ேகாவில் ெதரு , 3.கீழ்ெசவலாம்பாடி (வ.கி) & வடெவட்டி 
(ஊ) அண்ணா நகர் ெதரு , 4.கீழ்ெசவலாம்பாடி (வ.கி) & 
வடெவட்டி (ஊ) கீழ்ெசவளாம்பாடி பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 5.கீழ்ெசவலாம்பாடி (வ.கி) & வடெவட்டி (ஊ) சந்து 
காப்பான் ெதரு , 6.கீழ்ெசவலாம்பாடி (வ.கி) & வடெவட்டி 
(ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 7.கீழ்ெசவலாம்பாடி 
(வ.கி) & வடெவட்டி (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
27 27 27 வடெவட்டி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.ேமல்காரைண (வ.கி) & வடெவட்டி(ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.ேமல்காரைண (வ.கி) & வடெவட்டி(ஊ) யாதவர் ெதரு , 
3.ேமல்காரைண (வ.கி) & வடெவட்டி(ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
4.ேமல்காரைண (வ.கி) & வடெவட்டி(ஊ) வன்னியர் ெதரு , 
5.ேமல்காரைண (வ.கி) & வடெவட்டி(ஊ) அம்ேமr 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 6.ேமல்காரைண (வ.கி) & 
வடெவட்டி(ஊ) ெசட்டிகுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 வடெவட்டி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.வடெவட்டி (வ.கி) & (ஊ) வடெவட்டி பிள்ைளயார் ேகாவில்
ெதரு(காலனி , 2.வடெவட்டி (வ.கி) & (ஊ) ெஜ.ெஜ நகர் 
காலனி , 3.வடெவட்டி (வ.கி) & (ஊ) ரங்கநாதபுரம் , 
4.வடெவட்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 5.வடெவட்டி (வ.கி) 
& (ஊ) பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 கூடுவாம்பூண்டி‐604208 நிதிஉதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.கூடுவாம் பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 2.கூடுவாம்
பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கூடுவாம் பூண்டி (வ.கி) &  
(ஊ) குழாய் ெதரு , 4.கூடுவாம் பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 5.கூடுவாம் பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) 
ஒத்தவாைட ெதரு , 6.கூடுவாம் பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) பைழய 
காலனி , 7.கூடுவாம் பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) புதிய காலனி , 
8.ஆர்க்காம் பூண்டி(வ.கி) & கூடுவாம் பூண்டி (ஊ) 
ஆர்க்காம்பூண்டி (பஜைன ேகாயில் ெதரு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 கூடுவாம்பூண்டி‐604208 நிதிஉதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம்

1.ஆர்க்காம்பூண்டி (வ.கி) & கூடுவாம்பூண்டி (ஊ) 
ஆர்க்காம்பூண்டி காலனி , 2.சிந்தகம்பூண்டி (வ.கி) & 
கூடுவாம்பூண்டி (ஊ) சிந்தகம்பூண்டி , 3.சிந்தகம்பூண்டி 
(வ.கி) & கூடுவாம் பூண்டி (ஊ) சிந்தகம்பூண்டி காலனி , 
4.சிந்தகம்பூண்டி (வ.கி) & கூடுவாம் பூண்டி (ஊ) 
சிந்தகம்பூண்டி புதூர் , 5.சிந்தகம்பூண்டி (வ.கி) & கூடுவாம் 
பூண்டி (ஊ) சிந்தகபூண்டி அருந்ததியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
31 31 31 ேமல்ெநமிலி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.ேமல்ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ேமல்ெநமிலி , 2.ேமல்ெநமிலி
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு , 3.ேமல்ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) 
அருள்நாடு , 4.ேமல்ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) கலர்பாைளயம் , 
5.ேமல்ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமிபுரம் , 6.ேமல்ெநமிலி 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 ேமல்ெநமிலி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேமல்ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 2.ேமல்ெநமிலி
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 3.ேமல்ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) 
புத்தனந்தல் , 4.ேமல்ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) கிழவன்பூண்டி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 எய்யில்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி  
(ைமயப்பகுதி அைற)

1.எய்யில்  (வ.கி) & (ஊ) ேமலாண்ைட வதீி , 2.எய்யில் (வ.கி) 
& (ஊ) பட்டித்ெதரு , 3.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) வரீகுடி ேவளாளர் 
ெதரு , 4.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) வடவாண்ைட வதீி , 5.எய்யில் 
(வ.கி) & (ஊ) அருகர் ேகாவில் ெதரு , 6.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 7.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைன ேகாவில் ெதரு , 8.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து 
ெதரு , 9.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) கைடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 எய்யில்‐604204 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி  (வடக்கு
பகுதி) எய்யில்

1.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) 
எதுவாய் ேபட்ைட , 3.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) காந்திநகர் , 
4.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) ஈராடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 எய்யில்‐604204 புரட்சித்தைலவா் எம்.ஜி.ஆர்
சத்துணவு ைமயம் ஐ.சி.டி.எஸ்

1.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) விரக்குடி ேவளாளர் ெதரு , 2.எய்யில்
(வ.கி) & (ஊ) அருகர் ேகாவில் ெதரு , 3.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துவதீி , 4.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 5.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) 
கைடெதரு , 6.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில்ெதரு , 
7.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 8.எய்யில் (வ.கி) & (ஊ) 
காந்திநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
36 36 36 நாரணமங்கலம்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

வடக்கு கட்டிடம் ைமயப்பகுதி அைற
1.நாரணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
2.நாரணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
முத்துமாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.நாரணமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) அக்ரகாரெதரு , 4.நாரணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 5.நாரணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாரணமங்கலம் பைழய காலனி , 6.நாரணமங்கலம் (வ.கி) 
& (ஊ) புதுக் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 நாரணமங்கலம்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி (கூடுதல் கட்டிடம் 
ைமயப்பகுதி அைற எண்.4)

1.நாரணமங்கலம்  (ஊ) வார்டு 4 
உண்ணாமந்தல்பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 
2.உண்ணாமனந்தல் (வ.கி) & நாரணமங்கலம் (ஊ) 
உண்ணாமந்தல் பைழய காலனி , 3.உண்ணாமனந்தல் 
(வ.கி) & நாரணமங்கலம் (ஊ) ேராட்டுெதரு , 
4.உண்ணாமனந்தல் (வ.கி) & நாரணமங்கலம் (ஊ) 
விநாயகபுரம் , 5.உண்ணாமனந்தல் (வ.கி) & 
நாரணமங்கலம் (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
6.உண்ணாமனந்தல் (வ.கி) & நாரணமங்கலம் (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 7.உண்ணாமனந்தல் (வ.கி) & நாரணமங்கலம் 
(ஊ) பள்ளத்ெதரு , 8.உண்ணாமனந்தல் (வ.கி) & 
நாரணமங்கலம் (ஊ) விைரயமா 
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 9.நாரணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
உண்ணாமனந்தல் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

38 38 38 தாழங்குணம்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ஏஜிஏஎம்டி திட்ட கட்டிடம்

1.தாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார ெதரு , 2.தாழங்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 3.தாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.தாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
5.தாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமாத்திபாைற , 6.தாழங்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெசல்வபுரம் , 7.தாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
இந்திராநகர் , 8.தாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா  நகர் , 
9.தாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காந்திநகர் , 10.தாழங்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) கலர்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
39 39 39 தாழங்குணம்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.தாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்தாங்கல் , 2.தாழங்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) ஓைடதாங்கல் , 3.தாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 பைரயம்பட்டு‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பைரயம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) அம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
2.பைரயம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) துண்டுெதரு , 3.பைரயம்பட்டு  
(வ.கி) & (ஊ) ேடங்க்ெதரு , 4.பைரயம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 5.பைரயம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
ஆச்சாrெதரு , 6.பைரயம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ெகால்ைலேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 ெகாடம்பாடி‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெகாடம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மணியகாரர் ெதரு , 
2.ெகாடம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) துண்டு ெதரு1 , 3.ெகாடம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) தைலவர் ெதரு , 4.ெகாடம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 5.ெகாடம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ெகாடம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ேமடு ெதரு , 7.ெகாடம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ஆலம்புரவைட , 
8.ெகாடம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேகானாந்தல் , 9.ெகாடம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) ேகாடிக்குப்பம் , 10.ெகாடம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 கப்பளாம்பாடி‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.கப்ளாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேகாவில்ெதரு , 
2.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுெதரு , 3.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) 
& (ஊ) யாதவர்ெதரு , 4.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) &  (ஊ) 
எதப்பட்டுேராடு , 5.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார்ெதரு , 
6.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) வண்ணார்ெதரு , 
7.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி , 
8.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) &  (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
43 43 43 கப்பளாம்பாடி‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

(ேமற்கு கட்டிடம்)
1.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ஆனித்தாங்கல் , 
2.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) மாக்கன்புறவைட , 
3.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) 
சாமிதாங்கல் , 5.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) கீரந்தப்பட்டு , 
6.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) &  (ஊ) ேவடியப்பன் தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 ேகாட்டப்பூண்டி‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்கு
ைமயக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
3.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
4.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.ேகாட்டப்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) மைலத்ெதரு , 6.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
கம்மாளர் ெதரு , 7.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ஒட்டத்ெதரு , 8.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மந்தெவளி , 
9.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
10.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டி தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 ேகாட்டப்பூண்டி‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம்

1.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
2.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
3.ேகாட்டப்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிதாங்கல் , 
4.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேராடுபாைளயம் , 
5.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கலர்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 ெசக்கடிக்குப்பம்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி
கிழக்குப்பகுதி

1.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார் சாைல , 
2.ேகாட்டப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கைலஞர் ெதரு , 
3.ேகாட்டப்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 
4.ேகாட்டப்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சியார் நகர் , 
5.ேகாட்டப்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) சான்ேறார் ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

47 47 47 சிந்திப்பட்டு 604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சிந்திப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.சிந்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
48 48 48 சங்கிலிகுப்பம்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.சங்கிலி குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) ெபrயெதரு , 
2.சங்கிலிக்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) மசூதி ெதரு , 
3.சங்கிலிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
4.சங்கிலிக்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49 49 49 பைரயந்தாங்கல்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பழம்பூண்டி (வ.கி) பைரயந்தாங்கல் (ஊ) பழம்பூண்டி , 
2.பழம்பூண்டி (வ.கி) & பைரயந்தாங்கல்(ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.பழம்பூண்டி (வ.கி) பைரயந்தாங்கல் (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 4.பைரயந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
பைரயநாதாங்கல் , 5.பைரயந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 சாத்தாம்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி

1.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) கருணகீர் ெதரு , 
2.சாத்தாம்பாட(வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு , 
3.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
4.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
5.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு காலனி , 
6.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 சாத்தாம்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) சர்ச் ெதரு காலனி , 
2.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 
3.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) முத்துெகால்ைல ெதரு , 
4.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு , 
5.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு 
(சின்னசாத்தாம்பாடி) , 6.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு , 8.சாத்தாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) மாந்தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
52 52 52 ேதவனூர்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி
1.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ண்ைட ெதரு , 2.ேதவனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பஜைனேகாவில் ெதரு , 3.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில் ெதரு , 4.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலண்ைடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 ேதவனூர்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதரடி ெதரு , 3.ேதவனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதாட்டக்கார ெதரு , 4.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) கூட்டு 
ேராடு , 5.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 ெகங்கபுரம்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு மாட வதீி , 2.ெகங்கபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு மாட வதீி , 3.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு , 4.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குமாடவதீி , 5.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குமாடவதீி 
, 6.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில்ெதரு , 
7.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 8.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின் ேராடு , 9.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சித்ேதr 
சாைல , 10.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில்ெதரு , 11.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி ெதரு 
, 12.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர்காலனி(மண்டபெதரு) , 
13.ெகங்கபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேஜாசியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
55 55 55 சித்ேதr‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ெமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 3.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைடத்ெதரு , 
4.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில்ெதரு , 5.சித்ேதr 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 6.சித்ேதr (வ.கி) & 
(ஊ) உைடயார் ெதரு , 7.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர 
ெதரு , 8.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுக்காலனி , 9.சித்ேதr 
(வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு , 10.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr 
ெதரு , 11.சமத்தங்குப்பம் (வ.கி) & ெகங்கபுரம் (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாவில் , 12.சமத்தன்குப்பம் (வ.கி) & 
ெகங்கபுரம் (ஊ) புளியமரத்ெதரு , 13.சமத்தன்குப்பம் (வ.கி) & 
ெகங்கபுரம் (ஊ) கூட்டுேராடு , 14.சமத்தன்குப்பம் (வ.கி) & 
ெகங்கபுரம் (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 15.சமத்தன்குப்பம் 
(வ.கி) & ெகங்கபுரம் (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 16.சித்ேதr (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு ெதரு , 17.சமத்தன்குப்பம் (வ.கி) & ெகங்கபுரம் 
(ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 சாத்தனந்தல்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.சாத்தனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.சாத்தனந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 3.சாத்தனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
சாமந்திபுரம் , 4.சாத்தனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 அண்ணமங்கலம்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 
3.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 
4.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சாத்தனந்தல்ேராடு , 
5.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) யாதவத்ெதரு , 
6.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கருணகீர்ெதரு , 
7.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சந்துெதரு , 8.அன்னமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
58 58 58 அண்ணமங்கலம்‐604210 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு

பகுதி
1.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புலியந்ேதாப்பு ெதரு , 
2.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 
3.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மடவிளாகம்ெதரு , 
4.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்பு , 
5.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாவில் ெதரு , 
6.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 7.அன்னமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளிெதரு , 8.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராடு பாைளயம் , 9.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
கலிங்கமைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

59 59 59 கன்னலம்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  
வடக்கு கட்டிடம்

1.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) அரசமர ெதரு , 2.கன்னலம் (வ.கி) & 
(ஊ) அம்மன்ேகாவில் ெதரு , 3.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு 1வது , 4.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு 
2 வது , 5.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர் ெதரு , 
6.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ேராடு , 7.கன்னலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ரங்கேமட்டுெதரு , 8.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
9.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 10.கன்னலம் (வ.கி) 
& (ஊ) வாதூர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 கன்னலம்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) அரசமரத் ெதரு , 2.கன்னலம் (வ.கி) 
& (ஊ) ெஜயினர் ெதரு , 3.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 4.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சிேராடு , 5.கன்னலம் 
(வ.கி) & (ஊ) அம்மன்ேகாவில் ெதரு , 6.கன்னலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ரங்கேமட்டுெதரு , 7.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) ெகாசெதரு , 
8.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) வாதூர் ெதரு , 9.கன்னலம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி , 10.கன்னலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 வளத்தி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) மைலயனுர் ேராடு , 2.வளத்தி (வ.கி) & 
(ஊ) அரசமரெதரு , 3.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர் ெதரு , 
4.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 5.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
தனகாத்தம்மன்ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
62 62 62 வளத்தி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

எஸ்.எஸ்.ஏ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு பாகம்

1.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) பவுனன்ெதரு , 2.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
ெசஞ்சி ேராடு , 3.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 
4.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) பஞ்சாத்தம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 6.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
ேசத்பட்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 வளத்தி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) ெஜயனர் ெதரு , 2.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 3.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) மைலயனூர்ேராடு , 
4.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) அரசமரத்ெதரு , 5.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
ெசஞ்சி ேராடு , 6.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) பவுனன் ெதரு , 
7.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) தனகாத்தமன்ேகாவில்ெதரு , 
8.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 9.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
பஞ்சாத்தம்மன்ேகாவில்ெதரு , 10.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
ேசத்பட்டு ேராடு , 11.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

64 64 64 வளத்தி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டம்

1.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) ேவட்ைடகாரன் பட்டி , 2.வளத்தி
(வ.கி) & (ஊ) ேவட்ைடகாரன் பட்டி , 3.வளத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 சிறுதைலப்பூண்டி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டம்

1.சிறுதைலப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில்
ெதரு , 2.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) &  (ஊ) முருகன் 
தாங்கல் ேராடு , 4.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) &  (ஊ) 
ேமல்மைலயனூர் ேராடு , 5.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) &  (ஊ) 
சாத்தாம்பாடி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 சிறுதைலப்பூண்டி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டடம்  வடக்கு பகுதி

1.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) &  (ஊ) ஒட்டர்ெதரு , 
2.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
3.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார்ெதரு , 
4.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குபுரவைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
67 67 67 சிறுதைலப்பூண்டி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ெதற்கு கட்டடம் ேமற்கு பகுதி
1.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) வளத்தி ேராடு , 
2.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
3.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
4.சிறுதைலப்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) முருகன்தாங்கல் பட்டி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 ெகாடுக்கன்குப்பம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெகாடுக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ெகாடுக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காமாட்சியம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 3.ெகாடுக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
முகமாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 4.ெகாடுக்கன்குப்பம் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின்ேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 ெகாடுக்கன்குப்பம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
நடு அைற

1.ெகாடுக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
2.ெகாடுக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 ெநாச்சலூர்‐604201 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ராகரம் , 2.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 3.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மன்ேகாயில்ெதரு , 4.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 5.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மனியந்தப்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 ெநாச்சலூர்‐604201 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) முகமாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 3.ெநாச்சலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதருகாலனி , 5.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு காலனி , 6.ெநாச்சலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அண்ணாநகர் , 7.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மனியந்தப்பட்டு , 8.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மன்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
72 72 72 ெநாச்சலூர்‐604201 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு

கட்டிடம் ைமய பகுதி
1.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) எலவதடி , 2.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஆலம்புறவைட , 3.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு 
, 4.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) புதூர் , 5.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தாதங்குப்பம் , 6.ெநாச்சலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெநாச்சலூர்ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 குந்தலம்பட்டு‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.குத்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேரணுகாம்பாள் ேகாயில் ெதரு
, 2.குத்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.குத்தலம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 4.குத்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 5.குத்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெகால்ைல ெதரு , 6.குத்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா 
நகர் , 7.குந்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெகால்ைலத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 வடுகப்பூண்டி‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.வடுகப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.வடுகப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 வடுகப்பூண்டி‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்

1.வடுகப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) சுனக்கைர ெதரு , 
2.வடுகப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 3.வடுகப்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) ேசத்பட் சாைல , 4.வடுகப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 கடப்பனந்தல்‐606752 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.கடப்பனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
2.கடப்பனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 
3.கடப்பனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 அவலூர்ேபட்ைட‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  
ைமயக்கட்டிடம் ைமய பகுதி அைற 
எண்.2

1.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ஸ்ரீ முருகன் ேகாயில் ெதரு
, 2.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) சந்ைதேமட்டுத்ெதரு , 
3.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமல்மைலயனூர் சாைல , 
4.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
78 78 78 அவலூர்ேபட்ைட‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெதற்குைமயக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
அைற எண்.1

1.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெமாட்ைடபிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ெபத்தநாயுடு  ெதரு , 3.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
நீளித்ெதாட்டி ெதரு , 4.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளித்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 அவலூர்ேபட்ைட‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி ைமயக்கட்டிடம் அைற எண் 3

1.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) முரங்கமரத்ெதரு , 
2.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெபrய  ெதரு , 
3.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெபrயகுள க்கைரெதரு , 
4.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) நாட்டார்ெதரு , 
5.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) வாணியத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

80 80 80 அவலூர்ேபட்ைட‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ைமய
பகுதி ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண்.9

1.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
2.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ைநனார்ெதரு , 
3.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார்ெதரு , 
4.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பாலகிருஷ்ணநாயுடுெதரு , 
5.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) கருணகீர்ெதரு , 
6.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ெபன்னாத்தூர் சாைல , 
7.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) சபாபதிஆச்சாr ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 அவலூர்ேபட்ைட‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ைமயக்கட்டிடம் ைமய பகுதி அைற 
எண்.4

1.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 
2.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) கிளாகுப்பம் , 
3.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 அவலூர்ேபட்ைட‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்குைமயக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
அைற எண்.5

1.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ஆதிகான்புரவைட , 
2.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) புதுப்பூண்டித்தாங்கல் , 
3.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ரவணாம்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
83 83 83 அவலூர்ேபட்ைட‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு

பகுதி ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண்.6
1.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) நாட்டார் ெதரு , 
2.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) வாணியர்ெதரு , 
3.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்வவிநாயகர்ேகாயில்ெதரு , 4.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) ைவசியர்ெதரு , 5.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
மசூதிெதரு , 6.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேசத்பட்சாைல , 
7.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பஜார்சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 அவலூர்ேபட்ைட‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
அைற எண்.10

1.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெபத்தான்குளக்கைரெதரு , 
2.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) யாதவர்ெதரு , 
3.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர்ெதரு , 
4.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மங்களம் சாைல , 
5.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாவில் ெதரு , 
6.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதிஅம்மன்ேகாயில்ெதரு , 7.அவலூர்ேபட்ைட (வ.கி) 
& (ஊ) இருளர்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 ேகாவில்புைரயூர்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) வண்ணான்தாங்கல் , 
2.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) மைலயனூர்ேராடு , 
3.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) நrக்கல்ெதரு , 
4.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) கீரவரன் பாைற , 
5.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) பச்ைசயம்மன்குளம் , 
6.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
7.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
8.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr ெதரு , 
9.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) பண்டிதர் ெதரு , 
10.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) ெகால்ைலேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 ேகாவில்புைரயூர்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) ெகால்ைலேமடு , 
2.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
87 87 87 ேகாவில்புைரயூர் மதுரா 

ேமாட்டூர்‐ 604201
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) ெகாரட்டக் குப்பம் , 

2.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) ேமாட்டுர் , 
3.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) கிளாகுப்பம் , 
4.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) பள்ளவூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 ேகாவில்புைரயூர்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி 1.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி , 
2.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
3.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு , 4.ேகாவில்புைரயூர் 
(வ.கி) &  (ஊ) பள்ளவூர் , 5.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) 
கிளாகுப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 தாயனூர்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
கிழக்கு பகுதி ெதற்கு கட்டிடம்

1.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) இராஜாங்குளத்ெதரு , 2.தாயனூர்
(வ.கி) & (ஊ) மானந்தல் ேராடு , 3.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேபாஸ்டாபிஸ்ெதரு , 4.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் 
ெதரு , 5.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர் ெதரு , 6.தாயனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

90 90 90 தாயனூர்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
ேமற்கு பகுதி வடக்கு கட்டிடம்

1.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் குடியிருப்பு , 2.தாயனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு , 4.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மன்ேகாவில்ெதரு , 5.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 6.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குத்துப்பாைளயம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

91 91 91 தாயனூர்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ெதற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி

1.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 3.தாயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மானந்தல்ேராடு , 4.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலணி , 
5.தாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) சயீப்பூண்டி ேராடு , 6.தாயனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
92 92 92 ேமல்மைலயனூர்‐604204 அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) அருகர் ேகாவில் ெதரு , 
2.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு , 
3.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகாவில்ெதரு , 
4.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 ேமல்மைலயனூர்‐604204 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு கட்டிடம் ைமய 
பகுதி ("பி" பிrவு)

1.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜார் சந்து ெதரு , 
2.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டேமட்டு ெதரு , 
3.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 
4.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 ேமல்மைலயனூர்‐604204 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ைமய அைற

1.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாவில் ெதரு , 
2.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நீலகண்ேடஸ்வரன்ேகாயில்ெதரு , 3.ேமல்மைலயனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன்நகர் , 4.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ஒத்தவாைடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 ேமல்மைலயனூர்‐604204 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ைமய அைற

1.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) சினிமாெகாட்டைகெதரு , 
2.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
3.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தெவளித்ெதரு , 
4.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பருவதராஜகுலத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

96 96 96 ேமல்மைலயனூர்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
(கிழக்கு கட்டட ைமயப்பகுதி

1.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வளத்தி ேராடு ெதரு , 
2.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தாதாவரத்தம்மன்ேகாவில்ெதரு , 3.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) வாணியத்ெதரு , 4.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 ேமல்மைலயனூர்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ்.எஸ்.எ. கட்டடம்  (கிழக்கு 
கட்டட ைமயப்பகுதி

1.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு
, 2.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ைவசியர் ெதரு , 
3.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்ைத ெகால்ைலேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
98 98 98 ேமல்மைலயனூர்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

எஸ்.எஸ்.எ ெதற்கு கட்டடம் ேமற்கு 
பகுதி

1.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
2.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
3.ேமல்மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 ெதாரப்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
பழய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெதாரப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.ெதாரப்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர் ெதரு , 3.ெதாரப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ேராட்டுப்பாைளயம் ெதரு , 4.ெதாரப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ேராட்டுெதரு , 5.ெதாரப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
6.ெதாரப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதாழிலாளர் ெதரு , 7.ெதாரப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) ெசட்டி ெதரு , 8.ெதாரப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 ெதாரப்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.ேமல்மாம்பட்டு (வ.கி) & ெதாரப்பாடி (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
2.ேமல்மாம்பட்டு (வ.கி) & ெதாரப்பாடி (ஊ) பால்வாடித்ெதரு , 
3.ேமல்மாம்பட்டு (வ.கி) & ெதாரப்பாடி (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 4.ேமல்மாம்பட்டு (வ.கி) & 
ெதாரப்பாடி (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு , 
5.ேமல்மாம்பட்டு (வ.கி) & ெதாரப்பாடி (ஊ) 
முகம்மாrயம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 ஈயக்குணம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
2.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) சாத்தபுத்தூர் பைழயகாலனி , 
3.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) சாத்தபுத்தூர் புதுக்காலனி , 
4.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 ஈயக்குணம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 3.ஈயகுணம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராடு , 4.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) ஓைட ெதரு , 
5.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) தாதங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 ஈயக்குணம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரக்ெதரு , 2.ஈயகுணம்
(வ.கி) & (ஊ) அம்மச்சார் ேகாவில் ெதரு , 3.ஈயகுணம் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
104 104 104 ஈயக்குணம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

புதிய கட்டிடம் வடக்கு கட்டிடம் பகுதி
1.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைனேகாவில் ெதரு , 3.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாசப்ேபட்ைட , 4.ஈயகுணம் (வ.கி) & (ஊ) தாதம்பட்டி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 துrஞ்சிப்பூண்டி‐604208 ேராமன் கத்ேதாலிக்க துவக்கப்பள்ளி 1.துrஞ்சிப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
2.துrஞ்சிப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.துrஞ்சிப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
4.துrஞ்சிப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
5.துrஞ்சிப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அம்மச்சார் ேகாயில் ெதரு , 
6.துறிஞ்சிப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ைடலர் ெதரு , 
7.துrஞ்சிப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) காலணி ேமட்டுத் ெதரு , 
8.துrஞ்சிப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
9.துrஞ்சிப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) நந்தவனம் ெதரு , 
10.துrஞ்சிப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
11.துrஞ்சிப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 ேமல்மண்ணூர்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேமல்மண்ணூர் (வ.கி) & துறிஞ்சிப்பூண்டி (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.ேமல்மண்ணூர் (வ.கி) & 
துறிஞ்சிப்பூண்டி (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேமல்மண்ணூர் (வ.கி) & துறிஞ்சிப்பூண்டி (ஊ) ேபாஸ்ட் 
ஆபீஸ் ெதரு , 4.ேமல்மண்ணூர் (வ.கி) & துறிஞ்சிப்பூண்டி 
(ஊ) யாதவர்ெதரு , 5.ேமல்மண்ணூர் (வ.கி) & 
துறிஞ்சிப்பூண்டி (ஊ) குளக்கைரெதரு , 6.ேமல்மண்ணூர் 
(வ.கி) & துறிஞ்சிப்பூண்டி (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
7.ேமல்மண்ணூர் (வ.கி) & துறிஞ்சிப்பூண்டி (ஊ) பள்ளத்ெதரு 
, 8.ேமல்மண்ணூர் (வ.கி) & துறிஞ்சிப்பூண்டி (ஊ) ேராடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
107 107 107 கடலி‐604210 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் எஸ்.எஸ்.எ 
ைமய பகுதி 3வது வகுப்பு அைற

1.மாவனந்தல் (வ.கி) & கடலி (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.மாவனந்தல் (வ.கி) & கடலி (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு 
, 3.மாவனந்தல் (வ.கி) & கடலி (ஊ) நாய்க்கர்ெதரு , 
4.மாவனந்தல் (வ.கி) & கடலி (ஊ) முஸ்லிம்ெதரு , 
5.மாவனந்தல் (வ.கி) & கடலி (ஊ) பைழயகாலனி ெதரு , 
6.மாவனந்தல் (வ.கி) & கடலி (ஊ) புதியகாலனி , 
7.மாவனந்தல் (வ.கி) & கடலி (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
8.மாவனந்தல் (வ.கி) & கடலி (ஊ) ேமல்மண்னூர் ேராடு , 
9.மாவனந்தல் (வ.கி) & கடலி (ஊ) ேராடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108 108 108 கடலி‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் 3வது 
வகுப்பைற எஸ்.எஸ்.எ ேமற்கு பகுதி

1.வணக்கம்பாடி (வ.கி) & கடலி (ஊ) ேராட்டுெதரு , 
2.வணக்கம்பாடி (வ.கி) & கடலி (ஊ) ஆத்தங்கைரயான்ெதரு , 
3.வணக்கம்பாடி (வ.கி) & கடலி (ஊ) கீழ்த்ெதரு , 
4.வணக்கம்பாடி (வ.கி) & கடலி (ஊ) அய்யர்ெதரு , 
5.வணக்கம்பாடி (வ.கி) & கடலி (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
6.வணக்கம்பாடி (வ.கி) & கடலி (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 7.கடலி (ஊ) தர்க்கா ெதரு , 
8.கடலி (ஊ) ெசட்டிெதரு , 9.கடலி (ஊ) காஞ்சான் ெதரு , 
10.கடலி (ஊ) மதார்சாயபு ெதரு , 11.கடலி (ஊ) 
பாடசாைலெதரு , 12.கடலி (ஊ) குளக்கைரெதரு , 13.கடலி 
(ஊ) பருவதராஜகுல ெதரு , 14.கடலி (ஊ) மாதாேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 கடலி‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.கடலி (ஊ) திெரௗபதி அம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.கடலி (ஊ) 
ராதாகிருஷ்ணன் ஆசிrயர் ெதரு , 3.கடலி (ஊ) காலனி 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 சிங்கவரம்‐604202 ெபண்கள் சுய உதவி குழு 1.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் வடக்கு
ெதரு , 2.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் 
ேமற்குெதரு , 3.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 26 of 75



   12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
111 111 111 சிங்கவரம்‐604202 ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டிடம் 1.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் கிழக்குெதரு

, 2.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணாம்ேபட்ைட ெதரு , 
3.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) பாலாப்புறா ெகாட்டாகழனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 ேமலச்ேசr‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்ள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) காலணிெதரு , 2.ேமலச்ேசr (வ.கி) 
& (ஊ) காலனிஇரண்டாவது ெதரு , 3.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
காலனிமூன்றாவது ெதரு , 4.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
வினாயகர்ேகாவில் ெதரு , 5.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
புதூர்ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 ேமலச்ேசr‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்ள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் (புதிய கட்டிடம்)

1.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) புதூர் , 2.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
மந்தெவளி ெதரு , 3.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
வடபாைலசாைல , 4.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) பூக்காரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 ேமலச்ேசr‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்ள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) முன்னாள் எம்.எல்.ஏ ெதரு , 
2.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 3.ேமலச்ேசr (வ.கி) 
& (ஊ) குளத்துெதரு , 4.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 5.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்குளம் , 6.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மச்சார்ேகாயில்ெதரு , 7.ேமலச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) சாவடி 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 தாதிகுளம்‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி

1.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) ேராடுத்ெதரு , 2.ெசவலபுைர
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 3.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
116 116 116 ெசவலப்புைர‐604202 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி முக்கிய

கட்டியம் வடக்கு பகுதி ைமய விங் 
அைற‐2

1.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) ெகால்ைலெதரு , 2.ெசவலபுைர
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.ெசவலபுைர (வ.கி) 
& (ஊ) நாய்க்கர்ெதரு , 4.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr 
ெதரு , 5.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
6.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) சாவடிெதரு , 7.ெசவலபுைர (வ.கி) 
& (ஊ) மந்தெவளி , 8.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

117 117 117 ெசவலப்புைர‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) இரட்ைடெதரு , 2.ெசவலபுைர
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு , 3.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) 
ராமகிருஷ்ணாபுரம் , 4.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) சிறுவாடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 ெசவலப்புைர‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதருகாலனி , 
2.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) நத்தெகால்ைல , 3.ெசவலபுைர 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளத்ெதரு , 5.ெசவலபுைர (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு 
(காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 வடபாைல‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்

1.வடபாைல (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.வடபாைல (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு , 
3.வடபாைல (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 4.வடபாைல 
(வ.கி) & (ஊ) இந்திராகாலனி , 5.வடபாைல (வ.கி) & (ஊ) 
மருத்துவத்ெதரு , 6.வடபாைல (வ.கி) & (ஊ) ஆனந்தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 வடபாைல‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  
கிழக்கு கட்டிடம்

1.வடபாைல (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 2.வடபாைல
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.வடபாைல 
(வ.கி) & (ஊ) காவாங்கைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
121 121 121 ேமல்புதுப்பட்டு‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி வடக்கு விங்கு
1.ேமல்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேராடுத்ெதரு , 
2.ேமல்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புரவைட ெதரு , 
3.ேமல்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 ேமல்புதுப்பட்டு‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ேமல்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேமல்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.ேமல்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 
4.ேமல்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு , 
5.ேமல்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 
6.ேமல்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) துண்டு ெதரு , 
7.ேமல்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 ேமல்அருங்குணம்‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேமலருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு
, 2.ேமலருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேரஷன் கைட ெதரு , 
3.ேமலருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடெதரு , 
4.ேமலருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெகால்ைல ெவளி , 
5.ேமலருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ேமலருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ெதரு , 
7.ேமலருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
8.ேமலருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புதூர் பூங்குணம் , 
9.ேமலருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
124 124 124 மானந்தல்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

எஸ்.எஸ.எ கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ைமய வைளவு

1.சயீப்பூண்டி (வ.கி) & மானந்தல் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு (சயீப்பூண்டி) , 2.சயீப்பூண்டி (வ.கி) & மானந்தல் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு (சயீப்பூண்டி) , 3.சயீப்பூண்டி 
(வ.கி) & மானந்தல் (ஊ) பள்ளத்ெதரு (சயீப்பூண்டி) , 
4.சயீப்பூண்டி (வ.கி) & மானந்தல் (ஊ) ேமட்டுெதரு 
(சயீப்பூண்டி) , 5.சயீப்பூண்டி (வ.கி) & மானந்தல் (ஊ) 
மானந்தல் ேராடு (சயீப்பூண்டி) , 6.சயீப்பூண்டி (வ.கி) & 
மானந்தல் (ஊ) தாயனூர் ேராடு (சயீப்பூண்டி) , 7.சயீப்பூண்டி 
(வ.கி) & மானந்தல் (ஊ) ெகாசப்பட்டு (சயீப்பூண்டி) , 
8.சயீப்பூண்டி (வ.கி) & மானந்தல் (ஊ) அய்யாசாமி புரவைட , 
9.சயீப்பூண்டி (வ.கி) & மானந்தல் (ஊ) 
ெகால்ைலேமடு(சயீப்பூண்டி) , 10.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
சயீப்பூண்டி ேராடு ((காலனி) , 11.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புது 
ெதரு(காலனி) , 12.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு(காலனி) , 13.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளத்ெதரு(காலனி) , 14.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) கிணற்றுத் 
ெதரு(காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

125 125 125 மானந்தல்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம்

1.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு ெதரு , 2.மானந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
வாணியர் ெதரு , 4.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காமாட்சியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
6.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 7.மானந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 8.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைரெதரு , 9.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லன்தாங்கல் , 10.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர 
ெதரு , 11.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெகால்ைலேமடு , 
12.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு (ேமாட்டூர்) , 
13.மானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
ேமாட்டூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
126 126 126 ஆத்திப்பட்டு‐604152 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி
1.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 2.ஆத்திப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ேராடு குறுக்கு ெதரு , 3.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்து ெதரு , 4.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபைதயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) களர்பாைளயம் , 6.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 ஆத்திப்பட்டு‐604152 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் நகர் (முதல் ெதரு) , 
2.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் நகர் (2வது ெதரு) , 
3.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 ெகாழப்பலுர்‐604152 ஊராட்சி ஓன்றியதுவக்கபள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ெகாழப்பலூர் (வ.கி) & ஆத்திப்பட்டு(ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.ெகாழப்பலூர் (வ.கி) & ஆத்திப்பட்டு(ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
3.ெகாழப்பலூர் (வ.கி) & ஆத்திப்பட்டு(ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
4.ெகாழப்பலூர் (வ.கி) & ஆத்திப்பட்டு(ஊ) ராஜாபாைற ெதரு , 
5.ெகாழப்பலூர் (வ.கி) & ஆத்திப்பட்டு(ஊ) காலனிெதரு , 
6.ெகாழப்பலூர் (வ.கி) & ஆத்திப்பட்டு(ஊ) எதுவாய்ெதரு , 
7.ெகாழப்பலூர் (வ.கி) & ஆத்திப்பட்டு(ஊ) ெகால்ைலேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 ேசாழந்தாங்கல்‐604152 ஊராட்சி ஓன்றியதுவக்கபள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 4.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 கலத்தம்பட்டு‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.கலத்தம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கலத்தம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில்ெதரு , 
3.கலத்தம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கவுண்டர் ெதரு , 
4.கலத்தம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெகால்ைலெவளி , 
5.கலத்தம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 6.கலத்தம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு , 7.கலத்தம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி , 8.கலத்தம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
, 9.கலத்தம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அன்னப்பள்ளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
131 131 131 ெசாக்கனந்தல்‐604153 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.ெசாக்கனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெசாக்கனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெசாக்கனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெகால்ைலெவளி , 
4.ெசாக்கனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 5.ெசாக்கனந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 6.ெசாக்கனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
பால்வாடி ெதரு , 7.ெசாக்கனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துத் 
ெதரு , 8.ெசாக்கனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதூர் புரைடெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

132 132 132 ெதன்பாைல‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
3வது வகுப்பைற எஸ்.எஸ்.எ 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ைமய பகுதி

1.ெதன்பாைல (வ.கி) & (ஊ) ஒத்த ெதரு , 2.ெதன்பாைல (வ.கி) 
& (ஊ) சாவடிெதரு , 3.ெதன்பாைல (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.ெதன்பாைல (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு குறுக்குெதரு , 
5.ெதன்பாைல (வ.கி) & (ஊ) மந்தெவளிெதரு , 6.ெதன்பாைல 
(வ.கி) & (ஊ) ஓட்டத்ெதரு , 7.ெதன்பாைல (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குத்ெதரு , 8.ெதன்பாைல (வ.கி) & (ஊ) 
தைலவர்ெகாட்டா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 ெதன்பாைல‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ்.எஸ்.எ வடக்கு கட்டிடம்  
கிழக்கு பகுதி

1.ெதன்பாைல (வ.கி) & (ஊ) ெபrயெதரு , 2.ெதன்பாைல
(வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 ெதன்பாைல‐604151 அரசினா் நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் (கிழக்கு பகுதி)

1.ெதன்பாைல (வ.கி) & (ஊ) மல்லாண்டிெதரு , 2.ெதன்பாைல
(வ.கி) & (ஊ) ஆர்க்காம்பூண்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
135 135 135 ெரட்டிபாைளயம்‐604153 

திக்காேமடு
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
2.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி , 3.ஆலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) சக்தி 
ேகாயில் ெதரு , 5.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) திக்காேமடு 
ெதன்பாைலேராடு , 6.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ெரட்டிபாைளயம் ெதன்பாைளயேராடு , 7.ஆலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாவில்ெதரு , 8.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) திக்காேமடு குளக்கைரத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 ெரட்டிபாைளயம்‐604153 
திக்காேமடு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி ேமற்கு பக்கம்

1.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் புதுக்காலனி , 
2.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
புதுக்காலனி , 3.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு பைழயகாலனி , 4.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைல ேராடு , 5.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி , 6.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு காலனி , 7.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) 
& (ஊ) திக்காேமடு பஜைனேகாவில்ெதரு , 8.ஆலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) ெசட்டித்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 ஆலம்பூண்டி‐604151 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 3வது
வகுப்பைற நடு பகுதி

1.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெடலிேபான்வதீி , 2.ஆலம்பூண்டி
(வ.கி) & (ஊ) ஒட்டத்ெதரு , 3.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைல ேராடு , 4.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 5.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 6.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
தாங்கல் கைர , 7.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் 
(காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
138 138 138 ஆலம்பூண்டி‐604151 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.ஆலம்பூண்டி
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.ஆலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல ேராடு , 4.ஆலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு (காலனி) , 
5.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு(காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 ஆலம்பூண்டி‐604151 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம்

1.பரதன்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பரதன்தாங்கல்
(பஜைனேகாயில்ெதரு) , 2.பரதன்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
பரதன்தாங்கல் திருவண்ணாமைல ேராடு , 3.ஆலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 4.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
அக்ரகார ெதரு , 6.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) சாவடிெதரு , 
7.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) நடுப்பட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 ஆலம்பூண்டி‐604151 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி ேமற்கு பகுதி

1.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) சாவடிெதரு , 2.பரதன்தாங்கல்
(வ.கி) & (ஊ) பரதன்தாங்கல் பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
3.பரதன்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளுவர்ெதரு(பரதன்தாங்கல்) , 4.பரதன்தாங்கல் (வ.கி) 
& (ஊ) கம்பர்ெதரு , 5.பரதன்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பாரதிெதரு 
, 6.பரதன்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
7.பரதன்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
8.பரதன்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் , 
9.பரதன்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளப்புத்தூர் , 
10.பரதன்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார்நகர் , 
11.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பரதன்தாங்கல் 
(பஜைனேகாயில்ெதரு) , 12.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பரதன்தாங்கல் திருவண்ணாமைல ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
141 141 141 ஆலம்பூண்டி‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) கூடப்பட்டு , 2.ஆலம்பூண்டி

(வ.கி) & (ஊ) தூராம்பூண்டி , 3.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
நடுப்பட்டு பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) நடுப்பட்டு பள்ைள ேகாயில் ெதரு , 5.ஆலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) நடுப்பட்டு நடுத்ெதரு , 6.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) நடுப்பட்டு புதுத்ெதரு , 7.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
நடுப்பட்டு இந்திராநகர் , 8.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
நடுப்பட்டு முருகன்தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 ெபருங்காப்பூர்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
2.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) என்.ேக..நகர் , 3.ெபருங்காப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில்ெதரு , 4.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 5.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 6.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துெதரு , 7.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 8.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 ெபருங்காப்பூர்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம்

1.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ேராடு , 
2.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
3.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) &  (ஊ) ேமலண்ைட ெதரு , 
4.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டிக்கல் பாைற , 
5.பசுைமலத்தாங்கல் (வ.கி) &ெபருங்காப்பூர் (ஊ) 
பிள்ைளயார்  ேகாயில் ெதரு , 6.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முக்கட்டு ெதரு , 7.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஜானகிராமன் ெதரு , 8.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதாழிலாளர் ெதரு , 9.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
சாைல , 10.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
11.ெபருங்காப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) என்.ேக.நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
144 144 144 ஒதியத்தூர்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

நடு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.சின்னெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.சின்னெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.சின்னெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு , 
4.ஒதியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.ஒதியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ஒதியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ேகாயில் ெத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 ஒதியத்தூர்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
நடு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஒதியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடெதரு , 2.ஒதியத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு , 
3.ஒதியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி கிழக்குெதரு , 
4.ஒதியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி ேமற்குெதரு , 
5.ஒதியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பாத்திமாேகாவில்ெதரு , 
6.ஒதியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குருமன் குளம் ெதரு , 
7.ஒதியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வரதராசபுரம்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 ெசன்னாலூர்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெசன்னாலுார் (வ.கி) & பாடிபள்ளம் (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 2.ெசன்னாலுார் (வ.கி) & 
பாடிபள்ளம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெசன்னாலுார் (வ.கி) & பாடிபள்ளம் (ஊ) கன்னிமார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெசன்னாலுார் (வ.கி) & பாடிபள்ளம் (ஊ) 
ஒம்சக்தி ேகாயில்ெதரு , 5.ெசன்னாலூர் (வ.கி) & 
பாடிபள்ளம் (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
147 147 147 மணலப்பாடி‐604151 ேராமன்கத்ேதாலிக்க

நடுநிைலப்பள்ளி புதிய கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி நடு வடக்கு பகுதி

1.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) மணலப்பாடி விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 4.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) ேமட்டூர் , 5.மணலப்பாடி 
(வ.கி) &  (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 6.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) 
பூந்தமல்லி ெதரு , 7.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) எதுப்ேபr 
ெதரு , 8.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) பைழய காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 மணலப்பாடி‐604151 ேராமன்கத்ேதாலிக்க
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி புதிய 
கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்

1.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) பைழய காலனி ெதற்கு ெதரு , 
2.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) பைழய காலனி விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) புது காலனி 
வடக்கு ெதரு , 4.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) புது காலனி 
ெதற்கு ெதரு , 5.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) புதூர் காலனி 
ெதரு , 6.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) புதூர் குழந்ைத ஏசு 
ெதரு , 7.மணலப்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) புதூர் விநாயகர் 
ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

149 149 149 நயம்பாடி‐604151 நிதி உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்

1.நயம்பாடி (வ.கி) & ெரட்டிபாைளயம் (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.நயம்பாடி (வ.கி) & ெரட்டிபாைளயம் (ஊ) ெபrய ெதரு , 
3.நயம்பாடி (வ.கி) & ெரட்டிபாைளயம் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.நயம்பாடி (வ.கி) & ெரட்டிபாைளயம் (ஊ) சவுட்டூர் , 
5.நயம்பாடி (வ.கி) & ெரட்டிபாைளயம் (ஊ) அண்ணாநகர் , 
6.நயம்பாடி (வ.கி) & ெரட்டிபாைளயம் (ஊ) காட்டுராஜா ெதரு 
, 7.நயம்பாடி (வ.கி) & ெரட்டிபாைளயம் (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 நயம்பாடி‐604151 நிதிஉதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்

1.நயம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.நயம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 3.நயம்பாடி (வ.கி) &  
(ஊ) ெசக்குேமட்டு ெதரு , 4.நயம்பாடி (வ.கி) &  (ஊ) 
குளக்கைர ெதரு , 5.நயம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு , 
6.நயம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பைன மைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
151 151 151 சத்தியமங்கலம்‐604153 ராமகிருஷ்ணா நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) முத்தாலம்மன்ேகாயில்ெதரு
, 2.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 சத்தியமங்கலம்‐604153 ராமகிருஷ்ணா நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கைடத்ெதரு , 
2.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டெதரு , 
3.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர்ேகாயில் ெதரு , 
5.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) எல்லம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 சத்தியமங்கலம்‐604153 புனித அந்ேதாணியர் ேராமன்
கத்ேதாலிக் நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி

1.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) முதல்ெதரு , 
2.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புனித அந்ேதானியார் 
ேகாயில் ெதரு , 3.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புனித 
அந்ேதானியர் ேகாயில் குறுக்கு ெதரு , 4.சத்தியமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) 3வது  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 சத்தியமங்கலம்‐604153 புனித அந்ேதாணியர் ேராமன்
கத்ேதாலிக் நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 4வது ெதரு , 
2.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 5வது ெதரு , 
3.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 6வது ெதரு , 
4.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 7வது ெதரு , 
5.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 8வது ெதரு , 
6.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 9வது ெதரு , 
7.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
8.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
9.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 
10.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) இ.பி.ஆபிஸ் அருகில் , 
11.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி திருவண்ணாமைன 
சாைல , 12.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நயம்பாடி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
155 155 155 பாலப்பாடி‐604153 நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி
1.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
2.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 
3.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
4.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
6.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
7.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
8.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல் ெதரு , 
9.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுபாைளயம்  ேராடு , 
10.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மயானம் , 
11.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பூசாr ெதரு , 
12.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமாட்டூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 ெசம்ேமடு‐604153 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 2.ெசம்ேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) காந்தி நகர் , 3.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 
4.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) கீைரகாரெதரு , 5.ெசம்ேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) அக்ரகாரத்ெதரு , 6.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு 
, 7.வரீமநல்லுார் (வ.கி) & ெசம்ேமடு  (ஊ) புதிய காலனி 
(வரீமநல்லூர்) , 8.வரீமநல்லுார் (வ.கி) & ெசம்ேமடு  (ஊ) 
பைழய காலனி (வரீமநல்லூர்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 ெசம்ேமடு‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) ேதவந்தாங்கல் , 2.ெசம்ேமடு (வ.கி) 
& (ஊ) அண்ணா நகர் , 3.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) வரீமநல்லூர் 
புதிய காலனி , 4.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) வரீமநல்லூர் 
பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
158 158 158 ேவலந்தாங்கல்‐604152 ஆர்.சி உதவிெபறும் ஆண்கள்

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பகுதி
1.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) நார்சாம்பட்டு , 
2.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் வதீி , 
3.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெசன்னந்தாங்கல் , 
4.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ேவலந்தாங்கல் , 
5.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுப்பாைளயம் , 
6.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத்தாங்கல் , 
7.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ள குளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 ேவலந்தாங்கல்‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கடலாடித் தாங்கல்

1.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) கடலாடி , 2.ேவலந்தாங்கல்
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

160 160 160 ேவலந்தாங்கல்‐604152 ேராமன் கத்ேதாலிக் அரசு
உதவிெபறும் ஆண்கள் துவக்கப்பள்ளி

1.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) நார்சா குளம் , 
2.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பனங்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 ேவலந்தாங்கல்‐604152 ேராமன் கத்ேதாலிக் அரசு
உதவிெபறும் ஆண்கள் 
துவக்கப்பள்ளி ைமய பகுதி

1.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) மrயமங்கலம் ெதற்கு ெதரு , 
2.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர , 3.ேவலந்தாங்கல் 
(வ.கி) & (ஊ) ஆசிrயர் ெதரு , 4.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
சேவrயார் ெதரு , 5.ேவலந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
பூந்தமல்லி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 ேமல்பாப்பாம்பாடி‐604152 அரசினா் உயர்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டடம் கிழக்கு  வடக்கு பகுதி

1.ேமல்பாப்பாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேமல்பாப்பாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு 
, 3.ேமல்பாப்பாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரத்ெதரு , 
4.ேமல்பாப்பாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ்நகர் , 
5.ேமல்பாப்பாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
6.ேமல்பாப்பாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) புதூர் , 7.ேமல்பாப்பாம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) கண்ணகிநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
163 163 163 ேமல்பாப்பம்பாடி‐604152 அரசினா் உயர் நிைலப்பள்ளி புதிய

கட்டடம் கிழக்கு பக்கம் ைமய பகுதி
1.ேமல்பாப்பாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
2.ேமல்பாப்பாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) புதூர் , 3.ேமல்பாப்பாம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) கண்ணகிநகர் , 4.ேமல்பாப்பாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
அைனக்கட்டு , 5.ேமல்பாப்பாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் 
நகர் , 6.ேமல்பாப்பாம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 ேச.ேபட்ைட‐604152 நிதி உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ைமய அைற

1.ெச.ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காமாட்சியம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.ெச.ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 3.ெச.ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 4.ெச.ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 ேச.ேபட்ைட‐604152 நிதி உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெச.ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி காமகரம் சாைல , 
2.ெச.ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) குள்ளுபிள்ைள காலனி ெதரு , 
3.ெச.ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி குளத்து ெதரு , 
4.ெச.ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காரெகாட்டா பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு , 5.ெச.ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 ேச.ேபட்ைட‐604152 நிதி உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காமகரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 2.காமகரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு , 3.காமகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 4.காமகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.காமகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனிபிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 புலிப்பட்டு‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.புலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.புலிப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார்  ேகாயில் ெதரு (வடக்கு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 புலிப்பட்டு‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.புலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு ேமற்கு
, 2.புலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 3.புலிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) கருவாட்சி பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
169 169 169 புதுப்பாைளயம்‐604153 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.புதுப்பாைளயம்
(வ.கி) &  (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 3.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) 
ைரஸ்மில் ெதரு , 4.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ேடங்க் 
ெதரு , 5.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ேகாயில்ெதரு , 
6.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம்‐
604153

ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு ைமய 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 2.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம்‐
604153

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
நடு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபலாக்குப்பம் , 
2.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
3.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வைளயெசட்டிகுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 ேசாகுப்பம்‐604153 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 
2.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர 
ெதரு , 4.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜா ெதரு , 
5.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 7.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் 
ெதரு , 8.ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 பாக்கம்‐604153 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பூர்ேபட்ைட , 2.பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ஏrக்கைர , 3.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
4.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
174 174 174 பாக்கம்‐604153 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) எம். டி. பள்ளி ெதரு , 3.பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளிக்ககூட ெதரு , 4.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 5.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி , 6.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 புத்தகரம்‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி   
எஸ்எஸ்ஏ கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.புத்தகரம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னெகாட்டாெதரு , 2.புத்தகரம்
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 3.புத்தகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
துெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.புத்தகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 5.புத்தகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 காட்டுசித்தாமூர்‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநைலப்பள்ளி
புதிய ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்

1.காட்டுசித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ட ெதரு , 
2.காட்டுசித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 காட்டுசித்தாமூர்‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநைலப்பள்ளி  
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.காட்டுசித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) தாதங்குப்பம் , 
2.காட்டுசித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
3.காட்டுசித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) மங்களத்தார்புரவைட , 
4.காட்டுசித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.காட்டுசித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைல  வதீி , 
6.காட்டுசித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) கர்னம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 மாதப்பூண்டி‐604152 மதராஸ் டயாசிஸ் நிதிஉதவிெபரும்
துவக்கப்பள்ளி

1.மாதப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.மாதப்பூண்டி (வ.கி) 
& (ஊ) பூண்டியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.மாதப்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 4.மாதப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 5.மாதப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில்ெதரு , 6.மாதப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 மாதப்பூண்டி‐604152 மதராஸ் டயாசிஸ் நிதிஉதவிெபரும்
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி

1.மாதப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
2.மாதப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கன்னிமார் ேகாயில் ெதரு , 
3.மாதப்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
180 180 180 நல்லான்பிள்ைளெபற்றா

ள்‐604152
அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு
பகுதி கிழக்கு கட்டிடம் அைற எண்‐1

1.நல்லான்பிள்ைளெபற்றாள் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சிேராடு , 
2.நல்லான்பிள்ைளெபற்றாள் (வ.கி) & (ஊ) நத்தெகால்ைல , 
3.நல்லான்பிள்ைளெபற்றாள் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர்நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 நல்லான்பிள்ைளெபற்றா
ள்‐604152

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி நடு
பகுதி அைற எண்.2

1.நல்லான்பிள்ைளெபற்றாள் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன்ேகாவில்ெதரு , 2.நல்லான்பிள்ைளெபற்றாள் (வ.கி) 
& (ஊ) அருந்ததியர்காலனி , 3.நல்லான்பிள்ைளெபற்றாள் 
(வ.கி) & (ஊ) மந்திநாயக்கன்ெதரு , 
4.நல்லான்பிள்ைளெபற்றாள் (வ.கி) & (ஊ) 
சுப்புநாயக்கர்ெதரு , 5.நல்லான்பிள்ைளெபற்றாள் (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்துெதரு , 6.நல்லான்பிள்ைளெபற்றாள் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயபஜைனேகாவில்ெதரு , 7.நல்லான்பிள்ைளெபற்றாள் 
(வ.கி) & (ஊ) கூழ்ெபருமாள்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 நல்லான்பிள்ைளெபற்றா
ள்‐604152

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி  
ெதற்கு பக்கம் கிழக்கு கட்டிடம் 
அைற எண்‐4

1.நல்லான்பிள்ைள ெபற்றால் (வ.கி) & (ஊ) புதுபஜைன
ேகாயில் ெதரு , 2.நல்லான்பிள்ைள ெபற்றால் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளித் ெதரு , 3.நல்லான்பிள்ைள ெபற்றால் (வ.கி) & (ஊ) 
ஜவுளிக்கைட ெதரு , 4.நல்லான்பிள்ைள ெபற்றால் (வ.கி) & 
(ஊ) மண்டப ெதரு , 5.நல்லான்பிள்ைள ெபற்றால் (வ.கி) & 
(ஊ) இந்திரா நகர் , 6.நல்லான்பிள்ைள ெபற்றால் (வ.கி) & 
(ஊ) ராதாபுரம் , 7.நல்லான்பிள்ைள ெபற்றால் (வ.கி) & (ஊ) 
குன்று ெதரு , 8.நல்லான்பிள்ைள ெபற்றால் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசஞ்சி ேராடு , 9.நல்லான்பிள்ைள ெபற்றால் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய அஞ்சலக வதீி , 10.நல்லான்பிள்ைள ெபற்றால் 
(வ.கி) & (ஊ) பட்டி ெதரு , 11.நல்லான்பிள்ைள ெபற்றால் 
(வ.கி) & (ஊ) அஞ்சலக வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
183 183 183 நாகலாம்பட்டு‐604152 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் (ெதற்கு கட்டிடம்)
1.நாகலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) உளியம்பட்டு , 2.நாகலாம்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.நாகலாம்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.நாகலாம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 ெசத்தவைர‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெசத்தவைர (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.ெசத்தவைர (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைல ெதரு , 3.ெசத்தவைர 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.ெசத்தவைர (வ.கி) & (ஊ) 
நாராயணபுரம் , 5.ெசத்தவைர (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 தடாகம்‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.தடாகம் (வ.கி) & (ஊ) கம்பர் ெதரு , 2.தடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளத்ெதரு , 3.தடாகம் (வ.கி) & (ஊ) ராமக்கவுண்டர் ெதரு , 
4.தடாகம் (வ.கி) & (ஊ) நா. பள்ளத்ெதரு , 5.தடாகம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 தடாகம்‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி

1.தடாகம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.தடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
தட்ட ஓட்டுக்காரன் ெதரு , 3.தடாகம் (வ.கி) & (ஊ) நா. 
பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 ேபாத்துவாய்‐604152 ேராமன்கத்ேதாலிக்க
உதவிெபறும்துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பகுதி

1.ேபாத்துவாய் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு , 2.ேபாத்துவாய்
(வ.கி) & (ஊ) இளங்ேகா ெதரு , 3.ேபாத்துவாய் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.ேபாத்துவாய் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 ேபாத்துவாய்‐604152 ேராமன்கத்ேதாலிக்க உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி ைமய வடக்கு பகுதி

1.ேபாத்துவாய் (வ.கி) & (ஊ) ேவட்டவலம் ேராடு , 
2.ேபாத்துவாய் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
3.ேபாத்துவாய் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ேபாத்துவாய் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 ேபாத்துவாய்‐604152 எஜிஎஎம்டி நூலக கட்டிடம் 1.ேபாத்துவாய் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 2.ேபாத்துவாய்
(வ.கி) & (ஊ) ேமல்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
190 190 190 பழவலம்‐606754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம்   கிழக்கு பகுதி
1.பழவலம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பழவலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பழவலம் (வ.கி) & (ஊ) சனிமூல ெதரு , 4.பழவலம் (வ.கி) & 
(ஊ) சர்க்கார் கிணறு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 பழவலம்‐606754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

1.பழவலம் (வ.கி) & (ஊ) காமன்ேகாயில் ெதரு , 2.பழவலம்
(வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 3.பழவலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒட்டர் ெதரு , 4.பழவலம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு , 
5.பழவலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 6.பழவலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேவட்டவலம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 மைலயரசன்குப்பம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்

1.மல்லரசன்குப்பம் (வ.கி) & மழவந்தாங்கல் (ஊ) ெமயின்
ேராடு , 2.மல்லரசன்குப்பம் (வ.கி) & மழவந்தாங்கல் (ஊ) 
வடக்கு ெதரு , 3.மல்லரசன்குப்பம் (வ.கி) & மழவந்தாங்கல் 
(ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 4.மல்லரசன்குப்பம் (வ.கி) & 
மழவந்தாங்கல் (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.மல்லரசன்குப்பம் (வ.கி) & 
மழவந்தாங்கல் (ஊ) நடுத்ெதரு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 மைலயரசன்குப்பம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.மல்லரசன்குப்பம் (வ.கி) & மழவந்தாங்கல் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.மல்லரசன்குப்பம் (வ.கி) & 
மழவந்தாங்கல் (ஊ) மதுைர வரீன் ேகாயில் ெதரு , 
3.மல்லரசன்குப்பம் (வ.கி) & மழவந்தாங்கல் (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 4.மல்லரசன்குப்பம் (வ.கி) & மழவந்தாங்கல் (ஊ) புது 
ெதரு , 5.மல்லரசன்குப்பம் (வ.கி) & மழவந்தாங்கல் (ஊ) 
பங்களாேமட்டு ெதரு , 6.மல்லரசன்குப்பம் (வ.கி) & 
மழவந்தாங்கல் (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
194 194 194 மழவந்தாங்கல்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ெதற்கு பகுதி ேமற்கு பக்கம்
1.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) குறவன்குன்றுெதரு , 
2.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ராமதாஸ் நகர் , 
3.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சியார்நகர் , 
4.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில்ெதரு , 
5.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 6.மழவந்தாங்கல் 
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 7.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
குட்டிவதீி , 8.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு பைழயகாலனி , 
9.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்பின்புறம் ெதரு பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 மழவந்தாங்கல்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ஆலம்பூண்டிசாைல , 
2.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
3.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 
4.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) கருமாரசந்து ெதரு , 
5.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) அருேமாட்டார் சந்து ெதரு , 
6.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) நாட்டார்ெதரு , 
7.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) சுடுகாட்டு ெதரு , 
8.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) குட்டிவதீி , 9.மழவந்தாங்கல் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 10.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர்ெதரு , 11.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு பைழயகாலனி , 
12.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி வடக்குெதரு 
, 13.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாவில்ெதரு , 
14.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) சனிமூலத் ெதரு , 
15.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
196 196 196 மழவந்தாங்கல்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் ைமய அைற
1.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) சனிமூலத் ெதரு , 
2.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) குறவன் குன்று ெதரு , 
3.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
4.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ஆலம்பூண்டி சாைல , 
5.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சியார் நகர் , 
6.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) மதுைர வரீன் ேகாயில் ெதரு 
, 7.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) துவக்கப்பள்ளி பள்ளிகூட  
ெதரு , 8.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) நாட்டார்ெதரு , 
9.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்பின்புறம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 மழவந்தாங்கல்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) துவக்கப்பள்ளி பள்ளிகூட 
ெதரு , 2.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) சுடுகாட்டுெதரு , 
3.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) நாட்டார்ெதரு , 
4.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
கஸ்துrபாய் ஆஸ்பத்திr , 6.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில்பின்புறம் ெதரு பைழய , 
7.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) குட்டிெதரு , 8.மழவந்தாங்கல் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 9.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
குறவன் குன்று ெதரு , 10.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
ராமதாஸ் நகர் , 11.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சியார் 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
198 198 198 மழவந்தாங்கல்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ைமய பகுதி
1.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) மதுைரவரீன் ேகாயில் ெதரு , 
2.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாவில்ெதரு , 
3.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ராமதாஸ்நகர் , 
4.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ஆலம்பூண்டி சாைல , 
5.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர , 6.மழவந்தாங்கல் 
(வ.கி) & (ஊ) துவக்கப்பள்ளிகூடத்ெதரு , 7.மழவந்தாங்கல் 
(வ.கி) & (ஊ) நாட்டார்ெதரு , 8.மழவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
குட்டிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 ெபான்னங்குப்பம்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.ெபான்னங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
2.ெபான்னங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.ெபான்னங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடெதரு , 
4.ெபான்னங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 ெபான்னங்குப்பம்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி

1.ெபான்னங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
2.ெபான்னங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில்ெதரு , 
3.ெபான்னங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில்ெதரு , 
4.ெபான்னங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 துத்திப்பட்டு‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பைழ கட்டிடம்

1.துத்திபட்டு (வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம் (ஊ) பைழயகாலனி , 
2.துத்திபட்டு (வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம் (ஊ) புதுகாலனி , 
3.துத்திபட்டு (வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம் (ஊ) அருந்ததியர் 
காலனி , 4.துத்திபட்டு (வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம் (ஊ) 
சனிமூலத்ெதரு , 5.துத்திபட்டு (வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம் (ஊ) 
குயவர்ெதரு , 6.துத்திபட்டு (வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம் (ஊ) 
இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
202 202 202 துத்திப்பட்டு‐605201 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி கிழக்கு

கட்டிடம் (ைமயப்பகுதி)
1.துத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு அைனத்து

வாக்காளர்கள்

203 203 203 துத்திப்பட்டு‐605201 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி 6வது
வகுப்பு அைற கட்டிடம் அைற எண் 2

1.துத்திப்பட்டு (வ.கி) &(ஊ) அனந்தபுரம் சாைல , 
2.துத்திப்பட்டு (வ.கி) &(ஊ) கருமாரத்ெதரு , 3.துத்திப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 அனந்தபுரம்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி கூட்டஅறங்கு 
அைற எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம்

1.அனந்தபுரம் (வ.கி)& (ேபருராட்சி) வார்டு1 கீழ்மைல
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 2.அனந்தபுரம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 1 கீழ்மைல ெதன்புறத்ெதரு , 
3.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 1 ேராடு சந்து , 
4.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 2 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 5.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 2 
கீழ்மைல காலனி வடபுறம் ெதரு , 6.அனந்தபுரம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 2 அனந்தபுரம்கீழ்மைல காலனி ெதரு , 
7.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு2 அனந்தபுரம் 
காலனிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 அனந்தபுரம்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு கட்டிடம்

1.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 2 வடபுற
கைடத்ெதரு , 2.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 
அய்யங்குளக்கைர ெதரு , 3.அனந்தபுரம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 3 அறிஞர் அண்ணா ெதரு , 
4.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 4 காமராசர் ெதரு 
, 5.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 5 வ.உ.சி.ெதரு , 
6.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 9 ஓலக்கைடசந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
206 206 206 அனந்தபுரம்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய ெபண்கள்

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

1.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 5 கைலஞர்
கருணாநிதிெதரு , 2.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
5 புது ெதரு , 3.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 
வடபுது ெதரு , 4.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 
கீழ்புது ெதரு , 5.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 
ெதன்புது ெதரு , 6.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 
ெதன்புறக்கைட ெதரு , 7.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 10 ஈஸ்வரக்ேகாயில் ெதரு , 8.அனந்தபுரம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 10 அக்ரஹாரத் ெதரு , 9.அனந்தபுரம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 10 இலுப்ைப ேதாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

207 207 207 அனந்தபுரம்‐605201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் நடு அைற

1.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 ெதன்புறகைடத்
ெதரு , 2.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 
சின்னத்ெதரு , 3.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 8 
பவுண்ட்டுகாரத்ெதரு , 4.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 8  காமாட்சிம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.அனந்தபுரம் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு8 வரீபாண்டியன் கட்டெபாம்மன் ெதரு , 
6.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 11 
முத்தாதிrபாைளயம் , 7.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 12 காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
208 208 208 அனந்தபுரம்‐605201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி அைறஎண் 18
1.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 8 விேவகானந்தர்
ெதரு , 2.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 9  
ெபrயத்ெதரு சந்து , 3.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 9 ஒட்டக்காரத்ெதரு , 4.அனந்தபுரம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு  9 ேபாய்ெதரு(ெபrயெதரு) , 
5.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 10 
குட்டக்காரத்ெதரு , 6.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 10 பாரதிதாசன் ெதரு , 7.அனந்தபுரம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 15 சிறுவள்ளிக்குப்பம் 
பிள்ைளயார்ேகாயில்த , 8.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு15 சிறுவள்ளிக்குப்பம் மாrயம்மன்ேகாயில்த , 
9.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 15 
சிறுவள்ளிக்குப்பம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 அனந்தபுரம்‐605201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைறஎண் 20

1.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 12 சித்தரசூர்புது
காலனி , 2.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 13 
சித்தரச்சூர் காலனி ேமல்பறத்ெதரு , 3.அனந்தபுரம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 14 சித்தரசூர் பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
4.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 15 சித்தரச்சூர் 
ெதன்புறம்ெதரு , 5.அனந்தபுரம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
14 சித்தரச்சூர்வடபுறத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 ெகாணலூர்‐605201 பஞ்சாயத்து யூனியன்
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
(வடக்கு பகுதி)

1.ெகாணலூர் (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைலத்ெதரு , 2.ெகாணலூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.ெகாணலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) வடபுற காலனி , 4.ெகாணலூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு 
காலனி , 5.ெகாணலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதன்புறக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
211 211 211 ெகாணலூர்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் புதுப்ேபட்ைட
1.ெகாணலூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
2.ெகாணலூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில்ெதரு 
, 3.ெகாணலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 4.ெகாணலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கனக்கன்குப்பம் சாைல , 5.ெகாணலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெசஞ்சி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 கணக்கன்குப்பம்‐604151 ேராமன்கத்ேதாலிக்க துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு துைண கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

1.கணக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.கணக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 கணக்கன்குப்பம்‐604151 ேராமன்கத்ேதாலிக்க துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கணக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) லூர்துநகர் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 கணக்கன்குப்பம்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம்

1.கணக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சனிமூைலத் ெதரு , 
2.கணக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
3.கணக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 கணக்கன்குப்பம்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு கட்டிடம்

1.கணக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அனந்தபுரம் சாைல அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 கணக்கன்குப்பம்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கணக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புங்கன் ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 கணக்கன்குப்பம்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.கணக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.கணக்கன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

218 218 218 ெகங்கவரம்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.ெகங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) பாலமுருகன்ேகாயில்ெதரு , 
2.ெகங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 ெகங்கவரம்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
(எச்.எம் அைற)

1.ெகங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
220 220 220 ெகங்கவரம்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ெதற்கு பகுதி
1.ெகங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 3.ெகங்கவரம் 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 ெகங்கவரம்‐604151 ேமகைல தனி உதவி குழு கட்டிடம் 1.ெகங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 தாண்டவசமுத்திரம்‐604151 ேராமன்கத்ேதாலிக்க உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பக்கம்

1.தாண்டவசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
2.தாண்டவசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
3.தாண்டவசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.தாண்டவசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) மிஷன் ெதரு , 
5.தாண்டவசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
6.தாண்டவசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுமைன , 
7.தாண்டவசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 கல்ேலr‐604151 ேராமன்கத்ேதாலிக்க உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி

1.கல்ேலr (வ.கி) & தாண்டவசமுத்திரம் (ஊ) அனந்தபுரம்
சாைல , 2.கல்ேலr (வ.கி) & தாண்டவசமுத்திரம் (ஊ) 
ேகாயில் ெதரு , 3.கல்ேலr (வ.கி) & தாண்டவசமுத்திரம் 
(ஊ) குளக்கைர ெதரு , 4.கல்ேலr (வ.கி) & 
தாண்டவசமுத்திரம் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 ேதவதானம்ேபட்ைட‐
604151

அரசினர் ேமல் நிைலபள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் அைற எண்.11

1.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) சாவடித் ெதரு , 
2.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) உலக்கடத் ெதரு , 
3.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) கல்ேலr 
ெகால்ைலத்ெதரு , 4.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைர ெதரு , 6.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
225 225 225 ேதவதானம்ேபட்ைட‐

604151
அரசு உயா் நிைலபள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம்

1.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அருங்குணத்தார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 ேதவதானம்ேபட்ைட‐
604151

அரசினர் உயா் நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி அைற எண்‐12

1.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அரசமரத்ெதரு , 
2.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) பங்களாப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 ேதவதானம்ேபட்ைட‐
604151

அரசினர் உயா் நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி

1.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
3.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர்ெதரு , 
4.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பட்டிக்காரன்ெதரு , 
5.ேதவதானம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) புதுமைனத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 ேதவதானம்ேபட்ைட‐
604151

அரசினர் உயா் நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் அைற எண்‐3 நடு பகுதி

1.ெபrயமூர் (வ.கி) & ேதவதானம்ேபட்ைட (ஊ) காமராஜர்
ெதரு , 2.ெபrயமூர் (வ.கி) & ேதவதானம்ேபட்ைட (ஊ) 
குட்ைடக்கார ெதரு , 3.ெபrயமூர் (வ.கி) & 
ேதவதானம்ேபட்ைட (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 4.ெபrயமூர் (வ.கி) 
& ேதவதானம்ேபட்ைட (ஊ) ெபrயமுர் வடக்கு ெதரு , 
5.ெபrயமூர் (வ.கி) & ேதவதானம்ேபட்ைட (ஊ) ெபrயமுர் 
ெதற்கு ெதரு , 6.ெபrயமூர் (வ.கி) & ேதவதானம்ேபட்ைட 
(ஊ) ெபrயமுர் ெமயின்ேராடு , 7.ெபrயமூர் (வ.கி) & 
ேதவதானம்ேபட்ைட (ஊ) ெபrயமுர் ஓடத்ெதரு , 
8.ெபrயமூர் (வ.கி) & ேதவதானம்ேபட்ைட (ஊ) ெபrயமுர் 
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 பாடிப்பள்ளம்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பாடிப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
2.பாடிப்பள்ளம்(வ.கி) & (ஊ) கீழ்பாடிப்பள்ளம் , 3.பாடிபள்ளம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாதாக்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
230 230 230 மூலெநல்லிமைல‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மூலெநல்லிமைல (வ.கி) & பாடிபள்ளம் (ஊ) 

நடுெநல்லிமைல , 2.மூலெநல்லிமைல (வ.கி) & பாடிபள்ளம் 
(ஊ) கீழ்ெநல்லிமைல , 3.மூலெநல்லிமைல (வ.கி) & 
பாடிபள்ளம் (ஊ) மூலெநல்லி மைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 தச்சம்பட்டு‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.தச்சம்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 3.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrய ெதரு , 5.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 6.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு 
, 7.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 8.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 9.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெபrய 
ெதரு , 10.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
11.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெவளாைம ெதற்கு ெதரு , 
12.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெவளாைம வடக்கு ெதரு , 
13.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெவளாைம பைழயகாலனி , 
14.தச்சம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெவளாைம புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 அத்தியூர்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 2.அத்தியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அம்மச்சார்அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.அத்தியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 4.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கருமாரத்ெதரு , 5.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
6.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
7.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 8.அத்தியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 9.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முத்துமாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 10.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குட்ைட ெதரு , 11.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 56 of 75



   12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
233 233 233 சிட்டாம்பூண்டி‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம்
1.சிட்டாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 2.சிட்டாம்பூண்டி
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.சிட்டாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலத்ெதரு , 4.சிட்டாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 சிட்டாம்பூண்டி‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.சிட்டாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
2.சிட்டாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 3.சிட்டாம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 சிறுநாம்பூண்டி‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சிருநாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) சிருநாம்பூண்டி ெதரு , 
2.சிருநாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 3.சிருநாம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட ெதரு , 4.சிருநாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர்காலனி , 5.சிருநாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
சரவணாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236 236 236 ேசரானூர்‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
எஸ்.எஸ்.எ கூடுதல் வகுப்பைற 
கட்டடம்> ைமயப்பகுதி

1.சிருநாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமலத்ெதரு , 2.சிருநாம்பூண்டி
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.சிருநாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளுவர் ெதரு , 4.சிருநாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 5.சிருநாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ேசரானூர் காலனி , 6.சிருநாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
புளியாந்ேதாப்பு , 7.சிருநாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
237 237 237 ேகாைண‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம்
1.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  
ேசாமசமுத்திரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாைண குளத்துேமடு விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) அப்பம்பட்டு  
விழுப்புரம் ேராடு , 4.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அப்பம்பட்டு முஸ்lம் 1வது ெதரு , 
5.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அப்பம்பட்டு முஸ்lம் 2வது ெதரு , 6.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & 
ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அப்பம்பட்டு குட்ைட ெதரு , 
7.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அப்பம்பட்டு மணலப்பாடி ேராடு , 8.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & 
ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அப்பம்பட்டு காலனி , 
9.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அப்பம்பட்டு தர்மராஜாகுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 ேகாைண‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 2.ேகாைண (வ.கி) 
& (ஊ) மணியக்கார ெதரு , 3.ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 4.ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாைலயப்பன் குளம் , 5.ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) குளத்து 
ெதரு , 6.ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) மணப்பாடி ேராடு , 
7.ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 8.ேகாைண (வ.கி) 
& (ஊ) ஆச்சாr ெதரு , 9.ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 ேகாைண‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) பரேதசிப்பட்டி ெதரு , 2.ேகாைண
(வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 3.ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ேகால்ைல , 4.ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) ேகாைண 
காலனி , 5.ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
240 240 240 அப்பம்பட்டு‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

துைண கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (ஊ) அப்பம்பட்டுவிநாயகர்
ேகாவில் ெதரு , 2.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (ஊ) 
அப்பம்பட்டு மணலப்பாடி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 அப்பம்பட்டு‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
துைண வடக்கு கட்டிடம்

1.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (ஊ) 
ேகாைணவடகால்மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (ஊ) ேகாைண 
நாகம்பூண்டி அண்ணா ெதரு , 3.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & 
ேகாைண (ஊ) அப்பம்பட்டு விமுப்புரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 நரசிங்கராயன்ேபட்ைட‐
604202

புரட்சித்தைலவா் எம்.ஜி.ஆா்
சத்துணவு ைமயம்

1.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
நரசிங்கராயன்ேபட்ைட காலனி முதல் ெதரு , 
2.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி முதல் ெதரு , 
3.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி 2வது ெதரு , 
4.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி 3வது ெதரு , 
5.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
6.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
குறுக்குத்ெதரு , 7.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
அங்கராயநல்லூர் பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
8.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அங்கராயநல்லூர் 
காலனி , 9.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) புதூர் 
சாைல , 10.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெஜ.ெஜ. நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 நரசிங்கராயன்ேபட்ைட(அ
ங்கராயநல்லூர்)‐604202

கிராம பஞ்சாயத்து அலுவலக
கட்டிடம்

1.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் ெதரு , 
2.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) எம். ஜி.ஆர் நகர் 1வது 
ெதரு , 3.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் 2வது ெதரு , 4.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
அங்கராயநல்லூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
244 244 244 நரசிங்கராயன்ேபட்ைட(அ

ங்கராயநல்லூர்)‐604202
அங்கன்வாடி கட்டிடம் 1.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பூமியான்குட்ைட

விழுப்புரம் ேராடு , 2.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
பூமியான்குட்ைட அந்ேதானியர்ேகாயில் ெதரு , 
3.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பூமியான்குட்ைட 
பள்ளிவாசல் ெதரு , 4.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
பூமியான்குட்ைட உைடயார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 நரசிங்கராயன்ேபட்ைட‐
604202

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி

1.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் 2வது
ெதரு , 2.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் 3வது ெதரு , 3.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) எம் 
ஜி.ஆர் 4வது ெதரு , 4.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) &(ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் ேமட்டு ெதரு , 5.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் 5வது ெதரு , 
6.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் 6வது 
ெதரு , 7.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் 6வதுருரு , 8.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் 8வது ெதரு , 9.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் 9வது ெதரு , 
10.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி,ஆர் நகர் 
10வது ெதரு , 11.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் 11வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
246 246 246 நரசிங்கராயன்ேபட்ைட‐

604202
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜிஆர் நகர் 12வது
ெதரு , 2.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் 13வது ெதரு , 3.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் 14வது ெதரு , 4.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் 15வது ெதரு , 
5.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
16வது ெதரு , 6.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் 17வது ெதரு , 7.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் 18வது ெதரு , 
8.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) புதூர் சாைல , 
9.நரசிங்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெஜ.ெஜ நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 ெசஞ்சி‐604202 ெசயிண்டு ைமக்ேகல்
ேமல்நிைலப்பள்ளி சிங்கவரம் ேராடு 
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 ெபrயநாயகம் ெதரு , 
2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 ெகாத்தமங்கலம் சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 ெசஞ்சி‐604202 ெசயிண்டு ைமக்ேகல்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் 
அைற ‐1 நடு அைற சிங்கவரம் ேராடு

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 சிங்கவரம் சாைல , 2.ெசஞ்சி
(ேபரூராட்சி) வார்டு 3 பூவாத்தம்மன் ெதரு , 3.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 3 இஸ்மாயில் ெதரு , 4.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 3 கபூர் சாயபு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ெசஞ்சி‐604202 ெசயிண்ட் ைமக்ேகல்
ேமனிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி 
சிங்கவரம் சாைல

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 3 ேதசூர் பாட்ைட அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 ெசஞ்சி‐604202 ெசயிண்ட் ைமக்ேகல்
ேமனிைலப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் 
அைற‐2 நடு பகுதி சிங்கவரம் சாைல

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 3 வ.உ.சி.ெதரு , 2.ெசஞ்சி
(ேபரூராட்சி) வார்டு 3 திரு.வி.க.ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
251 251 251 ெசஞ்சி‐604202 ெசயிண்ட் ைமக்ேகல்

ேமனிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பக்கம் கிருஷ்ணாபுரம்

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 2 சுண்ணாம்புக்கார ெதரு , 
2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 2 ெவற்றிகுளம்இருளர்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 ெசஞ்சி‐604202 ெசயிண்ட் ைமக்ேகல்
ேமனிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி கிருஷ்ணாபுரம்

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 2 ஆதிதிராவிடர் நடுத் ெதரு , 
2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு  2 குட்டக்காரத் ெதரு , 
3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 மந்ைதெவளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 ெசஞ்சி‐604202 ஊராட்சி ஒன்றியமுஸ்lம்
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு  4 பட்டித்ெதரு , 2.ெசஞ்சி
(ேபரூராட்சி) வார்டு 4 சாவடித்ெதரு , 3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 4 ெபான்னுசாமி ெதரு , 4.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 
5 சந்ைதத்ேதாப்பு ெதரு , 5.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 
முனுசாமிநயினார் ெதரு , 6.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 
பூக்காரத் ெதரு , 7.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 உம்மர் 
சாயபு ெதரு , 8.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 சிங்கவரம் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

254 254 254 ெசஞ்சி‐604202 புனித ைமக்ேகல் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்  நடு பகுதி அைற 
எண்.5 கிருஷ்ணாபுரம்

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 6 ஜாபர்ேபக் ெதரு , 2.ெசஞ்சி
(ேபரூராட்சி) வார்டு 6 முத்துபாரதி ெதரு , 3.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 6 முத்து ெதரு , 4.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 6 தியாகி இப்ராகிம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 ெசஞ்சி‐604202 புனித ைமக்ேகல் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் நடு பகுதி அைற 
எண்.4 கிருஷ்ணாபுரம்

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 இருளர் காலணி , 2.ெசஞ்சி
(ேபரூராட்சி) வார்டு 5 சங்கரன் ெதரு , 3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 5 ராமசாமி ெதரு , 4.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 
மசூதி ெதரு , 5.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 சிங்கவரம் 
ேராடு 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
256 256 256 ெசஞ்சி‐604202 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

அறிஞா் அண்ணா கூடம் கிழக்கு 
கட்டிடம் நடு பகுதி

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 6 சுந்தர விநாயகர் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 7 ேகாவிந்தசாமி ெதரு , 
3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 7 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 4.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 7 மாணிக்கம் ெசட்டித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 ெசஞ்சி‐604202 இராஜாேதசிங்கு அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 8 சுப்பு ெதரு , 2.ெசஞ்சி
(ேபரூராட்சி) வார்டு 8 ராமா ெதரு , 3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 8 ைமனா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 ெசஞ்சி‐604202 இராஜாேதசிங்கு அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி எஸ்.எஸ்.எ 
ேமற்கு பட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெசஞ்சி(ேபரூராட்சி) வார்டு 8 ரங்கசாமிநாயுடு ெதரு , 
2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 ேசப்ெபருமாள் ெதரு , 
3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 ராஜாேதசிங்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 ெசஞ்சி‐604202 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி  
எம்.ஜி.ஆா் அைற

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 இளங்ேகாவடிகள் ெதரு , 
2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 கட்டெபாம்மன் ெதரு , 
3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 சத்தியமூர்த்தி ெதரு , 
4.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 காமராஜர் ெதரு , 5.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 9 வாசுேதவன் ெதரு , 6.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 9 இ.பி. காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 ெசஞ்சி ‐ 604202 சாணக்கியா ெமட்rக்குேலஷன்
பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் சக்கராபுரம்

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) சக்கராபுரம் வார்டு 11 புது காலனி
ேமற்கு ெதரு , 2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) சக்கராபுரம் வார்டு 11 
புதுகாலணி வடக்குெதரு , 3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) 
சக்கராபுரம் வார்டு 11 புதுகாலணி கிழக்குெதரு , 4.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) சக்கராபுரம் வார்டு 11 திண்டிவனம்சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
261 261 261 ெசஞ்சி‐604202 சாணக்கியா ெமட்rக்குேலஷன்

பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் நடு பகுதி ‐ 
சக்கராபுரம்

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) சக்கராபுரம் வார்டு 11 ஆதிதிராவிடர்
காலனி 1வது ெதரு , 2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) சக்கராபுரம் 
வார்டு 11 ஆதிதிராவிடாகாலனி 2வது ெதரு , 3.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) சக்கராபுரம் வார்டு 11 ஆதிதிராவிடர் காலனி  
3வது ெதரு , 4.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) சக்கராபுரம் வார்டு 11 
ஆதிதிராவிடர் காலனி  4வது ெதரு , 5.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) 
சக்கராபுரம் வார்டு 11 ஆதிதிராவிடர் காலனி 5வது ெதரு , 
6.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) சக்கராபுரம் வார்டு 11 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

262 262 262 ெசஞ்சி‐604202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் நடு பகுதி

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 காந்திபஜார் , 2.ெசஞ்சி
(ேபரூராட்சி) வார்டு10 எம்.பி.ஆர் நகர் , 3.ெசஞ்சி(ேபரூராட்சி) 
வார்டு 7 புதுத்ெதரு , 4.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 
ெசல்வவினாயகர் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 ெசஞ்சி‐604202சக்கராபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 ெபrயண்ணன் ெதரு , 
2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 முனுசாமிெதரு , 3.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 16 ைசயத்உேசன்ெதரு , 4.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 18 விழுப்புரம் ேராடு , 
5.ெசஞ்சி(ேபரூராட்சி) வார்டு 16 ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 ெசஞ்சி‐604202சக்கராபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 18 குளக்கைர ெதரு , 2.ெசஞ்சி
(ேபரூராட்சி) வார்டு 18 சக்கராபுரம் மண்டபத் ெதரு , 
3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 18 ஆதிமூலம் கவுண்டர் ெதரு 
, 4.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 18 அப்பாண்ைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 ெசஞ்சி‐604202 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி பகுதி 
சக்கராபுரம்

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 18 விழுப்புரம் ேராடு , 2.ெசஞ்சி
(ேபரூராட்சி) வார்டு 16 ரங்கசாமி ெதரு , 3.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 17 குமாரசாமி பிள்ைள ெதரு , 4.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 17 குடு சாயபு ெதரு , 5.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 17 ஓட்டத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
266 266 266 ெசஞ்சி‐604202 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

மகாத்மா கூட்ட அைற ெதற்கு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி சக்கராபுரம்

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 16 சத்திர ெதரு , 2.ெசஞ்சி
(ேபரூராட்சி) வார்டு 17 மீனவர் ெதரு , 3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 17 பண்டிதர் ெதரு , 4.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 16 
ைசயத் உேசன் ெதரு , 5.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 16 
மணியக்காரத்ெதரு , 6.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 17 
பருவதராஜகுல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

267 267 267 ெசஞ்சி‐604202 நிதி உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி
பீரங்கிேமடு

1.ெசஞ்சி(ேபரூராட்சி) வார்டு 14 அப்பாவுத் ெதரு , 2.ெசஞ்சி
(ேபரூராட்சி) வார்டு 15 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு16 சுப்புராயன் ெதரு , 4.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 15 திருவள்ளுவர் ெதரு , 5.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 12 திருவண்ணாமைல ேராடு 
சின்னபள்ளி வாசல் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 ெசஞ்சி‐604202 ஊராட்சிஒன்றியஅலுவலகவளாகம்
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் எஸ்.அச்.ஜி 
பயிற்சி நிைலயம்

1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 திருவண்ணாமைல சாைல
, 2.ெசஞ்சி(ேபரூராட்சி) வார்டு 15 திருவண்ணாமைல சாைல 
புதுெதரு , 3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
திருவண்ணாமைல சாைல ஏrக்கைர ெதன்புரம் , 4.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராஜாேதசிங்கு நகர் முதலாவது 
ெதரு , 5.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 ஏrக்கைர வடபுறத் 
ெதரு , 6.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 இருளர்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 ெசஞ்சி‐604202 ஊராட்சிஒன்றியஅலுவலகவளாகம் 1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 ஏrக்கைர வடபுறத் ெதரு , 
2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) திருவண்ணாமைல சாைல , 
3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராஜாேதசிங்கு நகர் 
முதலாவது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
270 270 270 ெசஞ்சி‐604202 ஊராட்சிமன்ற ஒன்றிய அலுவலகம்  

கவுன்சில் ஹால்
1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 திண்டிவனம் சாைல , 
2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா நகர் 2வது 
ெதரு , 3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா நகர் 
3வது ெதரு , 4.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா 
நகர் 4வது ெதரு , 5.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 
ராேஜந்திரா நகர் 5வது ெதரு , 6.ெசஞ்சி(ேபரூராட்சி) வார்டு 
13 ராேஜந்திரா நகர் 6வதுெதரு (மசூதிெதரு) , 7.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா நகர் 7வது ெதரு , 
8.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா நகர் 8வது 
ெதரு , 9.ெசஞ்சி(ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா நகர் 
9வது ெதரு , 10.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா 
நகர் 10வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 ஊரணிதாங்கள்‐604202 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஊரணித்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 
2.ஊரணித்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு 
, 3.ஊரணித்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்புைக ேராடு , 
4.ஊரணித்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) திண்டிவனம் சாைல , 
5.ஊரணித்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 
6.ஊரணித்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) சுபான் குட்ைடெதரு , 
7.ஊரணித்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ராஜகுமாr நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 ெபான்பத்தி‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
ேமற்கு பகுதி

1.அஞ்சாஞ்ேசr (வ.கி) & ெபான்பத்தி (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் கிழக்குெதரு , 2.அஞ்சாஞ்ேசr (வ.கி) & 
ெபான்பத்தி (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ேமற்கு ெதரு , 
3.அஞ்சாஞ்ேசr (வ.கி) & ெபான்பத்தி (ஊ) குளக்கைரெதரு , 
4.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
5.அஞ்சாஞ்ேசr (வ.கி) & ெபான்பத்தி (ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
273 273 273 ெபான்பத்தி‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

நடு அைற
1.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.ெபான்பத்தி (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்குெதரு , 3.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
4.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) ெசம்பத்தாள் ேகாயில் ேராடு , 
5.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) விழுப்புரம் சாைல , 6.ெபான்பத்தி 
(வ.கி) & (ஊ) திண்டிவனம் சாைல , 7.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
குட்ைடக்கைர ெதரு , 8.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் 
ெதரு , 9.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) சந்துெதரு , 10.ெபான்பத்தி 
(வ.கி) & (ஊ) ேமாகாம்புrஅம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
11.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
12.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 13.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) அஞ்சாஞ்ேசr சாைல , 
14.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) ஆற்றுபாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

274 274 274 ெபான்பத்தி‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
கிழக்கு பகுதி

1.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) ேமலத்ெதரு , 2.ெபான்பத்தி (வ.கி) 
& (ஊ) கீழெதரு , 3.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
மாதாேகாயில்ெதரு , 4.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) பாைளயம் , 
5.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) புதுமைனெதரு , 6.ெபான்பத்தி 
(வ.கி) & (ஊ) முனஸ்வரன்ேகாயில்ெதரு , 7.ெபான்பத்தி (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்குெதரு , 8.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிெதரு , 
9.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) சந்துெதரு , 10.ெபான்பத்தி (வ.கி) & 
(ஊ) அஞ்சாஞ்ேசr ெதரு , 11.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
விழுப்புரம்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 ேமல்எைடயாளம்‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேமல்எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
2.ேமல்எைடயாளம் (வ.கி) &(ஊ) மாrயம்மன் ெதரு , 
3.ேமல்எைடயாளம்  (வ.கி) &(ஊ) ெஜயங்ெகாண்டான் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
276 276 276 ேமல்எைடயாளம்‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

(கூடுதல் கட்டிடம்) ெதற்கு பகுதி
1.ேமல் எைடயாளம்  (வ.கி) &(ஊ) முஸ்lம் ெதரு , 2.ேமல்
எைடயாளம்  (வ.கி) &(ஊ) ஏrகைரெதரு , 3.ேமல் 
எைடயாளம்  (வ.கி) &(ஊ) நடுகுப்பம் ெதரு , 4.ேமல் 
எைடயாளம்  (வ.கி) &(ஊ) பைழய அஞ்சலகத் ெதரு , 
5.ேமல்எைடயாளம் (வ.கி) &(ஊ) ேவட்ைடகாரன் ெதரு , 
6.ேமல்எைடயாளம்  (வ.கி) &(ஊ) முஸ்lம் ெதரு , 7.ேமல் 
எைடயாளம்  (வ.கி) &(ஊ) காலனி 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 8.ேமல்எைடயாளம் (வ.கி) &(ஊ) 
கடகால்ேதாப்பு , 9.ேமல் எைடயாளம்  (வ.கி) &(ஊ) 
கடகாலேதாப்பு ேபாகும் பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

277 277 277 ெஜயங்ெகாண்டான்‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ்.எஸ்.எ துைணக்கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

1.ெஜயங்ெகாண்டான்  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெஜயங்ெகாண்டான்  (வ.கி) & (ஊ) புதுவிநாயகர் 
ெதரு , 3.ெஜயங்ெகாண்டான்  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
4.ெஜயங்ெகாண்டான்  (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேபாகும் ெதரு , 
5.ெஜயங்ெகாண்டான்  (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 
6.ெஜயங்ெகாண்டான்  (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
7.ெஜயங்ெகாண்டான்  (வ.கி) & (ஊ) கந்தசாமி நகர் , 
8.ெஜயங்ெகாண்டான்  (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் , 
9.ெஜயங்ெகாண்டான்  (வ.கி) & (ஊ) அன்ைனசத்யாநகர் , 
10.ெஜயங்ெகாண்டான்  (வ.கி) & (ஊ) 
காலனிபிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

278 278 278 ஜம்ேபாதி‐604202 ஆதி திராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஜம்ேபாதி (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
2.ஜம்ேபாதி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ஜம்ேபாதி (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.ஜம்ேபாதி (வ.கி) & (ஊ) 
வன்னியர்ெதரு , 5.ஜம்ேபாதி (வ.கி) & (ஊ) 
கலர்பாைளயம்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

279 279 279 ஜம்ேபாதி‐604202 ஆதி திராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஜம்ேபாதி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 2.ஜம்ேபாதி (வ.கி) & 
(ஊ) புதுகாலனிெதரு , 3.ஜம்ேபாதி (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
280 280 280 பள்ளியம்பட்டு‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய முஸ்லிம்

ஆண்கள் நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பகுதி

1.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) &பள்ளியம்பட்டு (ஊ) 
மாவுமில்ெதரு , 2.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) 
&பள்ளியம்பட்டு (ஊ) பள்ளிவாசல்ெதரு , 
3.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) &பள்ளியம்பட்டு (ஊ) 
ஜானிபாஷாெதரு , 4.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) 
&பள்ளியம்பட்டு (ஊ) ைரஸ்மில்ெதரு , 
5.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) &பள்ளியம்பட்டு (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

281 281 281 பள்ளியம்பட்டு‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய முஸ்லிம்
ஆண்கள் நடுநிைலப்பள்ளி ைமய 
பகுதி

1.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) &பள்ளியம்பட்டு (ஊ) 
கபூர்சாயுபுெதரு , 2.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) 
&பள்ளியம்பட்டு (ஊ) காலனிெதரு , 3.ெஜயங்ெகாண்டான் 
(வ.கி) &பள்ளியம்பட்டு (ஊ) காலணி பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) &பள்ளியம்பட்டு (ஊ) 
ஏrத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

282 282 282 மீனம்பூர்‐604205 ஊராட்சி ஓன்றிய முஸ்லிம்
ெபண்கள் துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பகுதி

1.மீனம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.மீனம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 3.மீனம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.மீனம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

283 283 283 மீனம்பூர்‐604205 ஊராட்சி ஓன்றிய முஸ்லிம்
ெபண்கள் துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பகுதி

1.மீனம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயெதரு , 2.மீனம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பட்டிெதரு , 3.மீனம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஹக்குெதரு , 4.மீனம்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குட்ைடெதரு , 5.மீனம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாவுமில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

284 284 284 கவைர‐604205 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
புதிய கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி

1.கவைர & கடகம்பூண்டி (வ.கி) & கவைர (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 2.கவைர & கடகம்பூண்டி (வ.கி) 
& கவைர (ஊ) விழுப்புரம்ேராடு , 3.கவைர & கடகம்பூண்டி 
(வ.கி) & கவைர (ஊ) சித்ேதrெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
285 285 285 கவைர‐604205 அரசு ஆதிதிராவிடா் துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம்
1.கவைர & கடகம்பூண்டி (வ.கி) & கவைர (ஊ) 
ேமல்நிைலபள்ளிெதரு , 2.கவைர & கடகம்பூண்டி (வ.கி) & 
கவைர (ஊ) வள்ளுவர்ெதரு , 3.கவைர & கடகம்பூண்டி 
(வ.கி) & கவைர (ஊ) பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

286 286 286 கவைர‐604205 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கவைர & கடகம்பூண்டி (வ.கி) & கவைர (ஊ) கடகம்பூண்டி  
காலனி , 2.கவைர & கடகம்பூண்டி (வ.கி) & கவைர (ஊ) 
கடகம்பண்டி பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

287 287 287 மாவட்டம்பாடி‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.மாவட்டம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு , 
2.மாவட்டம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
3.மாவட்டம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.மாவட்டம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
5.மாவட்டம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

288 288 288 பாலப்பட்டு‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு , 2.பாலப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) குறுக்குத்ெதரு , 3.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி , 4.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
5.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எைடயான்குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

289 289 289 பாலப்பட்டு‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு(காலனி) 
, 2.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
3.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எைடயான்குளத்துெதரு , 
4.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

290 290 290 ெகாம்ேமடு‐604205 ேராமன் கத்ேதாலிக் உதவிெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம்

1.ெகாம்ேமடு (வ.கி) &ெதன்புதுப்பட்டு (ஊ) ெகாம்ேமடு
(பஜைனேகாயில் ெதரு) , 2.ெகாம்ேமடு (வ.கி) 
&ெதன்புதுப்பட்டு (ஊ) பைழயகாலனிெதரு , 3.ெகாம்ேமடு 
(வ.கி) &ெதன்புதுப்பட்டு (ஊ) புதுகாலனிெதரு , 4.ெகாம்ேமடு 
(வ.கி) &ெதன்புதுப்பட்டு (ஊ) பாத்திமா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
291 291 291 ெதன்புதுப்பட்டு‐604205 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.ெதன்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ராட்டின கிணறுெதரு , 
2.ெதன்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பட்டிெதரு , 3.ெதன்புதுப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 4.ெதன்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெசங்குளெதரு , 5.ெதன்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு ெதரு , 6.ெதன்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 
7.ெதன்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதரு , 
8.ெதன்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
9.ெதன்புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

292 292 292 காைர‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டடம் வடக்கு பகுதி

1.காைர (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 2.காைர (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.காைர (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

293 293 293 காைர‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, காைர‐
605201

1.காைர (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 2.காைர
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 3.காைர (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாசபாைளயம் (பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு) , 4.காைர 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாசபாைளயம் (ெதற்கு ெதரு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

294 294 294 காைர‐60201 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டடம் ைமய பகுதி

1.காைர (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.காைர (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 3.காைர (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடத்ெதரு , 4.காைர (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.காைர (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 6.காைர (வ.கி) & (ஊ) 
வடபுதுத்ெதரு , 7.காைர (வ.கி) & (ஊ) வாணியக்குளத்ெதரு , 
8.காைர (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு(காலனி) , 9.காைர (வ.கி) & 
(ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
295 295 295 வrக்கல்‐605201 கிராம ேசைவ ைமயக்கட்டிடம் 1.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) அந்ேதாணியார் ெதரு , 2.வrக்கல்  

(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 3.வrக்கல்  (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் 
ெதரு , 5.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) புதுமைன காலனி , 
6.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 7.வrக்கல்  
(வ.கி) & (ஊ) ராயப்பர் ேகாயில் ெதரு , 8.வrக்கல்  (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

296 296 296 வrக்கல்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலம் 1.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) ராயப்பர் ேகாயில் ெதரு , 
2.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
4.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
6.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

297 297 297 ேமல்அருங்குணம்‐605201 அரசு உதவி ெபறும்துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ேமல் அருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாவில்ெதரு , 
2.ேமல் அருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 3.ேமல் அருங்குணம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபrயெதரு , 4.ேமல் அருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 5.ேமல் அருங்குணம் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுெதரு , 6.ேமல் அருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
298 298 298 அைணேயr‐605201 புனித அந்ேதாணியர்

உயர்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

1.அைணேயr (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
2.அைணேயr (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.அைணேயr (வ.கி) 
& (ஊ) மணியக்கார ெதரு , 4.அைணேயr (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைனேகாயில் ெதரு , 5.அைணேயr (வ.கி) & (ஊ) 
எடத்ெதரு , 6.அைணேயr (வ.கி) & (ஊ) ேரஷன்கைட ெதரு , 
7.அைணேயr (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.அைணேயr(ஊ) அந்ேதாணியார் ேகாயில் ெதரு , 
9.அைணேயr (வ.கி) & (ஊ) பைழய மாதாேகாயில் ெதரு , 
10.அைணேயr (வ.கி) & (ஊ) புது மாதாேகாயில் ெதரு , 
11.அைணேயr (வ.கி) & (ஊ) ெகன்னடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

299 299 299 அைணேயr‐605201 புனித அந்ேதாணியர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி

1.அைணேயr (வ.கி) & (ஊ) உல்லாசநகர் ெதரு , 
2.அைணேயr (வ.கி) & (ஊ) ப.உ.ச நகர் , 3.முள்ளூர் (வ.கி)& 
அைணேயr (ஊ) முள்ளுர் , 4.முள்ளூர் (வ.கி)& அைணேயr 
(ஊ) புதூர் , 5.முள்ளூர் (வ.கி)& அைணேயr (ஊ) 
ேகானாங்குட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

300 300 300 புலிவந்தி‐605201 அரசினர்
ஆதிதிராவிடர்நலதுவக்கப்பள்ளி

1.புலிவந்தி (வ.கி) & ெகாணலூர் (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 2.புலிவந்தி (வ.கி) & ெகாணலூர் 
(ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.புலிவந்தி (வ.கி) & 
ெகாணலூர் (ஊ) மாத்தூர்சாைல , 4.புலிவந்தி (வ.கி) & 
ெகாணலூர் (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
301 301 301 மாத்தூர்திருக்ைக‐605201 ெமட்ராஸ் ைடயாசிஸ்

துவக்கப்பள்ளி புதிய கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி

1.மாத்தூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு
, 2.மாத்தூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.மாத்தூர் 
திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.மாத்தூர் திருக்ைக 
(வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில்ெதரு , 5.மாத்தூர் திருக்ைக 
(வ.கி) & (ஊ) ேமஸ்திrெதரு , 6.மாத்தூர் திருக்ைக (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு (காலனி) , 7.மாத்தூர் 
திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 8.மாத்தூர் திருக்ைக 
(வ.கி) & (ஊ) புதுமாத்தூர் , 9.மாத்தூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
அஞ்சலகத்ெதரு , 10.மாத்தூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு (காலனி) , 11.மாத்தூர்திருக்ைக 
(வ.கி) & (ஊ) மட்டபாைற கூட்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

302 302 302 திருவதிக்குன்னம்‐605205 ேராமண் கத்ேதாலிக் துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ைமயப்பகுதி புதிய 
கட்டிடம் நடு பகுதி

1.திருவதிக்குன்னம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
2.திருவதிக்குன்னம் (வ.கி) & (ஊ) நாபாலெதரு , 
3.திருவதிக்குன்னம்  (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு , 
4.திருவதிக்குன்னம்  (வ.கி) & (ஊ) குறவர்நாபாலத்ெதரு , 
5.திருவதிக்குன்னம்  (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
6.திருவதிக்குன்னம்  (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுெதரு , 
7.திருவதிக்குன்னம்  (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 
8.திருவதிக்குன்னம்  (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
9.திருவதிக்குன்னம்  (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு 
வினாயகர்ேகாயில் ெதரு , 10.திருவதிக்குன்னம்  (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
303 303 303 ஒட்டம்பட்டு‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி ) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
2.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
3.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சின்னெதரு , 4.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு (காலனி) , 5.ஒட்டம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு (காலனி) , 
6.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விழுப்புரம் சாைல , 
7.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆஸ்பிட்டல் ேராடு , 
8.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
9.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காைரேராட்டுெதரு , 
10.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

304 304 304 மட்டபாைற‐604205 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கபள்ளி 1.மட்டபாைற (வ.கி) & திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) மட்டப்பாைற
, 2.மட்டபாைற (வ.கி) & திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) 
விநாயகர்ேகாவில்ெதரு , 3.மட்டபாைற (வ.கி) & 
திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) புதுகாலனி , 4.மட்டபாைற (வ.கி) & 
திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) பைழயகாலனி , 5.மட்டபாைற 
(வ.கி) & திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) 
முனிஸ்வரன்ேகாவில்ெதரு , 6.மட்டபாைற (வ.கி) & 
திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) சின்னத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேததி :

இடம் : விழுப்புரம்

01-09-2018  முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,

 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்
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    12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 71   மயிலம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 உைடயாந்தாங்கல்‐

604208
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.உைடயாந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 

2.உைடயாந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 
3.உைடயாந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
4.உைடயாந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைல ெதரு , 
5.உைடயாந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
6.உைடயாந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 
7.உைடயாந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு , 
8.உைடயாந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 கண்டமநல்லூர்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கண்டமநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 2.கண்டமநல்லூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு , 3.கண்டமநல்லூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 4.கண்டமநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு 
, 5.கண்டமநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு , 6.கண்டமநல்லூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சுண்ணாம்புேமடு , 7.கண்டமநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 கள்ளப்புலியூர்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.கள்ளப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
2.கள்ளப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு , 
3.கள்ளப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு 
, 4.கள்ளப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 
5.கள்ளப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழண்ைட ெதரு , 
6.கள்ளப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைட ெதரு , 
7.கள்ளப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசக்கால்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 கள்ளப்புலியூர்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.கள்ளப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலண்ைடெதரு , 
2.கள்ளப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழய காலனி , 
3.கள்ளப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 1 of 65



    12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 71   மயிலம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
5 5 5 இரும்புலி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.இரும்புலி (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாவில் ெதரு , 2.இரும்புலி

(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.இரும்புலி (வ.கி) & 
(ஊ) குறுக்கு ெதரு , 4.இரும்புலி (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
5.இரும்புலி (வ.கி) & (ஊ) பிராமனர் ெதரு , 6.இரும்புலி (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 7.இரும்புலி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயர்ேகாவில் ெதரு , 8.இரும்புலி (வ.கி) & (ஊ) ேராடு 
ெதரு(காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 ெபரும்பூண்டி‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபரும்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ)  மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ெபரும்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
3.ெபரும்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
4.ெபரும்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 5.ெபரும்பூண்டி (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி , 6.ெபரும்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வினாயகபுரம் , 
7.ெபரும்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) சூரப்பந்தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 ேசாழங்குணம்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேசாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்தாங்கல் , 2.ேசாழங்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) ைதயத்தான்பட்டி , 3.ேசாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
பூசாrப்பட்டி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 ேசாழங்குணம்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ேசாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிெதரு , 2.ேசாழங்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார ெதரு , 3.ேசாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில் ெதரு , 4.ேசாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேராடுெதரு , 5.ேசாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
6.ேசாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ஓட்டமண்டபம் , 7.ேசாழங்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 ெபன்னகர்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி

1.ெபன்னகர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குளத்துெதரு , 2.ெபன்னகர்
(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குட்ைடெதரு , 3.ெபன்னகர் (வ.கி.) மற்றும் 
(ஊ) ேமட்டுெதரு , 4.ெபன்னகர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முன்னாள் 
தைலவர்ெதரு , 5.ெபன்னகர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஈ.பி ேராடு , 
6.ெபன்னகர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேபங்க் ேராடு , 7.ெபன்னகர் 
(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிளியனூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 71   மயிலம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
10 10 10 ெபன்னகர் 604210 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி
1.ெபன்னகர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆச்சாrெதரு , 2.ெபன்னகர்
(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 3.ெபன்னகர் 
(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு , 4.ெபன்னகர் (வ.கி.) 
மற்றும் (ஊ) நாயுடுெதரு , 5.ெபன்னகர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அல்லிகுட்ைட , 6.ெபன்னகர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊைமயன் 
தாங்கல் , 7.ெபன்னகர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபன்னகர்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 மருத்துவாம்பாடி‐
604210

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபன்னகர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 2.ெபன்னகர்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.ெபன்னகர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 கருங்குழி‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கருங்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கருங்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்குழி காலணி , 
3.கருங்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாைத காலனி , 4.கருங்குழி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 5.கருங்குழி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 சின்னகரம்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம்,

1.சின்னகரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 
2.சின்னகரம் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில்ெதரு , 3.சின்னகரம் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு , 4.சின்னகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாயுடு ெதரு , 5.சின்னகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 
6.சின்னகரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 
7.சின்னகரம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 தாமனூர்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.தாமனூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.தாமனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு , 
3.தாமனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.தாமனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சர்க்கார்கிணறு ெதரு , 5.தாமனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தர்மாபுr ெதரு , 6.தாமனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
15 15 15 ெதாண்டூர்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு பகுதி
1.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு , 2.ெதாண்டூர்
(வ.கி) & (ஊ) கணக்கன்குளம் , 3.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) காலணி 
சிெமண்ட்சாைல , 4.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 5.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 ெதாண்டூர்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ெதாண்டூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு , 3.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அrயநல்லூர் சாைலவதீி , 5.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அrயநல்லூர் பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு , 6.ெதாண்டூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அrயநல்லூர் ெசக்குேமடு ெதரு , 7.ெதாண்டூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பூேதr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 ேமல் ஒலக்கூர்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ேமல் ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதூர் ெதரு , 2.ேமல்ஓலக்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஓட்டர் ெதரு , 3.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாவில் ெதரு , 5.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பிராமணர் ெதரு 
, 6.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ெதரு , 7.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 ேமல் ஒலக்கூர்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 2.ேமல்ஓலக்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) தண்டுமாr அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 4.ேமல்ஓலக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 5.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மாகுளம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 கடுகபட்டு‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
2.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
3.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
20 20 20 முக்குணம்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.முக்குணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 

2.முக்குணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 3.முக்குணம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவன் ேகாவில் ெதரு , 4.முக்குணம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சந்ைதேமடு , 5.முக்குணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.முக்குணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இருளர் ெதரு , 7.முக்குணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

21 21 21 ஈச்சூர்‐604203 பாண்டியன் நிதிஉதவி
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி

1.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதன்பாதி , 2.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புது காலனி , 3.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 4.ஈச்சூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்துெதரு , 5.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 6.ஈச்சூர் 
(வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 ஈச்சூர்‐604203 பாண்டியன் நிதிஉதவி
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி

1.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) மனியக்காரர் ெதரு , 2.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு , 3.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 4.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 5.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குயவர் ெதரு , 6.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 7.ஈச்சூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளத்து ெதரு , 8.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) கருங்குழிேராடு 
ெதரு , 9.ஈச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) வடபாதி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 இல்ேலாடு‐604210 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.இல்ேலாடு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேராடு ெதரு , 2.இல்ேலாடு
(வ.கி) & (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.இல்ேலாடு 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.இல்ேலாடு 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி அம்ேபத்கார் ெதரு , 5.இல்ேலாடு (வ.கி) & 
(ஊ) காரனந்தல் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.இல்ேலாடு 
(வ.கி) & (ஊ) காரானந்தல் ேமட்டுெதரு , 7.இல்ேலாடு (வ.கி) & (ஊ) 
காரனந்தல் அம்மச்சார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 71   மயிலம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
24 24 24 இல்ேலாடு‐604210 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.இல்ேலாடு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 2.இல்ேலாடு (வ.கி) 
& (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 3.இல்ேலாடு (வ.கி) & (ஊ) 
கர்ணன் ெதரு , 4.இல்ேலாடு (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
5.இல்ேலாடு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.இல்ேலாடு (வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr ெதரு , 7.இல்ேலாடு (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.இல்ேலாடு (வ.கி) & (ஊ) 
சின்னகுளம் ெதரு , 9.இல்ேலாடு (வ.கி) & (ஊ) குருப் அவுஸ் 
ெதரு , 10.இல்ேலாடு (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 சண்டிசாட்சி‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.சண்டிசாட்சி (வ.கி) & (ஊ) ேகாயில் ெதரு , 2.சண்டிசாட்சி (வ.கி) 
& (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 3.சண்டிசாட்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 4.சண்டிசாட்சி (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 மகாேதவிமங்களம்‐
604210

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மகாேதவி மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.மகாேதவி மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 
, 3.மகாேதவி மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.மகாேதவி மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் 
ெதரு , 5.மகாேதவி மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புத்ெதரு , 
6.மகாேதவி மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 காrயமங்களம்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.காrயமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில்ெதரு , 
2.காrயமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
3.காrயமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு , 4.காrயமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேவட்ைடக்காரன் ெதரு , 5.காrயமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி ெதரு , 6.காrயமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
28 28 28 ெசல்லபிராட்டி‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.ெசல்லபிராட்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெசல்லபிராட்டி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 3.ெசல்லபிராட்டி 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் ெதரு , 4.ெசல்லபிராட்டி 
(வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 5.ெசல்லபிராட்டி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெதரு , 6.ெசல்லபிராட்டி (வ.கி) & (ஊ) ேகாடிெகால்ைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 ேமல்களவாய்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேமல்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) களத்துேமட்டு ெதரு , 
2.ேமல்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) ெநகனூர்ேராடுபள்ளிக்கூட ெதரு , 
3.ேமல்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) கால்வாய் ெதரு , 4.ேமல்களவாய் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 ேமல்களவாய்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.ேமல்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
2.ேமல்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) ஆனத்தூர்ேராடு , 3.ேமல்களவாய் 
(வ.கி) & (ஊ) அரசமரத் ெதரு , 4.ேமல்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) 
இருளர்காலனி , 5.ேமல்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) ேசத்பட்ேராடு , 
6.ேமல்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) கன்னிகாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

31 31 31 ெநகனூர்‐604202 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் நடு பகுதி

1.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 2.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மைலஒரத்ெதரு , 4.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குகுறுக்கு ெதரு 
, 5.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.ெநகனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாrெதரு , 7.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 ெநகனூர்‐604202 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குகுறுக்குெதரு , 2.ெநகனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடெகால்ைல , 
4.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) பட்டிெதருேராடு , 5.ெநகனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பட்டிபிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதாம்பர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
33 33 33 ெநகனூர்‐604202 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு , 2.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயெதரு , 3.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னெதரு , 4.ெநகனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 5.ெநகனூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு5  ேராடு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 ேசதுவராயநல்லூர்‐
604202

சமுதாயக்கூடம் 1.ேசதுவராயநல்லூர் (வ.கி) & அவ்யூர் (ஊ) பஜைன ேகாயில்
ெதரு , 2.ேசதுவராயநல்லூர் (வ.கி) & அவ்யூர் (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ேசதுவராயநல்லூர் (வ.கி) & அவ்யூர் (ஊ) 
குளக்கைர ெதரு , 4.ேசதுவராயநல்லூர் (வ.கி) & அவ்யூர் (ஊ) 
வாய்க்கால் ெதரு , 5.ேசதுவராயநல்லூர் (வ.கி) & அவ்யூர் (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 அகலூர்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்

1.அகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெஜயின்ெதரு , 2.அகலூர் (வ.கி.) 
மற்றும் (ஊ) உைடயார் ெதரு , 3.அகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 
யாதவர் ெதரு , 4.அகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு 
, 5.அகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெமயின்ேராடு , 6.அகலூர் (வ.கி.) 
மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடெதரு , 7.அகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 
மும்மூர்த்தி ெதரு , 8.அகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 
ஒத்தவாைடெதரு , 9.அகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புது காலனி , 
10.அகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அம்மாகுளம் ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

36 36 36 அவியூர்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.அவியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 2.அவியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.அவியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
4.அவியூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு , 5.அவியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு , 6.அவியூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
7.அவியூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 ஆனாங்கூர்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதரடிவதீி , 4.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுெதரு , 5.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 8 of 65



    12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 71   மயிலம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
38 38 38 ெகாரவனந்தல்‐604206 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.ெகாரவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெகாரவனந்தல் , 2.ெகாரவனந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) வடபுத்தூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 விற்பட்டு‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.விற்பட்டு (வ.கி) & அவியூர் (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
2.விற்பட்டு (வ.கி) & அவியூர் (ஊ) ஏrகைரெதரு , 3.விற்பட்டு 
(வ.கி) & அவியூர் (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 4.விற்பட்டு (வ.கி) & 
அவியூர் (ஊ) குளக்கைரெதரு , 5.விற்பட்டு (வ.கி) & அவியூர்(ஊ) 
ெமயின்ேராடு , 6.விற்பட்டு (வ.கி) & அவியூர் (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 ஆனந்தூர்‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பக்க ெதற்கு பகுதி

1.ஆனந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வண்ணான்ெகால்ைல ெதரு , 
2.ஆனந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) தபால் ஆபீஸ் ெதரு , 3.ஆனந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ஆனந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுெதரு , 5.ஆனந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு , 
6.ஆனந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆனந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 ெபரும்புைக‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெபரும்புைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.ெபரும்புைக (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு , 3.ெபரும்புைக (வ.கி) & (ஊ) 
ெஜயினர்ேகாயில்ெதரு , 4.ெபரும்புைக (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனிெதரு , 5.ெபரும்புைக (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
6.ெபரும்புைக (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடெதரு , 7.ெபரும்புைக 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 8.ெபரும்புைக (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 9.ெபரும்புைக (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளிகாலனி , 10.ெபரும்புைக (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர்காலனி , 11.ெபரும்புைக (வ.கி) & (ஊ) குளத்தங்கைர 
ெதரு , 12.ெபரும்புைக (வ.கி) & (ஊ) இருளர்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
42 42 42 ேசர்விளாகம்‐604206 ஔைவ நிதி உதவிெபறும்

ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) ேசர்விளாகம் ேராடு , 
3.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
4.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) வண்ணார்ெதரு , 5.ேசர்விளாகம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 6.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆற்றங்கைர ெதரு , 7.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் , 
8.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) வடவானூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 ேசர்விளாகம்‐604206 ஔைவ நிதி உதவிெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) நங்கிலிெகாண்டான் காலனி , 
2.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு 
காலனி , 3.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) பிடாrேகாவில் ெதரு , 
4.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டியூர் விநாயகர்ேகாவில் 
ெதரு , 5.ேசர்விளாகம் (வ.கி) & (ஊ) காந்திெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 கடம்பூர்‐604206 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 2.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 3.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அஞ்சல்ெதரு , 4.கடம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி காந்திநகர் 1வது ெதரு , 5.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காந்திநகர் 2வதுெதரு , 6.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 கடம்பூர்‐604206 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம்

1.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 2.கடம்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பால்வாடிெதரு , 3.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 4.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 5.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 6.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
46 46 46 கைளயூர்‐604206 வ.உ.சி உதவிெபறும்துவக்கபள்ளி

ேமற்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.கைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.கைளயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 4.கைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.கைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குறுக்குெதரு , 6.கைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு , 7.கைளயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன்ேகாயில் ெதரு , 8.கைளயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெசஞ்சி ேராடு , 9.கைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

47 47 47 நாட்டார்மங்களம்‐
604206

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயநாட்டார்மங்களம் , 
2.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி , 
3.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதியநாட்டார்மங்களம் , 
4.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சிேராடு , 
5.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமாைடயூர்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 ேமல்சித்தாமூர்‐604206 ஸ்ரீ பார்சுவனாதர் அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

1.ேமல் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர் மடத்துெதரு , 2.ேமல்
சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு காலணி , 3.ேமல் சித்தாமூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கல்ேலr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49 49 49 ேமல்சித்தாமூர்‐604206 ஸ்ரீ பார்சுவனாதர் அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

1.ேமல் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமலாத்தூர் ேராடு , 2.ேமல்
சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 3.ேமல் சித்தாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குளக்கைர ெதரு , 4.ேமல் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர் 
வடக்கு ெதரு , 5.ேமல் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
6.ேமல் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காலணி , 7.ேமல் 
சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 ேமல்சித்தாமூர்‐604206 ஸ்ரீ பாச வநாதர் அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு புதிய 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற எண்.3

1.ேமல் சித்தாமூர் & ேமலாத்தூர் & (வ.கி) & ேமல் சித்தாமூர் (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 2.ேமல் சித்தாமூர் & ேமலாத்தூர் & (வ.கி)  & ேமல் 
சித்தாமூர் (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.ேமல்சித்தாமூர் (வ.கி) ரூ 
ேமலாத்தூர் (ஊ)  பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேமல் 
சித்தாமூர் & ேமலாத்தூர் & (வ.கி) & ேமல் சித்தாமூர் (ஊ) 
ேமலாத்தூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
51 51 51 ேமல்சித்தாமூர்‐604206 ஸ்ரீ பாச வநாதர் அரசு

ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு புதிய 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற எண்.4

1.ேமல்சித்தாமூர் (வ.கி) & ேமலாத்தூர் (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.ேமல் சித்தாமூர்&ேமலாத்தூர் &(வ.கி)&ேமல் 
சித்தாமூர் (ஊ) வாணியெதரு , 3.ேமல் சித்தாமூர் & ேமலாத்தூர் 
& (வ.கி) & ேமல் சித்தாமூர் (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 அருகாவூர்‐604203 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு , 2.அருகாவூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஆசாrெதரு , 3.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாrெதரு , 5.அருகாவூர் (வ.கி) &(ஊ) 
ேராடு ெதரு , 6.அருகாவூர் (வ.கி)&(ஊ) ஏrக்கைரெதரு , 
7.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பனப்பாக்கம் மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 8.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 அருகாவூர்‐604203 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுத்ெதரு , 2.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ேராடுெதரு , 3.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில்ெதரு , 5.அருகாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மயானெதரு , 6.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
8.அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 சிவனந்தல்‐604203 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சிவநந்தல் அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்
ெதரு  , 2.அருகாவூர்  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.அருகாவூர்  
(வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன்ேகாயில் வதீி , 4.அருகாவூர்  (வ.கி) & 
(ஊ) ேவட்ைடகாரன்குடிைச

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 நங்கியானந்தல்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.நங்கியானந்தல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.நங்கியானந்தல் (வ.கி.) மற்றும் 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.நங்கியானந்தல் (வ.கி.) 
மற்றும் (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.நங்கியானந்தல் (வ.கி.) 
மற்றும் (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 5.நங்கியானந்தல் 
(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
56 56 56 ேபாந்ைத‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேபாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ெபrயத்ெதரு , 2.ேபாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 

பாைளயத்ெதரு , 3.ேபாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) புரவைடெதரு
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 வரீாணாமூர்‐604203 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர் ெதரு , 2.வரீணாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஆச்சாr ெதரு , 3.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) நீர்பூச்சிெதரு , 
4.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார்ெதரு , 5.வரீணாமூர் (வ.கி) 
& (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.வரீணாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 7.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 
8.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 வரீாணாமூர்‐604203 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கடடிடம்

1.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு(கா) , 
2.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

59 59 59 வரீணமூர்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.வரீணாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடு ெதரு , 4.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு , 
5.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டெதரு , 6.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கல்லாங்குத்து ெதரு , 8.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr ெதரு 
, 9.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 10.வரீணாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராடு ெதரு (கா) , 11.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு(கா) , 12.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் 
ெதரு(கா) , 13.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு(கா) , 
14.வரீணாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு(கா)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
60 60 60 ேமல் அத்திப்பாக்கம்‐

604203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ேமல் அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயின் ெதரு , 2.ேமல்
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 3.ேமல் 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 4.ேமல் 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஏகாளி ெதரு , 5.ேமல் 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
6.ேமல் அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 7.ேமல் 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 ேமல் அத்திப்பாக்கம்‐
604203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேராட்டுப் பக்கம்

1.ேமல் அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ேமல் அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 3.ேமல் 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு காலனி , 4.ேமல் 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) உைடயார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 நீர்ெபருத்தகரம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.நீர்ெபருத்தகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ெதரு , 2.நீர்ெபருத்தகரம்
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 3.நீர்ெபருத்தகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு(காலனி) , 4.நீர்ெபருத்தகரம் (வ.கி) & 
(ஊ) அக்கரகாரத் ெதரு , 5.நீர்ெபருத்தகரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ள 
ெதரு , 6.நீர்ெபருத்தகரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
7.நீர்ெபருத்தகரம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத்ெதரு , 
8.நீர்ெபருத்தகரம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 மாம்பாக்கம்‐604406 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 1.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு , 2.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாட்டாவட்டு ெதரு , 4.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) டீக்கைடெதரு 
, 5.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத்ெதரு , 7.மாம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.மாம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) சின்னகுளம் ெதரு , 9.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கேணசபுரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 10.மாம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) கேணசபுரம் ஒத்தவாைட ெதரு , 11.மாம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) பாைளயம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
64 64 64 ெசம்பாக்கம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 1.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 

2.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 3.ெசம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரளபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ெசம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ெசம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி ெதரு , 7.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டூர் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 8.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டூர் ெதற்கு ெதரு , 9.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டூர் 
வடக்கு ெதரு , 10.ேகாணலூர் (வ.கி) & ெசம்பாக்கம் (ஊ) 
ேகாணலூர் ெபான்னியம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 ேமல்சிவிr‐604207 இந்து நிதி
உதவிெபறும்துவக்கப்பள்ளி

1.ேமல் சிவிr (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைட ெதரு , 2.ேமல் சிவிr
(வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட ெதரு , 3.ேமல் சிவிr (வ.கி) & (ஊ) நடு 
ெதரு , 4.ேமல் சிவிr (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
5.ேமல் சிவிr (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு , 6.ேமல் சிவிr (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 ஆத்திப்பாக்கம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஆத்திப்பாக்கம் & ெநடுந்தாண்டி (வ.கி) & ஆத்திபாக்கம் (ஊ) 
ெபrய ேகாவில் ெதரு , 2.ஆத்திப்பாக்கம் & ெநடுந்தாண்டி 
(வ.கி) & ஆத்திபாக்கம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
3.ஆத்திப்பாக்கம் & ெநடுந்தாண்டி (வ.கி) & ஆத்திபாக்கம் (ஊ) 
நாயக்கர் ெதரு , 4.ஆத்திப்பாக்கம் & ெநடுந்தாண்டி (வ.கி) & 
ஆத்திபாக்கம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு (காலனி) , 
5.ஆத்திப்பாக்கம் & ெநடுந்தாண்டி (வ.கி) & ஆத்திபாக்கம் (ஊ)) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு (அத்திப்பாக்கம்) , 6.ஆத்திப்பாக்கம் 
& ெநடுந்தாண்டி (வ.கி) & ஆத்திபாக்கம் (ஊ) ெநடுந்தாண்டி 
குளத்து ெதரு , 7.ஆத்திப்பாக்கம் & ெநடுந்தாண்டி (வ.கி) & 
ஆத்திபாக்கம் (ஊ)ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
8.ஆத்திப்பாக்கம் & ெநடுந்தாண்டி (வ.கி) & ஆத்திபாக்கம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 9.ஆத்திப்பாக்கம் & 
ெநடுந்தாண்டி (வ.கி) & ஆத்திபாக்கம் (ஊ)) ைபேராகிெதரு 
(ெநடுந்தாண்டி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
67 67 67 எதாெநமிலி‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.ஏதாெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ஏதாெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 3.ஏதாெநமிலி (வ.கி) & 
(ஊ) குயவர் ெதரு , 4.ஏதாெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) பட்டி ெதரு , 
5.ஏதாெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
6.ஏதாெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ெஜயின் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 எதாெநமிலி‐604207 ஊராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி
துவக்கப்பள்ளி

1.ஏதாெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 2.ஏதாெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 3.ஏதாெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) கள்ளுக்கைட ெதரு , 
4.ஏதாெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 பள்ளிகுளம்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பள்ளிகுளம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
2.பள்ளிகுளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.பள்ளிகுளம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.பள்ளிகுளம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 5.பள்ளிகுளம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைடெதரு , 
6.பள்ளிகுளம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 7.பள்ளிகுளம் 
(வ.கி) & (ஊ) சித்ேதrெதரு , 8.பள்ளிகுளம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகர்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 பள்ளிகுளம்‐604203 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.பள்ளிகுளம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
2.பள்ளிகுளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
3.பள்ளிகுளம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 
4.பள்ளிகுளம் (வ.கி) & (ஊ) சின்ன ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 இளமங்களம்‐604207 ஆர்.சி.ஆரம்பப்பள்ளி 1.இளமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர்ெதரு , 2.இளமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) யாதவர்ெதரு , 3.இளமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 4.இளமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒட்டத்ெதரு , 5.இளமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஒைடத்ெதரு , 
6.இளமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 7.இளமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதூர்பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 8.இளமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 9.இளமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாதாேகாயில்ெதரு , 10.இளமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி , 11.இளமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குப்பம்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
72 72 72 விழுக்கம்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கூடுதல் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.விழுக்கம் ( வ.கி) & (ஊ) விழுக்கம் ேமட்டு ெதரு , 2.விழுக்கம் ( 
வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 3.விழுக்கம் ( வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ெதரு , 4.விழுக்கம் ( வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு , 
5.விழுக்கம் ( வ.கி) & (ஊ) ைநனார்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 விழுக்கம்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.விழுக்கம் ( வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி வடக்கு ெதரு , 
2.விழுக்கம் ( வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.விழுக்கம் ( வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 ெகாணக்கம்பட்டு‐
604206

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.விழுக்கம் ( வ.கி) & (ஊ) ெகாணக்கம்பட்டு ெமயின் ெதரு , 
2.விழுக்கம் ( வ.கி) & (ஊ) ெகாணக்கம்பட்டு பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
3.விழுக்கம் ( வ.கி) & (ஊ) ெகாணக்கம்பட்டு திண்டிவனம் 
ெசஞ்சிசாைல , 4.விழுக்கம் ( வ.கி) & (ஊ) ெகாணக்கம்பட்டு 
மைலயம்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 தவீனூர்‐604207 ஊராட்சிஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு முகம் நடுப் பகுதி

1.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.தவீனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேபாஸ்ட்ஆபீஸ்ெதரு , 4.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 5.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) கல்ெவட்டு 
ேராடு , 6.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ெமயின்ேராடு , 
7.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) சாவடிெதரு , 8.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லியம்மன்ேகாயில்ெதரு , 9.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடெதரு , 10.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி 
ெமயின்ேராடு குளக்கைர ெதரு , 11.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசஞ்சி ெமயின்ேராடு , 12.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசஞ்சிெமயின்ேராடு , 13.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வினாயகர்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 தவீனூர்‐604207 ஊராட்சிஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு முகம் நடுப் பகுதி

1.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவ்காந்தி நகர் , 2.தவீனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ராஜவ்காந்திநகர் , 3.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவ்காந்திநகர் , 
4.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சிெமயின்ேராடு , 5.தவீனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெரட்டைணேராடு , 6.தவீனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஊத்துக்குட்ைடகாலனிெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
77 77 77 அகூர்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 2.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) 

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
5.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ேமல் ெதரு , 6.அகூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேராடு ெதரு , 7.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 8.அகூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அழகியநல்லூர் , 9.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய 
குளத்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 நடுவனந்தல்‐604207 ஊராட்சிஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு முகம் நடுப் பகுதி

1.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயெதரு , 2.நடுவனந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 4.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 6.நடுவனந்தல் (வ.கி) 
& (ஊ) அண்ணா நகர் ெதரு , 7.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) குன்று 
ேமட்டு ெதரு , 8.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
9.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 10.நடுவனந்தல் (வ.கி) 
& (ஊ) பழங்குடியினர் பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 நடுவனந்தல்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு முகம் நடுப் பகுதி

1.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.நடுவனந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 3.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புது  
காலனி , 4.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதூர்ெமயின்ேராடு , 
5.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதூர்ேகாயில் ெதரு , 6.நடுவனந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) புதூர் நடு ெதரு , 7.நடுவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதூர் 
பள்ளிகூடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

80 80 80 அகூர்.‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி கீழ்ெதரு , 2.அகூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராடுெதரு , 3.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 4.அகூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மன்னம்பூண்டி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
81 81 81 புலியனூர்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய

உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி

1.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) எடப்பாைளயம் , 2.புலியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 3.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் 
பாைளயம் , 4.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு , 
5.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
6.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 8.புலியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மணியக்காரர் ெதரு , 9.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வாத்தியார் 
ெதரு , 10.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டாகாரத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 புலியனூர்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய
உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி

1.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் பாைளயம் , 2.புலியனூர்
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமல் பகுதி , 3.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி கீழ் பகுதி , 4.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrேகாடி ெதரு , 
5.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.புலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சிறுநாங்கூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 தனியல்‐604207 திரு. வி. க. நிதி உதவி
ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

1.தனியல் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 2.தனியல்
(வ.கி) & (ஊ) குேபர விநாயகர் ெதரு , 3.தனியல் (வ.கி) & (ஊ) 
குடுமி சந்து , 4.தனியல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.தனியல் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 6.தனியல் (வ.கி) 
& (ஊ) வள்ளூவர் ெதரு , 7.தனியல் (வ.கி) & (ஊ) பாைளயம் 
ெதரு , 8.தனியல் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு , 9.தனியல் (வ.கி) & 
(ஊ) கூத்தாடி குடிைச ெதரு , 10.தனியல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 11.தனியல் (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
84 84 84 வடசிறுவலூர்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு ெந.1 , 
3.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு , 4.வடசிறுவளூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 5.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 1 , 6.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மல்லிகாபுரம் ெதரு , 7.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) சுடர் ஒலி 
நகர் , 8.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாவில் ெதரு 
, 9.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) தாதர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 வடசிறுவலூர்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) நாகவரம் ெதரு , 2.வடசிறுவளூர்
(வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு ெந.3 , 3.வடசிறுவளூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  , 4.வடசிறுவளூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு , 5.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேரடிேயாெகாட்டைக ெதரு , 6.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.வடசிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதாகுப்பு வடுகள் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
86 86 86 ெவள்ளிேமடுேபட்ைட‐

604207
அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.புத்தனந்தல் (வ.கி) & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட(ஊ) பஜார் வதீி , 
2.புத்தனந்தல் (வ.கி) & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட(ஊ) கவைர ெதரு , 
3.புத்தனந்தல் (வ.கி) & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட(ஊ) மற்றும் 2 
சந்ைதெதரு , 4.புத்தனந்தல் (வ.கி) & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட(ஊ) 
தல் காந்தி கிராமம் , 5.புத்தனந்தல் (வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) கவைர குறுக்கு ெதரு , 
6.புத்தனந்தல் (வ.கி) & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) இருளர் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 ெவள்ளிேமடுேபட்ைட‐
604207

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ஆர்எம்எஸ்ஏ

1.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட(வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) தட்டாரெதரு புத்தனந்தல் , 
2.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு புத்தனந்தல் , 
3.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு 
புத்தனந்தல் , 4.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) ெமயின்ேராடு புத்தனந்தல் , 
5.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு 
ெவள்ளிேமடு , 6.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட(ஊ) நடு ெதரு ெவள்ளிேமடு , 
7.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு 
ெவள்ளிேமடு , 8.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) காலனி ேராடு ெவள்ளிேமடு , 
9.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) காலனி  ெவள்ளிேமடு , 
10.புத்தனந்தல் &ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) 
&ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) ஒட்ட ெசட்டி ெதரு ெவள்ளிேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
88 88 88 ெவள்ளிேமடுேபட்ைட‐

604207
அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு கட்டிடம்

1.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடு (வ.கி) & ெவள்ளிேமடு ேபட்ைட
(ஊ) ெசட்டி ெதரு , 2.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட(வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) ைநனார்ெதரு புத்தனந்தல் , 
3.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) 3 வாணியர் ெதரு புத்தனந்தல் , 
4.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) வாணிய பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு புத்தனந்தல் , 5.புத்தனந்தல் & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட 
(வ.கி) & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) புத்தனந்தல் ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு புத்தனந்தல் , 6.புத்தனந்தல் 
&ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) 
ெசக்குேமடு ெதரு புத்தனந்தல் , 7.புத்தனந்தல் 
&ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (வ.கி) & ெவள்ளிேமடுேபட்ைட (ஊ) 
ேமட்டுெதரு புத்தனந்தல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 தாதாபுரம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ‐ 
வடக்கு பகுதி பிளாக் 1

1.சிங்கானிகுப்பம் (வ.கி) & தாதாபுரம் (ஊ) சிங்கானிகுப்பம்
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.சிங்கானிகுப்பம் (வ.கி) & 
தாதாபுரம் (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.சிங்கானிகுப்பம் 
(வ.கி) & தாதாபுரம் (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.சிங்கானிகுப்பம் (வ.கி) 
& தாதாபுரம் (ஊ) ஓடக்கைர ெதரு , 5.சிங்கானிகுப்பம் (வ.கி) & 
தாதாபுரம் (ஊ) கீழ்மைலயனூர் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.சிங்கானிகுப்பம் (வ.கி) & தாதாபுரம் (ஊ) கீழ்மைலயனூர் 
ெமயின்ேராடு , 7.சிங்கானிகுப்பம் (வ.கி) & தாதாபுரம் (ஊ) 
ஏrக்கைர இருளர் ெதரு , 8.சிங்கானிகுப்பம் (வ.கி) & தாதாபுரம் 
(ஊ) வரீநாயக்ககுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
90 90 90 தாதாபுரம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

நடுபகுதி வடக்கு கட்டிடம
1.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கீழ்மாடவதீி , 3.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைடெதரு , 
4.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) தாமைரக்குளம் ெதரு , 5.தாதாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ஓைடக்காரஇருளர் ெதரு , 6.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கம்மாளர் ெதரு , 7.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு காலனி 
, 8.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமட்டு ெதரு , 9.தாதாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ராஜாகுட்ைடெதரு காலனி , 10.தாதாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

91 91 91 தாதாபுரம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி பிளாக் 1

1.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
2.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
இரட்ைட பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 4.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தேமட்டு ெதரு , 5.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 தாதாபுரம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கம்மாளர் ெதரு , 2.தாதாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒட்ைடயம்பாைளயம் , 4.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அக்கரஹரம் 
ெதரு , 5.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்மாடவதீி , 6.தாதாபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) தர்மபுr ெதரு , 7.தாதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்மாட வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
93 93 93 கீழ்மாவிலங்ைக‐

604207
ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி

1.கீழ்மாவிலங்ைக (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ண்ைட ெதரு , 
2.கீழ்மாவிலங்ைக (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.கீழ்மாவிலங்ைக 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரத் ெதரு , 4.கீழ்மாவிலங்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைனக் ேகாவில் ெதரு , 5.கீழ்மாவிலங்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
ேதரடித் ெதரு , 6.கீழ்மாவிலங்ைக (வ.கி) & (ஊ) எட்டியம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 7.கீழ்மாவிலங்ைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 8.கீழ்மாவிலங்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrகைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 ேமல்மாவிலங்ைக‐
604207

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேமல்மாவிலங்ைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேமல்மாவிலங்ைக (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.ேமல்பாக்கம் 
(வ.கி) & ேமல்மாவிலங்ைக (ஊ) காலனி ெதரு , 4.ேமல்பாக்கம் 
(வ.கி) & ேமல்மாவிலங்ைக (ஊ) ெநடுஞ்சாைல ெதரு , 
5.ேமல்பாக்கம் (வ.கி) & ேமல்மாவிலங்ைக (ஊ) 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.கல்பாக்கம் (வ.கி) & 
ேமல்மாவிலங்ைக (ஊ) கல்பாக்க மாrயம்மன் ேகாயில ெதரு 
, 7.கல்பாக்கம் (வ.கி) & ேமல்மாவிலங்ைக (ஊ) கல்பாக்க 
காலனி ெதரு , 8.கல்பாக்கம் (வ.கி) & ேமல்மாவிலங்ைக (ஊ) 
கல்பாக்கம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 9.கல்பாக்கம் (வ.கி) & 
ேமல்மாவிலங்ைக (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 வடம்பூண்டி‐ 604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வடம்பூண்டி(வ.கி) &  (ஊ) வடம்பூண்டி வடக்கு ெதரு , 
2.வடம்பூண்டி(வ.கி) &  (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெபரப்ேபr (வ.கி) & வடம்பூண்டி (ஊ) யாதவ ெதரு , 
4.ெபரப்ேபr (வ.கி) & வடம்பூண்டி (ஊ) இருளர் காலனி , 
5.ெபரப்ேபr (வ.கி) & வடம்பூண்டி (ஊ) வினாயகபுரம் , 
6.ெபரப்ேபr (வ.கி) & வடம்பூண்டி (ஊ) வினாயகபுரம் ேராடு 
அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
96 96 96 ெபரப்ேபr‐604207 எம் டி துவக்கப்பள்ளி 1.வடம்பூண்டி(வ.கி) &  (ஊ) ெபரப்ேபr கிராமம் , 2.வடம்பூண்டி

(வ.கி) &  (ஊ) ெபரப்ேபr புது காலனி , 3.ெபரப்ேபr (வ.கி) & 
வடம்பூண்டி (ஊ) வடம்பூண்டி இருளர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 கிராண்டிபுரம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கிராண்டிபுரம்  (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.கிராண்டிபுரம்  
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கிராண்டிபுரம்  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 4.கிராண்டிபுரம்  (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
5.கிராண்டிபுரம்  (வ.கி) & (ஊ) கலிங்கமடத் ெதரு , 
6.கிராண்டிபுரம்  (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 7.கிராண்டிபுரம்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 
8.கிராண்டிபுரம்  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டூர் , 9.கிராண்டிபுரம்  (வ.கி) & 
(ஊ) இருளர் காலனி , 10.கிராண்டிபுரம்  (வ.கி) & (ஊ) மைலேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 கருவம்பாக்கம்‐604207 திருவள்ளூவர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.கருவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.கருவம்பாக்கம்
(வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.கருவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 4.கருவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 
5.கருவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
6.கருவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுக்காலனி , 
7.கருவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாவிந்தபுரம் மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 8.கருவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாவிந்தபுரம் 
கூட்டுேராடு , 9.கருவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரப்ேபr 
கூட்டுேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 ெகாடியம்‐604207 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெகாடியம்  (வ.கி) & (ஊ) மணியம் ெதரு , 2.ெகாடியம்  (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ள ெதரு , 3.ெகாடியம்  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
4.ெகாடியம் (வ.கி) & (ஊ) வாத்தியார்ெதரு , 5.ெகாடியம்  (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்து ெதரு , 6.ெகாடியம்  (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு , 
7.ெகாடியம்  (வ.கி) & (ஊ) ெகாடியம் புதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
100 100 100 ேமல்ஆதனூர் 604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேமல்ஆதனூர் & அம்மனபாக்கம் (வ.கி) & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) 

பள்ள ெதரு , 2.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & 
ேமல்ஆதனூர் (ஊ) ேரஷன்கைட ெதரு , 3.ேமல்ஆதனூர் & 
அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
4.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) 
பூக்கைட வதீி , 5.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & 
ேமல்ஆதனூர் (ஊ) திடீர்புரம் ெதரு , 6.ேமல்ஆதனூர் & 
அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & 
ேமல்ஆதனூர் (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 அம்மணம்பாக்கம் 
604207

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) 
அம்மணம்பாக்கம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் 
(வ.கி)  & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) 
புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
102 102 102 ைவரபுரம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி கிழக்கு கட்டிடம்
1.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர , 3.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (கிழக்கு) , 4.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 5.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (ேமற்கு) , 6.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேராடு ெதரு , 7.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பூசாr ெதரு , 
8.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கல்ேலr , 9.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்குளம் ெதரு , 10.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) எறங்காடு , 
11.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (வடக்கு) , 
12.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் குளக்கைர , 
13.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 ைவரபுரம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம்

1.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேதங்காபாக்கம் , 2.ைவரபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி , 3.ைவரபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 ஏவலூர்‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.எவளூர் (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ேடங்க் ெதரு , 2.எவளூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.எவளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.எவளூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 கிழ்காரைண‐604307 அரசினர்  ஆதிராவிடர் நல
ஆரம்பப்பள்ளி

1.புறங்கைர (வ.கி) & (ஊ) புறங்கைர மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.புறங்கைர (வ.கி) & (ஊ) புறங்கைர மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 3.புறங்கைர (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார்ெதரு புறங்கைர , 
4.கீழ்க்காரைண (வ.கி) & புறங்கைர (ஊ) புறங்கைர மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கீழ்க்காரைண (வ.கி) & புறங்கைர (ஊ) 
கீழ்காரைண மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.கீழ்க்காரைண 
(வ.கி) & புறங்கைர (ஊ) கீழ்காரைண முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
7.கீழ்க்காரைண (வ.கி) & புறங்கைர (ஊ) கீழ்காரைண 
முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
106 106 106 சாத்தனுர்‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 1.சாத்தனூர் (வ.கி) சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & சாத்தனூர் (ஊ) 

புதுகாலனி , 2.சாத்தனூர் (வ.கி) சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & 
சாத்தனூர் (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.சாத்தனூர் (வ.கி) 
சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & சாத்தனூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.சாத்தனூர் (வ.கி) சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & சாத்தனூர் (ஊ) 
ஏrகைர ெதரு , 5.சாத்தனூர் (வ.கி) சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & 
சாத்தனூர் (ஊ) சித்ேதrப்பட்டு மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.சாத்தனூர் (வ.கி) சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & சாத்தனூர் (ஊ) 
சித்ேதrப்பட்டு ஏrக்கைர ெதரு , 7.சாத்தனூர் (வ.கி) 
சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & சாத்தனூர் (ஊ) சித்ேதrப்பட்டு 
ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 டி பாஞ்சாலம் 604307 பாரதி நடுநிைலப்பள்ளி 1.டி.பாஞ்சாலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 2.டி.பாஞ்சாலம்
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 3.டி.பாஞ்சாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.டி.பாஞ்சாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் வதீி , 5.டி.பாஞ்சாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.டி.பாஞ்சாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார்குடியிருப்பு காலனி , 7.டி.பாஞ்சாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
கைலஞர் கருணாநிதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108 108 108 ேமல்பாக்கம்‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.ேமல்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேமல்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேமல்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.ேமல்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 ேமல்பாக்கம்‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.ேமல்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 2.ேமல்பாக்கம்
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.ேமல்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேமல்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 5.ேமல்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 ெநய்குப்பி‐604207 குழந்ைதகள் நலைமயம் 1.ெநய்குப்பி (வ.கி) & (ஊ) ேரணுகாம்பாள் வதீி , 2.ெநய்குப்பி
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 3.ெநய்குப்பி (வ.கி) & (ஊ) ெசல்வி 
அம்மன் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 28 of 65



    12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 71   மயிலம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
111 111 111 ெநய்குப்பி‐604207 நூலகக் கட்டிடம் 1.புலியூர் (வ.கி) & ெநய்குப்பி (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 

2.புலியூர் (வ.கி) & ெநய்குப்பி (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.புலியூர் 
(வ.கி) & ெநய்குப்பி (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.புலியூர் (வ.கி) & ெநய்குப்பி (ஊ) கிருஸ்டியன் ெதரு , 5.புலியூர் 
(வ.கி) & ெநய்குப்பி (ஊ) உைடயார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 ஊரல்‐604001 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஊரல்  (வ.கி) & (ஊ) மனியகார ெதரு , 2.ஊரல் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.ஊரல்  (வ.கி) & (ஊ) 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஊரல்  (வ.கி) & (ஊ) நடு 
ெதரு , 5.ஊரல்  (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 ஊரல்‐604001 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.ஊரல்  (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 2.ஊரல் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளி கூடெதரு , 3.ஊரல் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 4.ஊரல் 
(வ.கி) & (ஊ) ேராடு , 5.ஊரல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 பட்டணம்‐604207 அரசு கிராம ேசைவ ைமயம் 1.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் , 3.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) 
வந்தவாசிேராடு பாகம் 1 , 4.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட 
ெதரு , 5.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 பட்டணம்‐604207 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) வந்தவாசிேராடு பாகம் 2 , 2.பட்டணம்
(வ.கி) & (ஊ) பட்டி ெதரு , 3.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
4.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் பள்ள ெதரு , 
5.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 
6.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
116 116 116 பாம்பூண்டி‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 2.பாம்பூண்டி(வ.கி) & 

(ஊ) திெரௗபதிஅம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) 
பாரதிதாசன்ெதரு , 4.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
5.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 6.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைர ெதரு , 7.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதிஅம்மன்ேகாயில்ெதரு , 8.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) 
ேடங்க்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

117 117 117 காட்டுசிவிr‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) ஆசாr ெதரு , 2.காட்டுச்சிவிr ( 
வ.கி) & (ஊ) ெநடு ெதரு , 3.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைரெதரு , 4.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) 
ஒத்தவாைடெதரு , 5.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் 
ெதரு , 6.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) டிைரவர்ெதரு , 
7.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) சித்தைவத்தியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 காட்டுசிவிr‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) ேடங்க்ெதரு , 2.காட்டுச்சிவிr ( 
வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 3.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 4.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
5.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) உைடயார் ெதரு , 6.காட்டுச்சிவிr ( 
வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 7.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 8.காட்டுச்சிவிr ( வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 ெவண்மணியாத்துர்‐
604207

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு
, 2.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 ெவண்மணியாத்துர்‐
604207

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு
, 2.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) துவக்கபள்ளி ெதரு , 
4.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுவனந்தல்ேராடு , 
5.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
6.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
121 121 121 ெபலாகுப்பம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய கட்டிடம் 1.ெபலாகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 2.ெபலாகுப்பம்

(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.ெபலாகுப்பம் (வ.கி) 
& (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.ெபலாகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைனமரத்து சாைலெதரு , 5.ெபலாகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 6.ெபலாகுப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 ெபலாக்குப்பம்‐604207 ஆதிதிராவிடர் நலத்துைற
துவக்கப்பள்ளி பைழய கட்டிடம்

1.ெபலாகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர் , 2.ெபலாகுப்பம்
(வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 3.ெபலாகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் 
காலனி , 4.ெபலாகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 முட்டியூர்‐604001 நிதிஉதவிெபறும்ஆரம்பப்பள்ளி 1.முட்டியூர் (வ.கி) & ெபலாகுப்பம் (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.முட்டியூர் (வ.கி) & ெபலாகுப்பம் (ஊ) பள்ள ெதரு , 3.முட்டியூர் 
(வ.கி) & ெபலாகுப்பம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 ேவம்பூண்டி‐604001 ஊராட்சிய ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி

1.ேவம்பூண்டி (வ.கி) & ெபலாகுப்பம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ேவம்பூண்டி (வ.கி) & ெபலாகுப்பம் (ஊ) ெஜயின் ெதரு , 
3.ேவம்பூண்டி (வ.கி) & ெபலாகுப்பம் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.ேவம்பூண்டி (வ.கி) & ெபலாகுப்பம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.ேவம்பூண்டி (வ.கி) & ெபலாகுப்பம் (ஊ) ஏrக்கைரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

125 125 125 ேவம்பூண்டி‐604001 ஊராட்சிய ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ேவம்பூண்டி (வ.கி) & ெபலாகுப்பம் (ஊ) பைழய காலனி
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 2.ேவம்பூண்டி (வ.கி) & ெபலாகுப்பம் 
(ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 ெகாள்ளார்‐604207 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 ெகாள்ளார்‐604207 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ெமயின்
கட்டிடம் அைற எண்.1

1.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமட்டு ெதரு , 2.ெகாள்ளார்
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின்ேராடு , 3.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி காந்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
128 128 128 ெகாள்ளார்‐604207 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 2.ெகாள்ளார் (வ.கி) & 

(ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) ஓடக்கைரத் ெதரு , 
5.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் ெதரு , 6.ெகாள்ளார் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின் ேராடு , 7.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டக்கைர 
ெதரு , 8.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு பகுதி , 9.ெகாள்ளார் 
(வ.கி) & (ஊ) மதுராகுடிைசபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 சாைல‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.சாைல (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 2.சாைல
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.சாைல (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.சாைல (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 5.சாைல (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 ேமல்ேபரடிக்குப்பம்‐
604207

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ேமல்ேபரடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.ேமல்ேபரடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கணக்குபிள்ைளெதரு , 
3.ேமல்ேபரடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மணியகாரர் ெதரு , 
4.ேமல்ேபரடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.ேமல்ேபரடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
6.ேமல்ேபரடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
7.ேமல்ேபரடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபான்னியம்மன்ேகாயில்ெதரு , 8.ேமல்ேபரடிக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு(காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 ஆசூர்‐604306 அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) மதுைரவரீன்ேகாயில்ெதரு , 2.ஆசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு , 3.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மதுைரவரீன்ேகாயில்ெதரு , 4.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேவட்ைடக்காரன்ெதரு , 5.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
6.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 7.ஆசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
132 132 132 ஆசூர்‐604306 அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க
1.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 3.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி1வது ெதரு , 
4.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி இரண்டாவது ெதரு , 5.ஆசூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி 3வது ெதரு , 6.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
4வதுெதரு , 7.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி5வதுெதரு , 8.ஆசூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 ெகாங்கரப்பட்டு‐604306 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் அைற எண்.2

1.ெகாங்கரப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாங்கரப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) குட்ைடேமட்டுெதரு , 
3.ெகாங்கரப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குெதரு , 4.ெகாங்கரப்பட்டு 
 (வ.கி) & (ஊ) ெவங்கந்தூர் சாைல , 5.ெகாங்கரப்பட்டு  (வ.கி) & 
(ஊ) ஒசர் ெதரு , 6.ெகாங்கரப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 
காலனி , 7.ெகாங்கரப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 ெகாங்கரப்பட்டு‐604306 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெகாங்கரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடவண்ைட ெதரு , 
2.ெகாங்கரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டைன ேராடு , 
3.ெகாங்கரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமல்ேசவூர் ெதரு , 
4.ெகாங்கரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்டாபீஸ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 ெகாங்கரப்பட்டு‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ‐  
ெதற்கு பகுதி

1.ெகாங்கரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி , 
2.ெகாங்கரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெகாங்கரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாமியார் ெதரு , 
4.ெகாங்கரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குெதரு , 5.ெகாங்கரப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ஏrகைரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 வல்லம்‐604206 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.வல்லம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.வல்லம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாங்கரப்பட்டு சாைல , 3.வல்லம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர 
ெதரு , 4.வல்லம் (வ.கி) & (ஊ) சித்தாமுர்சாைல , 5.வல்லம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமாைடயூர் சாைல , 6.வல்லம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமல்ஒலக்கூர் சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
137 137 137 வல்லம்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

ெதற்கு பகுதி
1.வல்லம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.வல்லம்
(வ.கி) & (ஊ) நாராயனகுருெதரு , 3.வல்லம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெஜகஜானந்தாெதரு , 4.மருேதr (வ.கி) & வல்லம் (ஊ) 
சுப்ைபயாெதரு , 5.மருேதr (வ.கி) & வல்லம் (ஊ) 
அம்ேபத்கார்ெதரு , 6.மருேதr (வ.கி) & வல்லம் (ஊ) 
மருேதrசாைல , 7.மருேதr (வ.கி) & வல்லம் (ஊ) பீம்நகர் , 
8.மருேதr (வ.கி) & வல்லம் (ஊ) ெகாங்கரப்பட்டுசாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

138 138 138 ெமாைடயூர்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ஜவஹர் ேவைல வாய்ப்பு திட்டம்

1.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 ெமாைடயூர்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ஜவகர்ேவைல வாய்ப்பு திட்டம்

1.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு , 
3.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 4.ெமாைடயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 5.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) திறந்தெவளி 
ெதரு , 6.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) குட்டிநாயுடு ெதரு , 
7.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) எடப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 ெமாைடயூர்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.ெமாைடயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி 
அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
எடப்பாைளயம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 ெமாைடயூர்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) அஞ்சலக ெதரு , 2.ெமாைடயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 4.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) குட்டி நாயுடு ெதரு , 
5.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 6.ெமாைடயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) வினாயகர் ேகாவில் ெதரு , 7.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 8.ெமாைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
142 142 142 ராஜாம்புலியூர்‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ராஜாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 2.ராஜாம்புலியூர்

(வ.கி) & (ஊ) மைலத்ெதரு , 3.ராஜாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 4.ராஜாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) சனிமூைலெதரு , 
5.ராஜாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 6.ராஜாம்புலியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 7.ராஜாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 குறிஞ்சிைப‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.குறிஞ்சிப்ைப (வ.கி) & (ஊ) ராமர்ேகாயில்ெதரு , 
2.குறிஞ்சிப்ைப (வ.கி) & (ஊ) சூைளக்கைர ெதரு , 3.குறிஞ்சிப்ைப 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.குறிஞ்சிப்ைப (வ.கி) & (ஊ) ேதசி சந்து 
ெதரு , 5.குறிஞ்சிப்ைப (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

144 144 144 குறிஞ்சிைப‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.குறிஞ்சிப்ைப (வ.கி) & (ஊ) மைலபுரம்ெதரு , 2.குறிஞ்சிப்ைப
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரத்ெதரு , 3.குறிஞ்சிப்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
காலணி , 4.குறிஞ்சிப்ைப (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர்காலனி , 
5.குறிஞ்சிப்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 துடுப்பாக்கம்‐604205 பாண்டியன் உதவிெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி

1.துடுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.துடுப்பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்குெதரு , 3.துடுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
4.துடுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.துடுப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்குெதரு , 6.துடுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமடு , 
7.துடுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாெதரு , 
8.துடுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 9.துடுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 ெசாரத்துர்‐604205 ஊராட்சி ஓன்றிய முஸ்லிம்
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி

1.ெசாரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெசாரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 3.ெசாரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜர்ெதரு , 4.ெசாரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 
5.ெசாரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
147 147 147 ெசாரத்துர்‐604205 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி
1.ெசாரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெசாரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளத்து ெதரு , 3.ெசாரத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேகாrத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 கப்ைப‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்
பள்ளி ேமற்கு பகுதி கிழக்கு 
கட்டிடம்

1.கப்ைப (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

149 149 149 கப்ைப‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்
பள்ளி ேமற்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம்

1.கப்ைப (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 2.கப்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதரு , 3.கப்ைப (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு 
, 4.கப்ைப (வ.கி) & (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 திருவம்பட்டு‐604205 சத்துணவு கூடம் 1.திருவம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 2.திருவம்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.திருவம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) கழகத்து ெகாட்டா ெதரு , 4.திருவம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுெதரு , 5.திருவம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில்ெதரு 
, 6.திருவம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 திருவம்பட்டு‐604205 சத்துணவு கூடம் 1.வடதரம் (வ.கி) & திருவம்பட்டு (ஊ) வடதரம் ேமட்டு ெதரு , 
2.வடதரம் (வ.கி) & திருவம்பட்டு (ஊ) வடதரம் நடு ெதரு , 
3.வடதரம் (வ.கி) & திருவம்பட்டு (ஊ) பைழய காலனி , 
4.வடதரம் (வ.கி) & திருவம்பட்டு (ஊ) புது காலனி , 5.வடதரம் 
(வ.கி) & திருவம்பட்டு (ஊ) கைலஞர் ெதரு , 6.வடதரம் (வ.கி) & 
திருவம்பட்டு (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 7.வடதரம் (வ.கி) & 
திருவம்பட்டு (ஊ) கம்பன் ெதரு , 8.வடதரம் (வ.கி) & 
திருவம்பட்டு (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 9.வடதரம் (வ.கி) & 
திருவம்பட்டு (ஊ) ராஜவ்காந்திெதரு , 10.வடதரம் (வ.கி) & 
திருவம்பட்டு (ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
152 152 152 கீழ்பாப்பம்பாடி‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ைதயூர்  (வ.கி) கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ைதயூர்  

(வ.கி) கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.ைதயூர்  (வ.கி) 
கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ைதயூர் 
(வ.கி) கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) நடு ெதரு , 5.ைதயூர் (வ.கி) 
கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) காலனி ெதரு , 6.ைதயூர் (வ.கி) 
கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) ேராடு ெதரு , 7.ைதயூர் (வ.கி) 
கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) கல்லாங்குத்து ெதரு , 8.ைதயூர் (வ.கி) 
கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 ைதயூர்‐604205 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி

1.ைதயூர்  (வ.கி) & (ஊ) ேவம்பியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ைதயூர்  (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.ைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடெதரு , 4.ைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) களத்துேமட்டுெதரு , 
5.ைதயூர்  (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 6.ைதயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அம்மச்சாரம்மன் ேகாவில் ெதரு , 7.ைதயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமலண்ைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 ைதயூர்‐604205 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி

1.ைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்து ெதரு , 3.ைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 4.ைதயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ைதயூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 கம்மந்தூர்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.கம்மந்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) வடவண்டெதரு , 2.கம்மந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமல் ெதரு , 3.கம்மந்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) ேகாயில்ெதரு , 
4.கம்மந்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ெதரு , 5.கம்மந்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 6.கம்மந்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 7.கம்மந்தூர்  
(வ.கி) & (ஊ) எர்த் ெதரு , 8.கம்மந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கூட்டுேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 கம்மந்தூர்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.கம்மந்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.கம்மந்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டியன்குளம் , 3.கம்மந்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
157 157 157 மணியம்பட்டு‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மணியம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 2.மணியம்பட்டு

(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 3.மணியம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
4.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாயில் ெதரு , 5.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மன்மதன் ேகாவில் ெதரு , 6.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 
7.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 8.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடெதரு , 9.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ெதரு , 10.கீைழயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கீைழயூர் காலனி , 11.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசட்டியார் ெதரு , 12.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) கீைழயூர் நடுெதரு 
காலனி , 13.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) கீைழயூர் மாrயம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

158 158 158 ேமல்ேசவூர்‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண்.1

1.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 2.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 3.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில்ெதரு , 4.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு ெதரு , 5.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) கல்ேலr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 ேமல்ேசவூர்‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண்.2

1.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுெதரு , 2.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 3.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 4.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

160 160 160 ேமல்ேசவூர்‐604306 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் அைற எண்.3

1.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
3.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமஸ்திrெதரு , 4.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுெதரு , 5.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) சிட்டிபாபு நகர் , 
7.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) களத்துேமட்டுெதரு , 8.ேமல்ேசவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பாரஸ்ட் கிழக்குெதரு , 9.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதா ேகாயில் ெதரு , 10.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுவதீி , 
11.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
161 161 161 அம்மன்குளத்துேமடு‐

604306
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் குளத்து ேமடு , 

2.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்கேமடு
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 கட்டாஞ்சிேமடு‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி

1.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) கட்டாஞ்சிேமடு முருகன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) கட்டாஞ்சிேமடு விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) கட்டாஞ்சிேமடு 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈச்சூர் 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈச்சூர் 
பால்வாடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

163 163 163 கிழ்மாம்பட்டு‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) களத்து ேமட்டு ெதரு , 
2.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 3.கீழ்மாம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 6.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 
7.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 கீழ்ைவலாமூர்‐605651 ேராமன் கத்ேதாலிக்
நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.ஏர்ராம்பட்டு (வ.கி) & கீழ்ைவலாமூர் (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.ஏர்ராம்பட்டு (வ.கி) & கீழ்ைவலாமூர் (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 
3.ஏர்ராம்பட்டு (வ.கி) & கீழ்ைவலாமூர் (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ஏர்ராம்பட்டு (வ.கி) & கீழ்ைவலாமூர் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ஏர்ராம்பட்டு (வ.கி) & கீழ்ைவலாமூர் (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 6.ஏர்ராம்பட்டு (வ.கி) & கீழ்ைவலாமூர் (ஊ) 
காலனி ெமயின் ேராடு , 7.ஏர்ராம்பட்டு (வ.கி) & கீழ்ைவலாமூர் 
(ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 8.ஏர்ராம்பட்டு (வ.கி) & 
கீழ்ைவலாமூர் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
9.ஏர்ராம்பட்டு (வ.கி) & கீழ்ைவலாமூர் (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 10.ஏர்ராம்பட்டு (வ.கி) & கீழ்ைவலாமூர் (ஊ) 
சுடுகாட்டுப்பாைத , 11.ஏர்ராம்பட்டு (வ.கி) & கீழ்ைவலாமூர் (ஊ) 
எர்ராம்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
165 165 165 தளவானூர்‐604205 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.தளவானூர் (வ.கி) & 

(ஊ) கல்லாலிப்பட்டு ெதரு , 3.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடத்ெதரு , 5.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாம்ேமடு 
சாைல ெதரு , 6.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் ெதரு , 
7.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனிெதரு , 8.தளவானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 9.தளவானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 10.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு ((காலனி) , 11.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு 
(காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 அணிலாடி‐605651 புனித இருதய ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.அணிலாடி (வ.கி) வில்வமாேதவி & (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாவில் ெதரு , 2.அணிலாடி (வ.கி) வில்வமாேதவி & (ஊ) 
ேராடு ெதரு , 3.அணிலாடி (வ.கி) & அணிலாடி (ஊ) 
ெகாட்டாரடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 அணிலாடி‐605651 புனித  இருதய ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.அணிலாடி (வ.கி) வில்வமாேதவி & (ஊ) சிலுைவ மரத்ெதரு , 
2.அணிலாடி (வ.கி) அணிலாடி & (ஊ) வண்ணாரப்ேபட்ைடெதரு , 
3.அணிலாடி (வ.கி) & அணிலாடி (ஊ) மாதாேகாவில்ெதரு , 
4.அணிலாடி (வ.கி) & அணிலாடி (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 
5.அணிலாடி (வ.கி) & அணிலாடி (ஊ) சிலுைவ மரகுறுக்குத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 கல்லாலிப்பட்டு‐604205 ஆதி திராவிடர் துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடவாண்ட ெதரு , 
2.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கீழண்டத்ெதரு , 
3.கல்லாலிப்பட்டு (ஊ) ெதன்னண்டத் ெதரு , 4.கல்லாலிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ேமலன்ைடத் ெதரு , 5.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
169 169 169 கல்லாலிப்பட்டு‐604205 ஆதி திராவிடர் துவக்கப்பள்ளி 1.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 

2.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 
3.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமலன்ைடத்ெதரு (காலனி) , 
4.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புனித ஆேராக்கிய 
மாதாேகாயில் , 5.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மச்சார்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 ேமல்கூடலூர்‐605651 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ேமல் கூடலூர் (வ.கி) & ெவௗவால்குன்றம் (வ.கி) & 
ேமல்கூடலூர்(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.ேமல் 
கூடலூர் (வ.கி) & ெவௗவால்குன்றம் (வ.கி) & ேமல்கூடலூர் (ஊ) 
பள்ளிகூட ெதரு , 3.ேமல் கூடலூர் (வ.கி) & ெவௗவால்குன்றம் 
(வ.கி) & ேமல்கூடலூர்(ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ேமல் 
கூடலூர் (வ.கி) & ெவௗவால்குன்றம் (வ.கி) & ேமல்கூடலூர்(ஊ) 
ெவௗவால்குன்றம் (வினாயகர்ேகாயில்ெதரு) , 5.ேமல் கூடலூர் 
(வ.கி) & ெவௗவால்குன்றம் (வ.கி) & ேமல்கூடலூர்(ஊ)) 
ெவௗவால்குன்றம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 கல்லடிக்குப்பம்‐605651 ேராமன் கத்ேதாலிக் நிதி
உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு

1.கல்லடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.கல்லடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கல்லாயி அம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 கல்லடிக்குப்பம்‐605651 ேராமன் கத்ேதாலிக் நிதி
உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

1.கல்லடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.கல்லடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னபிள்ைளயார் ெதரு , 
3.கல்லடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
4.கல்லடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 
5.கல்லடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு(காலனி) , 6.கல்லடிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு(காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
173 173 173 மருர்‐605651 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு

, 3.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு , 4.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வன்னியர் ெதரு , 5.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) அச்சாr ெதரு , 6.மரூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய ைரஸ்மில் , 7.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் 
ெதரு , 8.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.மரூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 10.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங் 
ெதரு , 11.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தகைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174 174 174 நாகந்தூர்‐605651 ஊட்டசத்துைமயம் 1.நாகந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்ன நாகந்தூர் , 2.நாகந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கூட்ேராடு , 3.நாகந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமய்ஞானபுரம் , 
4.நாகந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலர் , 5.நாகந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆத்தங்கைர , 6.நாகந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார்ெதரு , 
7.நாகந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயநாகந்தூர் , 8.நாகந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழயகாலனி , 9.நாகந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 தளவாளப்பட்டு‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.தளவாளப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.தளவாளப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 
3.தளவாளப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு , 
4.தளவாளப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் ெதரு , 5.தளவாளப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 6.தளவாளப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 வி.நல்லாளம்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.வி.நல்லாளம் (வ.கி) & வி. நல்லாளம் (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாவில் ெதரு , 2.வி.நல்லாளம்(வ.கி) & வி. நல்லாளம் (ஊ) 
குட்ைடத் ெதரு , 3.வி.நல்லாளம் (வ.கி) & வி. நல்லாளம் (ஊ) 
ஒத்தவாைட ெதரு , 4.வி.நல்லாளம்(வ.கி) & வி. நல்லாளம் (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு , 5.வி.நல்லாளம் (வ.கி) & வி. நல்லாளம் (ஊ) 
மாதா ேகாயில்ெதரு , 6.வி.நல்லாளம் (வ.கி) & வி. நல்லாளம் 
(ஊ) புது  காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
177 177 177 வி.நல்லாளம்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.வி.பாஞ்சாலம் (வ.கி) & வி. நல்லாளம் (ஊ) வாணியம்பாடி
ெதரு , 2.வி.பாஞ்சாலம் (வ.கி) & வி. நல்லாளம் (ஊ) 
முத்தியால்ேபட்ைடெதரு , 3.வி.பாஞ்சாலம்(வ.கி) & வி. 
நல்லாளம் (ஊ) கருமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
4.வி.பாஞ்சாலம் (வ.கி) & வி. நல்லாளம் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.வி.பாஞ்சாலம் (வ.கி) & வி. நல்லாளம் (ஊ) 
புது மாதா ேகாவில் ெதரு , 6.வி.பாஞ்சாலம் (வ.கி) & வி. 
நல்லாளம் (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 ெச. ெகாத்தமங்கலம் ‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.ெச.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெச.ெகாத்தமங்களம் (வ.கி) & (ஊ) 
மங்கம்மாள்குளக்கைர ெதரு , 3.ெச.ெகாத்தமங்களம் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 ெச. ெகாத்தமங்கலம் ‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ெச.ெகாத்தமங்களம் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
2.ெச.ெகாத்தமங்களம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 3.ெச.ெகாத்தமங்களம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.ெச.ெகாத்தமங்களம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

180 180 180 ெதண்புத்துர்‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.ெதன்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதன்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஆமூர் (வ.கி) & ெதன்புத்தூர் (ஊ) மாrயம்மன ேகாயில் ெதரு , 
4.ஆமூர் (வ.கி) & ெதன்புத்தூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.ஆமூர் (வ.கி) & ெதன்புத்தூர் (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.ேபராம்பட்டு (வ.கி) &ெதன்புத்தூர் (ஊ) 
புதுபிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 ெதண்புத்துர்‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.ேபராம்பட்டு (வ.கி) & ெதன்புத்தூர் (ஊ) ஆமூர் , 2.ேபராம்பட்டு
(வ.கி) & ெதன்புத்தூர் (ஊ) காலனி , 3.ேபராம்பட்டு (வ.கி) & 
ெதன்புத்தூர் (ஊ) ேபராம்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
182 182 182 ெரட்டைண‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

ெதற்கு பக்க கட்டிடம்
1.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) ராஜவ் நகர் , 2.ெரட்டைண (வ.கி) & 
(ஊ) அண்ணா நகர் , 3.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
பஸ்நிைலயம் , 4.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) ெவண்ணிலா நகர் , 
5.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் , 6.ெரட்டைண (வ.கி) & 
(ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 ெரட்டைண 604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க புதிய கட்டிடம்

1.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) தங்க சாைல , 2.ெரட்டைண (வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெரட்டைண (வ.கி) & 
(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 4.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) 
கைடத்ெதரு , 5.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு 
கிழக்கு , 6.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 ெரட்டைண 604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) நசுக்கான் ெதரு , 2.ெரட்டைண(வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 ெரட்டைண 604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் நடு பகுதி

1.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) மீனவர் ெதரு , 2.ெரட்டைண(வ.கி) & 
(ஊ) வாணியர் ெதரு , 3.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட 
சறுக்கல் ெதரு , 4.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) குட்ைட ெதரு , 
5.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளாழத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 ெரட்டைண‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) சத்திர ெதரு , 2.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) 
அக்ரஹாரத் ெதரு , 3.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 
4.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 ெரட்டைண‐604306 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
3.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) மாதாக் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
188 188 188 ெரட்டைண‐604306 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி  வடக்கு

கட்டிடம் நடுப் பகுதி
1.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) பம்ப் ஹவுஸ் காலனி , 
2.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) இருளர் பகுதி , 3.ெரட்டைண(வ.கி) & 
(ஊ) எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 4.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு 
, 5.ெரட்டைன (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெவளி , 6.ெரட்டைண(வ.கி) & 
(ஊ) முல்லாபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 நாேரrக்குப்பம்‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.ெரட்டைண (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குெதரு , 3.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைலெதரு , 
4.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) நியாய விைல கைட ெதரு , 
5.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
6.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மண்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 ெவங்கந்தூர்‐604306 சத்துணவு ைமயம் ேமற்கு பகுதி 1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & ெவங்கந்தூர் (ஊ) ெபான்னியம்ம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
3.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வரட்டங்குளம் , 4.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 5.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 ெவங்கந்தூர்‐604306 சத்துணவு ைமயம் கிழக்கு பகுதி 1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நம்மாழ்வார் ெதரு , 2.ெவங்கந்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 ெவங்கந்தூர் 604306 ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நிதி உதவி ெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி

1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலணி மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி முருகன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 ெவங்கந்தூர் 604306 ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நிதி உதவி ெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி

1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நாணல் ேமடு , 2.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 3.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேவட்ைடக்காரன் புதூர் , 4.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அருள் 
நகர் , 5.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாபாலபுரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
194 194 194 ெபரமண்டூர்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
3.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) அரசமரத்ெதரு , 
4.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) வண்ணாரத்ெதரு , 
5.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) நாயுடுெதரு , 
6.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ெஜயின் ெதரு , 
7.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 8.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் 
(ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 9.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & 
ெபரமண்டூர் (ஊ) ெபrயேகாயில்ெதரு , 10.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & 
ெபரமண்டூர் (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில் சந்து , 11.ெபரமண்டூர் 
(வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) முதலியார் ெதரு , 12.ெபரமண்டூர் 
(வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) மந்ைதெவளிெதரு , 13.ெபரமண்டூர் 
(வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 14.ெபரமண்டூர் 
(வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 ெபரமண்டூர்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) காலனி பள்ள 
ெதரு , 4.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) காலனி ெபrய 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 ெபரமண்டூர்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) அrச்சந்திரன் ேகாவில்
ெதரு , 2.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) காலனி 
ஒத்தவாைட ெதரு , 3.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) 
ெசல்லியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & 
ெபரமண்டூர் (ஊ) ேகாபாலபுரம் , 5.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & 
ெபரமண்டூர் (ஊ) புதுகுடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
197 197 197 ெபரப்பந்தாங்கல்‐

604302
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

2.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ஏr ேமட்டுத் ெதரு , 
3.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) காட்ராம்பாக்கம் 
பள்ளத்ெதரு , 5.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) 
காட்ராம்பாக்கம் ேமட்டுத் ெதரு , 6.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & 
ெபரமண்டூர் (ஊ) ெசங்ெகாடிநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 முப்புளி‐604302 திருவள்ளுவர் நடுநிைலப்பள்ளி 1.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) சத்தியா நகர் , 2.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுெதரு , 3.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 5.முப்புளி (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 7.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
8.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) குளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 அைவயார்குப்பம்‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெவற்றிைலக்காரத் ெதரு , 
3.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
4.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 
5.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) தண்டபாணி ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 அைவயார்குப்பம்‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடுகுப்பம் ேமற்கு ராஜ
ேகாபாலபுரம் ெதரு , 2.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ராஜ ேகாபாலபுரம் ெதரு , 3.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுகுப்பம் ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாண்டப்பட்டு ேமற்கு 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 5.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயாண்டப்பட்டு கிழக்கு பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
6.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாண்டப்பட்டு 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபrயாண்டப்பட்டு வடக்கு ெதாகுப்பு வடு , 
8.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதாகுப்பு வடுகள் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
201 201 201 அைவயார்குப்பம்‐

604302
அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம்

1.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு குளக்கைரத் ெதரு , 
2.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு குளக்கைரத் ெதரு , 
3.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மண்டகப்பட்டு வடக்கு 
ெரட்டைண ேராடு , 5.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெரட்டைண ேராடுத்ெதரு , 6.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு பஜைன ேகாயில் ெதரு , 7.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) கன்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 டி.ேகணிப்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
2.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குத் ெதரு , 
3.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 4.தி.ேகணிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 5.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மண்ேகாயில்ெதரு , 6.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 பந்தமங்கலம்‐604302 ஆதி திராவிடர் நல ஆரம்பப்பள்ளி 1.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 2.பந்தமங்கலம்
(வ.கி) & தி.ேகணிப்பட்டு (ஊ) அம்மன் ெதரு , 3.பந்தமங்கலம் 
(வ.கி) & தி.ேகணிப்பட்டு (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 
4.பந்தமங்கலம் (வ.கி) & தி.ேகணிப்பட்டு (ஊ) முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.பந்தமங்கலம் (வ.கி) & தி.ேகணிப்பட்டு (ஊ) 
காலனி காந்தித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 கூட்ேடrப்பட்டு‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ெகாடிமா (வ.கி) & ெகாடிமா (ஊ) முருகன்ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாடிமா (வ.கி) & (ஊ) முத்து மாrயம்மன் ேகாயில் , 
3.ெகாடிமா (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெகாடிமா (வ.கி) & (ஊ) குளத்தங்கைர வதீி , 5.ெகாடிமா (வ.கி) & 
(ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ெகாடிமா (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
205 205 205 கூட்ேடrப்பட்டு‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டைண சாைல , 
2.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சின்னவளவனுர்காளிேகாயில்ெதரு , 3.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) சின்ன வளவனூர் விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
4.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முஸ்lம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 கூட்ேடrப்பட்டு‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூட்ட அரங்கம்

1.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடி ெதரு , 2.கூட்ேடrப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எல்ைல மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சர்க்கார் கிணறு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

207 207 207 கூட்ேடrப்பட்டு‐604304 காந்தி கமலா ேநரு அரசு
உயர்நிைலப் பள்ளி நடுப்பகுதி

1.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேதசியெநடுஞ்சாைல‐விழுப்புரம் , 
2.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கூட்ேடrப்பட்டு சந்ைத வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 கூட்ேடrப்பட்டு‐604304 காந்தி கமலா ேநரு அரசு
உயர்நிைலப் பள்ளி கிழக்கு பகுதி

1.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கூட்ேடrப்பட்டு ைமலம் சாைல , 
2.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கான்ெவண்ட் ெதரு , 
3.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 ஆலகிராமம்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
முக்கிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.ஆலகிராமம் (வ.கி) 
& (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ெதரு , 3.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
கம்மாளர்ெதரு , 4.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ஆலக்கைர ெதரு , 
5.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 ஆலகிராமம்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
முக்கிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டைணயார் ெதரு , 
2.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ஆலகிராமம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேகாலக்கார ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
211 211 211 ஆலகிராமம்‐604302 ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

முக்கிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) கர்ணகீர் ெதரு , 2.ஆலகிராமம்
(வ.கி) & (ஊ) ைகக்ேகாலர் ெதரு , 3.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒத்தவாைட ெதரு , 4.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெசக்கடி ெதரு , 
5.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர் & ெரட்டி ெதரு , 
6.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
7.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்அக்ரஹாரம் ெதரு , 
8.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) நடு அக்ரஹாரம் , 9.ஆலகிராமம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமல் அக்ரஹாரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 ஆலகிராமம்‐604302 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
அைற எண்.8

1.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ஓம் சக்திேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 ஆலகிராமம்‐604302 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம் நடு பகுதி அைற எண்.6

1.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 ெநடிேமாழியனூர்‐
604306

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி நடு பகுதி
அைற எண்.4

1.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைல ெதரு , 
4.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
7.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு , 
8.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
215 215 215 ெநடிேமாழியனூர்‐

604306
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி

1.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதேராடும் வதீி , 
3.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்திட்டு , 
4.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) தண்டு மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால் ெதரு , 
6.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 8.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 ெநடிேமாழியனூர்‐
604306

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 
2.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாெதரு , 
3.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட ெதரு , 
4.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) தண்ணிேடங்க் ெதரு , 
5.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) முதலியார் ெதரு , 
7.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
8.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர் ெதரு , 
9.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
10.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
11.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) சாவடி ெதரு , 
12.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 ெநடிேமாழியனூர்‐
604306

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 
3.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 
5.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்ட ெதரு , 
6.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) குட்டி கவுண்டர் ெதரு , 
7.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
8.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
218 218 218 ெநடிேமாழியனூர்‐

604306
ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்பபள்ளி ‐ 
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
2.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா ெதரு , 
3.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) கைலஞர் ெதரு , 
5.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாண்டவர் ெதரு , 
6.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ராமாபாய் ெதரு , 
7.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயலலிதா ெதரு , 
8.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 
9.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) கக்கன்ஜி ெதரு , 
10.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாத்தியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 11.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 
12.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) நீலத்ெதாட்டி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 13.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) நீலத்ெதாட்டி 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 14.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நீலத்ெதாட்டி ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
15.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமணி வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
219 219 219 ெசண்டியம்பாக்கம்‐

604302
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 1.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 

2.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நயினார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட ெதரு , 
5.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு , 
6.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) எஸ்என்ஆர்  ெதரு , 
7.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சுப்பரமணியர் ெதரு , 
8.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு , 
9.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மினி ேடங்க் ெதரு , 
10.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
11.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
12.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 
13.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
14.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
15.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
16.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 
17.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
220 220 220 ெபrயதச்சூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

குக்கிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 2.ெபrயதச்சூர்
(வ.கி) & (ஊ) களத்து ேமடு , 3.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதிதாசன்ெதரு , 4.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அவ்ைவயார் 
ெதரு , 5.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அதியமான் ெதரு , 
6.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) கபிலர் ெதரு , 7.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கம்பர் ெதரு , 8.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) நக்கீரன்ெதரு , 
9.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அருணகிr ெதரு , 10.ெபrயதச்சூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சிவன்ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 ெபrயதச்சூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ெமயின் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) இளங்ேகாவடி ெதரு , 2.ெபrயதச்சூர்
(வ.கி) & (ஊ) குமணன் ெதரு , 3.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) வ.உ.சி 
ெதரு , 4.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 
5.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) காளேமகம் ெதரு , 6.ெபrயதச்சூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேகாசைல ெதரு , 7.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பல்லவன் ெதரு , 8.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா1வதுெதரு 
, 9.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா 2வதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 ெபrயதச்சூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கூடுதல் புதிய கட்டிடம்

1.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) கைலவாணர் ெதரு , 2.ெபrயதச்சூர்
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெரட்டி ெகால்ைல ெதரு , 4.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கட்டெபாம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 ெபrயதச்சூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 2.ெபrயதச்சூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
இைறயனார் ெதரு , 4.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
224 224 224 ெபrயதச்சூர்.விநாயக

புரம்‐605651
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் மாrயம்மன் ேகாயில்

ெதரு , 2.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு 
(வினாயகபுரம்) , 3.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு 
(விநாயகபுரம்) , 4.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் 
ெதரு (விநாயகபுரம்) , 5.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அகரம் 
குறுக்குத்ெதரு , 6.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அகரம்புதியமாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 7.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அகரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அகரம் பைழய மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
9.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) சாலமடம் மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 ேபரணி‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 2.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) 
நயினார் ெதரு , 3.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.ேபரணி 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துப்பாட்ைடத்ெதரு , 5.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) 
முருக்கங்காடுெதரு , 6.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சிேராடுெதரு , 
7.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 8.ேபரணி (வ.கி) 
& (ஊ) ேகாபாலகிருஷ்ணர்ேகாயில்ெதரு , 9.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளத்ெதரு , 10.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 ேபரணி ‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதரு , 2.ேபரணி (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி ெதரு , 3.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் 
ெதரு , 4.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்புரம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 சித்தணி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம்

1.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.சித்தணி
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 3.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர 
வடக்கு ெதரு , 4.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதற்கு ெதரு , 
5.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
6.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
228 228 228 சித்தணி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம்
1.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 2.சித்தணி
(வ.கி) & (ஊ) ேபாத்தியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.சித்தணி (வ.கி) & 
(ஊ) வினாயகர் ேகாவில் ெதரு , 4.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) 
ேபாத்தியம்மன் ேகாவில் ெநடுந் ெதரு , 5.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி 1வது ெதரு , 6.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி 2வது ெதரு , 7.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) குருப் ஹவுஸ் 
முதல் ெதரு , 8.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) குருப் ஹவுஸ்2வது ெதரு 
, 9.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) குருப் ஹவுஸ் 3வது ெதரு , 10.சித்தணி 
(வ.கி) & (ஊ) குருப் ஹவுஸ் 4வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 எழாய்‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.எழாய் (வ.கி) & சித்தணி (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.எழாய் (வ.கி) & சித்தணி (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.எழாய் (வ.கி) & 
சித்தணி (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 4.எழாய் (வ.கி) & சித்தணி (ஊ) 
விக்கிரவாண்டி ெமயின் ேராடு , 5.எழாய் (வ.கி) & சித்தணி (ஊ) 
புது காலனி , 6.எழாய் (வ.கி) & சித்தணி (ஊ) ெஜ.ெஜ நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 பாலப்பட்டு‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) தண்டுமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) தண்டுமாrயம்மன் ேகாயில் 
குறுக்குத் ெதரு , 3.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெசல்லும் 
சாைலத் ெதரு , 4.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடித் ெதரு , 
5.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெரஸ்ட்ஹவுஸ் ெதரு , 6.பாலப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.பாலப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பாகவதர் ெதரு , 9.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேடங்கர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
231 231 231 ெசண்டூர்‐604302 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு

பகுதி
1.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளத்ெதரு , 3.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 4.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி , 5.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி , 6.ெசண்டூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி ெதரு , 7.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒட்டர்பாைளயம் , 8.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி ெநடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 ெசண்டூர்‐604302 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி

1.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மயிலம் ேராடு , 3.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 5.ெசண்டூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேகாயில்காரத் ெதரு , 6.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெநய்காரத் 
ெதரு , 7.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 விளங்கம்பாடி‐604302 ெதன்னரசு நிதி உதவிெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி

1.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.விளங்கம்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 3.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காமன் ேகாயில் ெதரு , 7.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளத்ெதரு , 8.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 1வது ெதரு , 
9.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 2வது ெதரு , 
10.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 3வது ெதரு , 
11.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 4வது ெதரு , 
12.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 5வது ெதரு , 
13.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 6வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
234 234 234 எடப்பாைளயம்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாவில் ெதரு , 

2.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) முதல் ேமட்டுத் ெதரு , 
3.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 சின்னெநற்குணம்‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) முதல் ெதரு , 2.சின்ன
ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.சின்ன ெநற்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெசட்டித் ெதரு , 4.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ெதரு , 5.சின்னெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
சித்ேதr ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236 236 236 சின்னெநற்குணம்‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 3.சின்ன 
ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.சின்ன 
ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 5.சின்ன ெநற்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) தபால் ஆபீஸ் ெதரு , 6.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 நல்லாமூர்‐604302 சத்துணவுக்கூடம் 1.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாயில் கிழக்கு ெதரு , 
3.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) நாவிதர்ெதரு , 4.நல்லாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நாவம்மாள்ேகாயில்ெதரு , 5.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 6.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குயவர்ெதரு , 7.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாயில்ெதரு 
, 8.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 9.நல்லாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்குேமட்டுத்ெதரு , 10.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாயில்ெதரு , 11.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் 
கிழக்கு ெதரு , 12.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 1வது 
ெதரு , 13.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது ெதரு , 
14.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 1வதுெதரு , 
15.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 2வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
238 238 238 ெகால்லியங்குணம்‐

604304
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு பகுதி

1.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) நல்லாமூர் சாைல , 
2.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) கங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 ெகால்லியங்குணம்‐
604304

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு பகுதி

1.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 1வது ெதரு , 
4.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது ெதரு , 
5.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 3வது ெதரு , 
6.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 4வது ெதரு , 
7.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காளி ேகாயில் ெதரு , 
8.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மைலேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 மயிலம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 2.ைமலம்
(வ.கி) & (ஊ) பட்டிெகாட்டாெதரு , 3.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆட்டுக்காரத்ெதரு , 4.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) மயிலிஅம்மன் 
ேகாவில்ெதரு , 5.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆரணியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 மயிலம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி

1.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைடத்ெதரு , 2.ைமலம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி மrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ைமலம் 
(வ.கி) & (ஊ) அருந்துதியர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 மயிலம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி நடு கட்டிடம்

1.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) பாைளயம் ெதரு , 2.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
உைடயார்ெதரு , 3.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜ.ெஜ.நகர் , 4.ைமலம் 
(வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 5.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) சன்னதிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
243 243 243 மயிலம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி
1.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) சன்னதித்ெதருசந்து , 2.ைமலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 3.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) காளிக்ேகாவில்ெதரு , 
4.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 5.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பண்டிதர்ெதரு , 6.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர்நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 மயிலம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆரம்பசுகாதார நிைலயம் குடியிருப்பு , 
2.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டிேராடு , 3.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசண்டூர் சாைல , 4.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவ்காந்தி நகர் , 
5.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) காந்திநகர் , 6.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) தர்த்த 
குளத் ெதரு , 7.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 ெதன்ெகாளப்பாக்கம்‐
604304

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முதல் குறுக்கு ெதரு , 
3.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்ேகனியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 
5.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இரண்டாவது குறுக்குத் 
ெதரு , 6.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புது 
காலனி 1வது ெதரு , 8.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி2வதுெதரு , 9.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெஜயலலிதாநகர்1வதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 தழுதாளி ‐604304 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கிழக்கு பகுதி

1.தழுதாளி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 2.தழுதாளி (வ.கி) & 
(ஊ) அஞ்சலகத் ெதரு , 3.தழுதாளி (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 தழுதாளி ‐604304 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பக்க ேமற்கு பகுதி

1.தழுதாளி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.தழுதாளி (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டி சாைல , 3.தழுதாளி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
248 248 248 கண்ணியம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) 

பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு , 4.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராட்டு 
ெதரு , 5.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ெதரு , 6.கன்னியம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராட்டு ேமட்டுத்ெதரு , 7.கன்னியம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டுத் ெதருவில் குறுக்கு ெதரு , 8.கன்னியம் (வ.கி) & 
(ஊ) பால்வாடித்ெதரு , 9.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேராட்டுத் ெதரு , 10.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி பைழய 
ெதரு , 11.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 12.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 13.கன்னியம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி குறுக்கு ெதரு , 14.கன்னியம் (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ெகாணமங்கலம்‐
604304

அரசு கிராம ேசைவ ைமயம் 1.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
4.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார்ெதரு , 
5.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
6.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
7.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 
8.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாெதரு , 
9.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார்ெதரு , 
10.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
250 250 250 ெகாரளூர்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) கிழக்கு வதீி , 

2.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) ேமற்கு வதீி , 
3.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) ெதற்கு வதீி , 
4.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 
5.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) மந்ைதெவளி , 
6.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) காலனி , 
7.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) குவாட்டர்ஸ் , 
8.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) ெதன்ஆலபாக்க 
ேராடு , 9.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) 
ஆலப்பாக்கம் ஒட்டு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 ெதன்னாலப்பாக்கம்‐
604304

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு

1.ெதன் ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதன் ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேதசிய ெநடுஞ்சாைல ெதரு , 
3.ெதன் ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திரு நீலகண்டியம்மன் ெதரு 
, 4.ெதன் ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு வதீி , 5.ெதன் 
ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு வதீி , 6.ெதன் ஆலப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 ெதன்னாலப்பாக்கம்‐
604304

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ெதன் ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.ெதன்
ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமட்டுத்ெதரு , 3.ெதன் 
ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்தங்கைரயான்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 பாதிராபுலியூர்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுநகர் , 2.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காமன்ேகாயில் ெதரு , 3.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குயவர் வதீி , 4.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட வதீி , 
5.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதீி , 
6.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) பட்டிெதரு , 7.பாதிராப்புலியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 8.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
254 254 254 பாதிராபுலியூர்‐604304 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு

பகுதி ெதற்கு பக்கம்
1.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு மாடவதீி , 
3.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ைமலம்ேராடு , 4.பாதிராப்புலியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதன்ஆலபாக்கம்ேராடு , 5.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபதிஅம்மன்ேகாயில்ெதரு , 6.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதாப்புெதரு , 7.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 பாதிராபுலியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம்

1.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி , 2.பாதிராப்புலியூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 3.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கட்ைடயன் ெதரு , 4.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபத்தான் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 பாதிராபுலியூர்‐604304 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி வடக்கு பக்கம்

1.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) சர்க்கார் கிணறு ெதரு , 
2.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) தைலயாr ெதரு , 
4.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதன்னாலப்பாக்கம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 வடூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) அனந்தம்ேபட்ைட ெதரு , 2.வடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அனந்தம்ேபட்ைட 1வது குறுக்கு ெதரு , 3.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆனந்தம்ேபட்ைட 2வது குறுக்கு ெதரு , 4.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அனந்தம்ேபட்ைட 3வது குறுக்கு ெதரு , 5.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுப்ேபட்ைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 வடூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பிளாக் குறுக்கு ேராடு ெதற்கு பகுதி

1.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2.வடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 4.வடூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கல்லாங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
259 259 259 வடூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு

பகுதி வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெஜயின் வதீி , 2.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பட்டித்ெதரு , 3.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயின் ேகாயில்ெதரு , 
4.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெஜயின் ேகாயில் ெதரு , 5.வடூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கீழண்டத்ெதரு , 6.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைட 
குறுக்குெதரு , 7.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
8.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 9.வடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) தைலயாrெதரு , 10.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 11.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 12.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாமாளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 வடுர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி நடு கட்டிடம்

1.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) தைலயாr ெதரு , 2.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிடுவன் ெதரு , 3.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) சரீாெதரு , 4.வடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 5.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாமாளிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 வடுர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி  ெதற்கு பகுதி

1.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) கூனன்ேபட்ைடெதரு , 2.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

262 262 262 கணபதிப்பட்டு‐605652 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குவதீி , 2.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்குவதீி , 3.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்வதீி , 4.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
கருடகம்பத்ெதரு , 5.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 6.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 7.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெரட்டிகுப்பம் சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
263 263 263 கணபதிபட்டு 605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

நடுக் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.கணபதிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.கணபதிபட்டு
(வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 1 வது ெதரு , 3.கணபதிபட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி 2 வது ெதரு , 4.கணபதிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது 
காலனி 3 வது ெதரு , 5.கணபதிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
4 வது ெதரு , 6.கணபதிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 5 வது 
ெதரு , 7.கணபதிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டிபாைளயம் , 
8.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேடம் ேராடு , 9.கணபதிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ெபrயபாைளயத்தம்மன் 1வது ெதரு , 
10.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபrயபாைளயத்தம்மன் 2 வது 
ெதரு , 11.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபrயபாைளயத்தம்மன் 
3வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 ஆத்திக்குப்பம் 605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.கணபதிப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு ஆத்திகுப்பம் , 3.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) வடுர் நீர்ேதக்க ஆபிஸ் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 சு.கடூர்‐604305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சு.கடூர் கிராம ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேததி :

இடம் :விழுப்புரம்

01-09-2018  முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,

 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 ஒலக்கூர்‐604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

பக்க அைற 1
1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆப்பிஸ் ெதரு , 
3.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 4.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அக்கரகார ெதரு , 5.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நசுக்கான் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 ஒலக்கூர்‐604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பக்க அைற 2

1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) இரயில்ேவ பீட்டர் ேராடு , 
3.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காலான் ெதரு , 4.ஒலக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு ெதரு , 5.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 ஒலக்கூர்‐604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  ெதற்கு
பக்க அைற 3

1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காளான் ெதரு , 3.ஒலக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வண்ணாரப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 ஒலக்கூர்‐604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  ெதற்கு
பக்க அைற 41

1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 
2.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.ஒலக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தேமடு 1வது ெதரு , 5.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 
7வது ெதரு , 6.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் 2 வது ெதரு , 7.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் 3 வது ெதரு , 8.ஒலக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 4 வது ெதரு , 9.ஒலக்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 5 வது ெதரு , 10.ஒலக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 6 வது ெதரு , 
11.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆஸ்பிட்டல் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
5 5 5 ஒலக்கூர்‐604305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ெதற்கு பகுதி
1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ரயில்ேவ பீட்டர் ேராடு , 
2.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 2வது ெதரு , 4.ஒலக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 3வது ெதரு , 5.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தேமடு 4வது ெதரு , 6.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 
5வது ெதரு , 7.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 6வது 
ெதரு , 8.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 7வது ெதரு , 
9.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 8வது ெதரு , 
10.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 9வது ெதரு , 
11.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 10வது ெதரு , 
12.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமேதவைத ேகாவில்ெதரு , 
13.ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆஸ்பிட்டல் ேராடு , 14.ஓலக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 1வது ெதரு , 
15.ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 3வது 
ெதரு , 16.ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
5வது ெதரு , 17.ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் 7வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 கூச்சிக்ெகாளத்தூர்‐
604305

ேராமண் கத்ேதாலிக் நிதி உதவி
ெபறும் துவக்கப்பள்ளி

1.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
2.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யாவு ெதரு , 
3.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 
5.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து  ெதரு , 
6.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமனி ெதரு , 
7.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
8.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 
10.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
7 7 7 பாதிr‐604305 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 2.பாதிr  (வ.கி) & 

(ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாயில்ெதரு , 4.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்வதீி , 5.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 6.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) இலுப்ைப ேதாப்பு ெதரு , 
7.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) என்.எச் ேராடு ெதரு , 8.பாதிr  (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி ெதரு , 9.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) கrக்கப்பட்டு 
கிராம ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 ஓங்கூர் 604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) களத்து ேமட்டு ெதரு , 2.ஓங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 3.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அரசமரத்து ெதரு , 4.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
5.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) தாணங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 ஓங்கூர் 604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 2.ஓங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் 
ெதரு , 4.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்மளார் ெதரு , 5.ஓங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஏrகைரத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 கம்பூர்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
யாதவர் ெதரு , 4.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர , 5.கம்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 6.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைர ெதரு , 8.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குவாட்ரஸ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
11 11 11 அன்னம்பாக்கம்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல் குளக்கைர ெதரு , 

2.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
3.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர வதீி , 
4.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேதர்முட்டி ெதரு , 
5.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட வதீி , 
6.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
7.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கணக்குபிள்ைள வதீி , 
8.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 9.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர்காலனி , 
10.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 வடகளவாய்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
2.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுஞ்சாைல ெதரு , 
3.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) காலணி ெநடுஞ்சாைல ெதரு , 
4.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
5.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) முத்ைதயா ெதரு , 
6.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) புதூர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 கடவம்பாக்கம்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம்)

1.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட வதீி , 
4.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழண்ைட வதீி , 
5.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
14 14 14 கடவம்பாக்கம்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(வடக்கு கட்டிடம்)
1.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழண்ைட வதீி (காலனி) , 
2.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு (காலனி) , 
3.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு (காலணி) , 5.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கருமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 ஆவணிப்பூர்‐604101 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம்

1.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) கடவம்பாக்கம் ேராடு , 
2.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
3.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
4.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 5.ஆவணிப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வன்னியர் ெதரு , 6.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகர் ேகாயில் ெதரு , 8.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சூணாம்ேபடு ேராடு , 9.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வண்ணார ெதரு , 10.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் 
ெதரு , 11.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமட்டுெதரு , 
12.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மந்ைதெவளி ெதரு , 
13.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி பாரதிதாசன் 
ெதரு , 14.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
திருவள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 ஆவணிப்பூர்‐604101 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம்

1.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 
2.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேசந்தமங்கலம் சாைல , 
3.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.ஆவணிப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி குரும்ேபடு ேராடு , 
6.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 1வது ெதரு , 
7.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி காமராஜர் ெதரு , 
8.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
17 17 17 ேசந்தமங்கலம்‐604101 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 

2.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ேசந்தமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ேசந்தமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ஏrவாய்க்கால் ெதரு , 5.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 6.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைர ெதரு , 7.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 8.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 ஆட்சிபாக்கம்‐604101 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம்

1.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மூலத்ெதரு , 
2.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
7.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 
8.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
9.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 
10.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) உயர்நிைலபள்ளி ெதரு , 
11.நரமாகாணி (வ.கி) & ஆட்சிபாக்கம் (ஊ) 
ெவங்கடாஜலபதி ேகாயில் ெதரு , 12.நரமாகாணி (வ.கி) & 
ஆட்சிபாக்கம் (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 ஆட்சிபாக்கம்‐604101 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம்

1.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 6 of 67



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
20 20 20 பைனயூர்‐604101 அரசு ஆதிராவிடர் நடுநிைலபள்ளி

புதிய கட்டிடம்
1.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & பைனயூர் (ஊ) விநாயகர்
ேகாயில்ெதரு , 2.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) &  பைனயூர் (ஊ) 
கலர் ெதரு , 3.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & பைனயூர் (ஊ) 
டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 4.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி)  
பைனயூர் (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) &  
பைனயூர் (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 6.பாங்ெகாளத்தூர் 
(வ.கி) & பைனயூர் (ஊ) அருந்ததி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

21 21 21 பாங்ெகாளத்தூர்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
2.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு , 
3.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மணியம் ெதரு , 
4.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாதண்டராமன் ெதரு , 
5.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பாலமுருகன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கருமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாலம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 கீழ்பசார்‐604101 நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி 1.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைத அம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லிஅம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) புது காலணி 1வது ெதரு , 
6.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது ெதரு , 
7.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 3வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
23 23 23 அண்டப்பட்டு‐604101 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

புதிய கட்டிடம்
1.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
3.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
4.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 5.அண்டப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயர் ேகாயில் ெதரு , 6.அண்டப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ெகங்கைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 
8.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 9.அண்டப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 10.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
வள்ளுவர் ெதரு , 11.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 ஏப்பாக்கம்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) கீழண்ைட ெதரு , 3.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) குளக்கைர ெதரு , 5.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 ஏப்பாக்கம்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 3.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாட்டர்ஸ் ெதரு , 4.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 பள்ளிபாக்கம்‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பள்ளிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.பள்ளிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு , 3.பள்ளிப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.பள்ளிப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.பள்ளிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
6.பள்ளிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
27 27 27 ேகாேனrகுப்பம்‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி
1.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நல்லாத்தூர் கிராமம் , 
2.நங்குணம் (வ.கி) & நல்லாத்தூர் (ஊ) நங்குணம் கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 ேகாேனrகுப்பம்‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.ேகாேனrகுப்பம் (வ.கி) & நல்லாத்தூர் (ஊ) ேகாேனr
குப்பம்   கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 கீழ்ஆதனூர்‐604305 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.கீழ்ஆதனூர்(வ.கி) & (ஊ) ேநரு ெதரு , 2.கீழ்ஆதனூர்(வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு, மங்கலம்  , 
3.கீழ்ஆதனூர்(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 4.கீழ்ஆதனூர்(வ.கி) 
& (ஊ) ெசட்டித் ெதரு, மங்கலம்  , 5.கீழ்ஆதனூர்(வ.கி) & (ஊ) 
மண்டபத் ெதரு , 6.கீழ்ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர 
ெதரு , 7.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 கீழ்ஆதனூர்‐604305 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்

1.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.கீழ் ஆதனூர்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3.கீழ் ஆதனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு , 4.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குளக்கைர ெதரு , 5.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
இந்திரா குடியிருப்பு , 7.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு காலனி , 8.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிணற்று 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

31 31 31 சாரம்‐604307 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் நடு பகுதி

1.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 2.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) 
சனீிவாசன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 சாரம்‐604307 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) என்.எச். ெமயின்ேராடு , 2.சாரம்  (வ.கி) 
& (ஊ) குறுக்குத் ெதரு , 3.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்திr நகர் 
, 4.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 5.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) 
மூலெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
33 33 33 சாரம் ‐ 604307 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.சாரம்  
(வ.கி) & (ஊ) வன்னியர் ெதரு , 4.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) 
சாஸ்திr நகர் , 5.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 ேமல்ேபட்ைட‐604307 காந்திநிதி உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி

1.ேமல்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீி , 2.ேமல்ேபட்ைட
(வ.கி) & (ஊ) குளாளர் வதீி , 3.ேமல்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைர வதீி , 4.ேமல்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு  , 5.ேமல்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர 
வதீி காலனி , 6.ேமல்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு(காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 ஈச்ேசr‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஈச்ேசr (வ.கி) & கீழ்கூடலூர் (ஊ) காலனி அம்ேபத்கார்
ெதரு , 2.ஈச்ேசr (வ.கி) & கீழ்கூடலூர் (ஊ) ஈச்ேசr 
பள்ளிக்கூடெதரு , 3.ஈச்ேசr (வ.கி) & கீழ்கூடலூர் (ஊ) 
ஈச்ேசr சாரம்சாைல , 4.ஈச்ேசr (வ.கி) & கீழ்கூடலூர் (ஊ) 
ஈச்ேசr குளத்து ெதரு , 5.ஈச்ேசr (வ.கி) & கீழ்கூடலூர் (ஊ) 
ஈச்ேசr மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஈச்ேசr (வ.கி) & 
கீழ்கூடலூர் (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 7.ஈச்ேசr (வ.கி) & 
கீழ்கூடலூர் (ஊ) கவுண்டர் ெதரு , 8.ஈச்ேசr (வ.கி) & 
கீழ்கூடலூர் (ஊ) புது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
36 36 36 கீழ்கூடலூர்‐604307 ஸ்ரீ ெவங்கடகிருஷ்ணா

நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
1.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாவிந்தசாமி நகர் , 
2.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) எட்டியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
3.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் குறுக்கு 
ெதரு , 5.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrகைர ெதரு , 
6.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 7.கீழ்கூடலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஆலமரெதரு , 8.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 ெநாளம்பூர்‐604307 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்  அைற எண் 1

1.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீி , 2.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ள ெதரு , 4.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏப்பாக்கம் ேராடு , 
5.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு மாட வதீி , 6.ெநாளம்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 7.ெநாளம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 8.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 10.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

38 38 38 ெநாளம்பூர்‐604307 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்  அைற எண் 2

1.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.ெநாளம்பூர்
(வ.கி) & (ஊ) பஸ்டாண்டு ெதரு , 3.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேராடு ெதரு , 4.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 
5.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு , 6.ெநாளம்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அயனாவரம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
39 39 39 ெநாளம்பூர்‐604307 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி
1.ெநாளம்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெநாளம்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) காமராஜன் ெதரு , 3.ெநாளம்பூர் 
 (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 4.ெநாளம்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
ெசாக்கலிங்கம் ெதரு , 5.ெநாளம்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 6.ெநாளம்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 கீழ்ேசவூர்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
3.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
4.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 5.கீழ்ேசவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு பள்ளிகூட ெதரு , 
7.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயமுத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 8.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு பள்ளிகூட ெதரு , 
9.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகர் ேகாயில் ெதரு , 
10.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 11.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) முக்கியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 12.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு , 
13.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) தண்டுமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
41 41 41 கீழ்மண்ணூர்‐604101 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளி 1.கீழ்மண்ணுர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

2.கீழ்மண்ணுர் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.கீழ்மண்ணுர் (வ.கி) 
& (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 4.கீழ்மண்ணுர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாயில் ெதரு , 5.கீழ்மண்ணுர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
6.கருப்பூர் (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கருப்பூர் குளத்துத் 
ெதரு , 7.கருப்பூர் (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கருப்பூர் 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 8.கருப்பூர் (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் 
(ஊ) கருப்பூர் கிழக்கு ெதரு , 9.கருப்பூர் (வ.கி) & 
கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கருப்பூர் ெதற்கு ெதரு , 10.கருப்பூர் 
(வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கருப்பூர் ேமலண்ைட ெதரு , 
11.கருப்பூர் (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கருப்பூர் காலனி 
குடியிருப்பு ெதரு , 12.வண்டாரம்பூண்டி (வ.கி) & 
கீழ்மண்ணூர் (ஊ) வண்டாரம்பூண்டி விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 13.கீழ்ெநமிலி (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) 
கீழ்ெநமிலி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 14.கீழ்ெநமிலி 
(வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கீழ்ெநமிலி ஏrக்கைர ெதரு , 
15.கீழ்ெநமிலி (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கீழ்ெநமிலி 
குளத்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 கீழ்பூேதr‐604101 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலபள்ளி 1.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 5.கீழ்பூேதr 
(வ.கி) & (ஊ) ேசணலூர் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) ேசணலூர் குளக்கைர ெதரு , 
7.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) குண்ணப்பாக்கம் ேராடு , 
8.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) கீழ்பூேதr காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 9.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) கீழ்பூேதr 
கல்லாங்குத்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
43 43 43 குண்ணப்பாக்கம்‐604101 திரவிய சகாய ஆரம்பப்பள்ளி 1.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குண்ணப்பாக்கம்  

மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதாகுப்பு வடுகள் ெதரு , 3.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.குண்ணப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 5.குண்ணப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகர் ேகாயில் ெதரு , 
7.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மண்டெபரும்பாக்கம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு ேநர் சாைல , 9.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 10.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 அrயந்தாங்கல்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  
ேமற்கு முக கிழக்கு கட்டிடம்

1.அrயந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) மடவந்தாங்கல் , 
2.அrயந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) அrயந்தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 நல்முக்கல்‐604301 உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
முகம்

1.நல்முக்கல் (வ.கி) & (ஊ) நல்முக்கல் கிராமம் , 
2.நல்முக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளம் மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.நல்முக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளம் 
காலனி , 4.நல்முக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 கீழ் அருங்குணம் ‐ 
604301

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு முக கிழக்கு கட்டிடம்

1.கீழ் அருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) வடெகாளப்பாக்கம்
கிராமம் , 2.கீழ் அருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) கீழ் 
அருங்குணம் கிராமம் , 3.கீழ் அருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசாக்கந்தாங்கள் கிராமம் , 4.கீழ் அருங்குணம் (வ.கி) & 
(ஊ) அழகியப்பாக்கம் கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
47 47 47 மாrயமங்கலம்‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி  

புதிய கட்டிடம்
1.கட்டைள (வ.கி) & மாrயமங்கலம்(ஊ) பள்ள ெதரு , 
2.கட்டைள (வ.கி) & மாrயமங்கலம்(ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
3.கட்டைள (வ.கி) &  மாrயமங்கலம்(ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 கட்டைள‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
புதிய கட்டிடம்

1.கட்டைள (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.கட்டைள (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ள ெதரு , 3.கட்டைள (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.கட்டைள (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
5.ஜானகிேபட்ைட(வ.கி) & கட்டைள (ஊ) பள்ளி ெதரு , 
6.கட்டைள (வ.கி) & (ஊ) ஜானகி ேபட்ைட , 7.கட்டைள (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49 49 49 விட்டலாபுரம் 604001 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) திண்டிவனம் சாைல , 
2.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
4.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
5.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 விட்டலாபுரம் 604001 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
3.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 எண்டியூர்‐604001 ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாசிைல ெதரு , 
2.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு , 3.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 எண்டியூர்‐604001 ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.எண்டியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.எண்டியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) முருகா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
53 53 53 எண்டியூர்‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 1.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 2.எண்டியூர் (வ.கி) & 

(ஊ) ஆசாr ெதரு , 3.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் 
ெதரு , 5.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) பாைதகைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 ஆத்தூர்‐604002 ராமலிங்கசுவாமி நிதி உதவிெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி

1.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ஆத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேகாயில் ெதரு , 3.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்ைதவாைட ெதரு , 5.ஆத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 6.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாடசாைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 ஆத்தூர்‐604002 ராமலிங்கசுவாமி நிதி உதவிெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி (புதிய கட்டிடம்)

1.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குட்ைடக்கார ெதரு , 2.ஆத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருயிப்பு வடக்குெதரு , 
3.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ேராடு , 4.ஆத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு நடுத்ெதரு , 5.ஆத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்புெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 மானூர்‐604002 ஊராட்சி அலுவலகம் புதிய கட்டிடம் 1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 3.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
களத்துேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 மானூர்‐604002 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) காலூர் , 2.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி , 3.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) வட்டு வசதி 
வாrய குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 மானூர்‐604002 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ேராடு , 2.மானூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
59 59 59 மானூர்‐604002 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி
1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) அப்பாசாமி நகர் , 2.மானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி , 3.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 மானூர்‐604002 தமிழ்நாடு வட்டுவசதி வாrய
விருந்தினர் இல்லம்

1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) சக்கரபாணி நகர் , 2.மானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மன்னார்சாமி ேகாயில் ெதரு , 3.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 மானூர்‐604002 ேஷக்ஸ்பியா் ஆங்கிலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாபாலபுரம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 வடஆலப்பாக்கம்‐
604002

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) விட்டாலபுரம் ேராடு , 
2.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கந்தசாமி 
ெதரு , 5.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமணன் ெதரு , 
6.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 7.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முத்து ெதரு , 
8.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளி கூடத் ெதரு , 
9.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருேகசன் ெதரு , 
10.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் 
ெதரு , 11.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடஆலப்பாக்கம் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 சலவாதி‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 2.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 3.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் 
பாைத , 4.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
64 64 64 சலவாதி‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(ெதற்கு) எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம்
1.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு
(காலனி) , 2.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) குரூப்ஹவுஸ் காலணி , 
3.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) இருளர் வதீி , 4.சலவாதி (வ.கி) & 
(ஊ) மின் நகர் , 5.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) திரு.வி.க.நகர் , 
6.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) பாலாஜி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 சலவாதி 604307 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணத்தார் ெதரு , 2.சலவாதி
(வ.கி) & (ஊ) மங்களத்தார் ெதரு , 3.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) 
பாசிவார்த்தார் ெதரு , 4.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) சைடயன் 
ெதரு , 5.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 6.சலவாதி 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 7.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) ேதசிய 
ெநடுஞ்சாைல , 8.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 ெசஞ்சி ேராடு 
திண்டிவனம் ‐604001

ஒழுங்கு முைற விற்பைனகூடம்
அலுவலகம் வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) ெசஞ்சிேராடு , 
2.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) இருதயபுரம் , 
3.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) ெசஞ்சி ேராடு 
வண்ணாங்குட்ைட , 4.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் 
(ஊ) சுதாகர் நகர் (ெசஞ்சி ேராடு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
67 67 67 ெசஞ்சி ேராடு 

திண்டிவனம் ‐604001
ஒழுங்கு முைற விற்பைனகூடம்
அலுவலகம் வடக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) திருவள்ளுவர்
நகர் , 2.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) 
வந்தவாசி ேராடு , 3.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் 
(ஊ) சந்ைத ேமடு , 4.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் 
(ஊ) கல்பனா கண்ணன் நகர் , 5.திண்டிவனம் (வ.கி) & 
அவரப்பாக்கம் (ஊ) சந்ைதேமடு குட்ைடகைர , 
6.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) சந்ைதேமடு 
ஓைடக்கைர , 7.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) 
சந்ைதேமடு ராஜேகாபால் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 ெசஞ்சி ேராடு 
திண்டிவனம்‐604001

ஒழுங்கு முைற விற்பைனக்கூடம்
ேமற்கு கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (நகராட்சி) வார்டு 1 ேராஷைண
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.திண்டிவனம் 
(நகராட்சி) வார்டு 1 ேராஷைண பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 1 ேராஷைண 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் குறுக்கு ெதரு , 4.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 1 ேராஷைண பிள்ைளயார் ேகாயில் குறுக்கு 
ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 1 ேராஷைண ேராடு 
குறுக்கு ெதரு , 6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 1 ேராஷைண 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு வாஜ்பாய் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 ெசஞ்சி ேராடு 
திண்டிவனம்‐604001

ஒழுங்கு முைற விற்பைனக்கூடம்
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (நகராட்சி) வார்டு 1 ேராஷைண ேராடு , 
2.திண்டிவனம் (நகராட்சி) வார்டு 1 முகமதுநபி ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (நகராட்சி) வார்டு 1 எம்.ஜி.ஆர். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
70 70 70 அய்யந்ேதாப்பு 604001 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி 1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு எம்.ஜி.ஆர் நகர்

5வது ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு 
காமராஜ் நகர்  1வது ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 
அய்யந்ேதாப்பு காமராஜர் நகர் 2வது ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு பிள்ைளயார் 
ேகாவில்  ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 
அய்யந்ேதாப்பு எம்.ஜி.ஆர் நகர் 1வது ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு 
காமராஜர் நகர் 3வது ெதரு , 8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 
குண்டு ேமடு ெதரு , 9.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 
2அய்யந்ேதாப்பு காமராஜர் நகர் 4வது ெதரு , 
10.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர்  2வது ெதரு , 11.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 
அய்யந்ேதாப்பு எம்.ஜி.ஆர் நகர்  3வது ெதரு , 
12.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர்  4வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 ேராஷைண 
திண்டிவனம் 604001

தாய் தமிழ் துவக்கப்பள்ளி (ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 மாrயம்மன் ேகாயில் வடக்கு
(2) ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

72 72 72 ேராஷைண 
திண்டிவனம் 604001

தாய் தமிழ் துவக்கப்பள்ளி (ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 ேபாலன் ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 3 எம்.சி.முனியன் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 3 மாrயம்மன் ேகாவில் வடக்கு 3வது ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 மாrயம்மன் ேகாவில் வடக்கு 
4வது ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 மாrயம்மன் 
ேகாவில் வடக்கு 5வது ெதரு , 6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 
மாrயம்மன் ேகாவில் வடக்கு 6வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
73 73 73 முருங்கப்பாக்கம் 

திண்டிவனம்‐604001
நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 மாrகுளத் ெதரு (ேமல்பாக்கம்
ெசல்லும் பாைத) , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 மாrகுளத் 
ெதரு (கைலஞர் நகர்) , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 
மாrகுளம் ெதரு (பாரதிதாசன் நகர்) , 4.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 7 பாரதிதாசன் நகர் 2வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 முருங்கப்பாக்கம் 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 மாrகுளம் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 மாrகுளம் ெதரு (ஸ்கடர் நகர் 
முதல் ெதரு) , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 ஸ்கடர் நகர் 
2வது ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 ஸ்கடர் நகர் 3வது 
ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 முருங்கப்பாக்கம் 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி (ெதற்கு
பகுதி ேமற்கு கட்டிடம்)

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 ஆஸ்பிட்டல் ேராடு  , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 கால்டுெவல் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 முருங்கப்பாக்கம் 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி
ஆஸ்பிட்டல் ேராடு (ெதற்கு கட்டிடம்)

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 ெபrயாண்டவர் ேகாயில்
நிலம் , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 சாம்ெபான்ைனயா நகர் 
, 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 சின்னேதாப்பு , 4.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 4 சிவசக்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 திண்டிவனம் 604001 வால்டர் ஸ்கடர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
அைற எண் 1 ெதற்கு பகுதி 
மாrகுளம் ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 அய்யாசாமி ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 மாrமுத்து ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 அய்யலு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 திண்டிவனம்‐604001 வால்டர் ஸ்கடர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
அைற எண் 2 கிழக்கு பகுதி 
மாrகுளம் ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 அப்புகுட்டித் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 ஆஸ்பிட்டல் ேராடு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 ஏகாம்பரம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
79 79 79 திண்டிவனம்‐604001 வால்டர் ஸ்கடர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  

அைற எண் 13 ேமற்கு பகுதி 
உயிrயல் ஆய்வுக்கூடம் மாrகுளம் 
ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 ஏrக்ேகாடிெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 மூங்கிலம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 ஏrக்ேகாடி குறுக்கு ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 மூங்கிலம்மன் ேகாயில் 
குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

80 80 80 திண்டிவனம்‐604001 வால்டர் ஸ்கடர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  
அைற எண் 13 ேமற்கு பகுதி 
உயிrயல் ஆய்வுக்கூடம் மாrகுளம் 
ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 ஆஸ்பிட்டல் ேராடு பி , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 ேபாlஸ் சனுவாசன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 திண்டிவனம்‐604001 வால்டர் ஸ்காடர்
ேமல்நிைலப்பள்ளி மாrகுளம் ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 பாரதியார் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 6 சரவணபிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 பஞ்சநாதன் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 ெமாட்ைடயன் ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7அப்பாய் ெதரு , 6.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 7 மரவாடியான் ெதரு , 7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 
7திருப்புளி சாமி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 திண்டிவனம்‐604001 ெசயற்ெபாறியாளர் அலுவலகம்
த.நாகுடிநீர்வடி கால்வாrயம் 
ெசன்ைன ேராடு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 16 கைலஞர் கருணாநிதி ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 16 ெசன்ைன ேராடு (உதய நகர்) , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 16 ெசன்ைன ேராடு 
(தில்ைலயாடி வள்ளியம்ைம நகர்) , 4.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 16 ெசன்ைன ேராடு (காமராஜ் நகர்) , 5.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 16 நகராட்சி குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
83 83 83 திண்டிவனம்‐604001 த.நா.கு.நீ.வ.வா பராமrப்பு ேகாட்டம்

வைரவு பகுதி ெசன்ைன ேராடு
1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 16 ராஜன் ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 16 நந்தணன் ெதரு (நத்தேமடு) , 3.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 16 ெசன்ைன ெநடுஞ்சாைல டி.எம்.ஜி நகர் , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 16 நத்தேமடு (நrகுறவர் காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 திண்டிவனம்‐604001 ஸ்ரீ,கன்னிகா பரேமஸ்வr மகளிர்  
உயர்நிைலப்பள்ளி  துைரசாமி ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 9 தர்த்த குளக்கைர ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 9ஈஸ்வரன் ேகாவில் மாடவதீி , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 9 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 திண்டிவனம்‐604001 எம்.டி.கிேரன் நடுநிைலப்பள்ளி ேநரு
வதீி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 ெபருமாள் ேகாவில்
மாடத்ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 குப்புசாமி ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 டாக்டர் அழகப்பர் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 அப்பாய் ெதரு , 5.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 11 ெகாட்டிராமன் ெதரு , 6.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 11 ெதாப்ைபயன் ெதரு , 7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 
ெபrய பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 9.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 11 ெபrய பிள்ைளயார் ேகாவில் மாடத்ெதரு , 
10.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 ெபrய பிள்ைளயார் 
ேகாவில் சன்னதி ெதரு , 11.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 
காரகுறிச்சி அருணாசலம் ெதரு , 12.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 11 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 23 of 67
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
86 86 86 திண்டிவனம்‐604001 ேதசிய ேமல்நிைலப்பள்ளி

திருவள்ளுவர் ெதரு
1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 ராஜாஜி ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 9 மல்லியபத்தன் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 10 ஜவஹர்லால் ேநரு வதீி , 4.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 10 ெபருமாள் ேகாயில் சன்னதி ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 நபிகள் நாயகம் ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 திருவள்ளுவர் ெதரு , 
7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 கிருஷ்ணன் ெதரு , 
8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 துைரசாமித் ெதரு , 
9.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 மணியம் கந்தசாமி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 திண்டிவனம்‐604001 ஸ்ரீநாகம்மாள் நடுநிைலப்பள்ளி
ேராஷைணபாட்ைட

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 6 காலிமான் ெகால்ைல , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 6 ேவதகிr வதீி , 3.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 6 ஆஸ்பிட்டல் ேராடு (ேராஷைண) , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 6 வ.உ.சி. ெதரு , 5.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 6 மதார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 திண்டிவனம்‐604001 ஸ்ரீநாகம்மாள் நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ேராஷைணபாட்ைட

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 33 கrயன் ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 33 பசுவார்த்தம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 திண்டிவனம்‐604001 ஸ்ரீநாகம்மாள் நடுநிைலப்பள்ளி
ெபான்விழா கட்டிடம் 
ேராஷைணபாட்ைட

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 ெசஞ்சி ேராடு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 32 காதர் உேசன் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 32 பங்களாகாரத் ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 
பrதாபாத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

90 90 90 திண்டிவனம்‐604001 ஸ்ரீநாகம்மாள் நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய  கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ேராஷைணபாட்ைட

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 33 ேராஷைண பாட்ைட , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 33 உமறுபுலவர் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 33 ேராஷைண பாட்ைட 
(அண்ணா ெதரு) , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 33 ேராஷைண 
பாட்ைட (காமராஜர் ெதரு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
91 91 91 அவரப்பாக்கம் 

திண்டிவனம்‐604001
நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி
துலுக்காணம் ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 ரங்கன் ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 32 ஒத்தவாைட ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 
31 ெபலாகுப்பம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 அவரப்பாக்கம் 
திண்டிவனம்‐604001

உதவி ெசயற்ெபாறியாளர்
அலுவலகம் ஊரக வளர்ச்சி 
உட்ேகாட்டம் சுப்ரமணிய சுவாமி 
ேகாயில் ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 பாரதிதாசன் ேபட்ைட , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 வசந்தபுரம் ெமயின் ேராடு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 வசந்தபுரம் குறுக்கு ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31வசந்தபுரம் ேராஜா ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 வசந்தபுரம் முல்ைல ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 வசந்தபுரம் மல்லிைக ெதரு , 
7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 வசந்தபுரம் விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 ெபலாகுப்பம் 
ேராடு (கrயன் நகர்) , 9.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 
ெபலாகுப்பம் ேராடு (துைர நகர்) , 10.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 31 ெபலாகுப்பம் ேராடு (கணபதி நகர்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 சுப்பிரமணியர் 
சுவாமி ேகாயில் 
ெதரு திண்டிவனம் 
604001

அரசினர் கிைள நூலகம் 1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29 சர்க்கார் ேதாப்பு ெமயின்
ேராடு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 குட்டியப்பன் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 சாராயக்காரத் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 தாடிக்காரன் குட்ைடத் ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29 சர்க்கார் ேதாப்பு 
(அங்காளம்மன் ேகாயில் பின்புறம்) , 6.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 29 சர்க்கார் ேதாப்பு 1வது குறுக்கு ெதரு , 
7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29 சர்க்கார் ேதாப்பு 2வது 
குறுக்கு ெதரு , 8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 தாடிக்காரன் 
குட்ைட குறுக்கு ெதரு , 9.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 
தாடிக்காரன் குட்ைட முதல் குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
94 94 94 தியாகி சண்முகம் 

ெதரு திண்டிவனம் 
604001

குஷால்சந்த்  ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 துலக்ககாணம் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 5வது 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 அவரப்பாக்கம்  
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி சத்துணவு
ைமயம் வடக்கு கட்டிடம்

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 3வது
ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 
4வது ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் 
ேபட்ைட 6வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

96 96 96 சஞ்சிவிராயன் 
ேபட்ைட திண்டிவனம்‐
604001

வளர்மதி கருப்ைபயன்
ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி அைற எண் 
2 முதல் ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீிராயன் ேபட்ைட 1வது
ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 ெதன்ைன மரச்சாைல , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 
காந்தியார் ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 
சஞ்சிவிராயன் ேபட்ைட ஏrக்ேகாடி ெதரு , 5.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட (நீலாவதி நகர்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 சஞ்சிவிராயன் 
ேபட்ைட திண்டிவனம்‐
604001

வளர்மதி கருப்ைபயன்
ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி வடக்கு 
பகுதி முதல் ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 வள்ளலார் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 கம்பர் ெதரு , 3.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 2வது ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 1வது 
குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 திண்டிவனம் 604001 குஷால்சந்த் உயர்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு தியாகி சண்முகம் ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28சுப்ரமணியசுவாமி ேகாவில்
ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 மீனாட்சி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 மீர்நாசர் அலி 
ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 ராஜாம் ேபட்ைட 
நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
99 99 99 திண்டிவனம் 604001 குஷால்சந்த் உயர்நிைலப்பள்ளி

வடக்கு தியாகி சண்முகம் ெதரு
1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29என்.ஜி.ஓ. காலனி , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 ராஜாம் ேபட்ைடத் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29 திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு29 என்.ஜி.ஓ. காலனி 
ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29 
என்.ஜி.ஓ.காலனி ஆர்.ஐ. ெகாட்ரஸ் ெதரு , 6.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 29 என்.ஜி.ஓ.காலனி குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 ெராட்டிக்கார ெதரு, 
திண்டிவனம்‐604001

தாகூர் ேமல்நிைலப்பள்ளி சி பி
எஸ் சி சுப்புராயன் ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 விேவகானந்தர் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 ஜவஹர்லால் ேநரு வதீி , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 பாரதிதாசன் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 கீைரக்காரத் ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 ெராட்டிக்காரத் ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 அப்பாவுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 சுப்புராயன் 
ெதரு,காேவrப்பாக்கம்
 திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு  
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) & காேவrப்பாக்கம் வார்டு 12 ேசடன்
குட்ைட ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) & காேவrப்பாக்கம் 
வார்டு 12 குழந்ைதேவல் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) & 
காேவrப்பாக்கம் வார்டு 12 திரு.வி.க.ெதரு , 4.திண்டிவனம் 
(ந) & காேவrப்பாக்கம் வார்டு 12 முனிஸ்வரன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 சுப்புராயன் ெதரு 
காேவrபாக்கம் 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு  
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 15 புது ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 15 சின்ன வரீராகவன் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 12 சுப்பராயன் ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 12 
ேகாவிந்தசாமி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
103 103 103 காேவrப்பாக்கம், 

திண்டிவனம்‐604001
நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி
சுப்புராயன் ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 15 ெமாட்ைடயன் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 15 அம்மச்சார் ேகாயில் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 15 எல்ைலச்சந்து , 4.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 15 மிட்டாய் முனியன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு திண்டிவனம் 
604001

ஸ்ரீ மரகதாம்பிைக ஆரம்பபள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம்

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 14 காமாட்சியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 14 ேநரு வதீி , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 14 புது மசூதி ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 14 ெதன்னிந்திய ரயில்ேவ 
காம்பவுண்ட் , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 14 ேநரு வதீி 
பூந்ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 ெராட்டிக்கார ெதரு 
திண்டிவனம் 604001

தாகூர் ேமல்நிைலப்பள்ளி சிபிஎஸ்சி
முதல் வகுப்பைற

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 ரத்தினசபாபதி ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 கசாமியான் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 பூதான் ெதரு , 4.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 27 ரத்தினசபாபதி ெதரு முதல் சந்து , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 ரத்தினசபாபதி 2வது ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 ரத்தினசபாபதி 3வது சந்து , 
7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 ரத்தினசபாபதி ஏrக்கைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 தியாகி சண்முகம் 
ெதரு திண்டிவனம் 
604001

குஷால்சந்த் ேமல்நிைலபள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 உமர் ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 27 ெபrயசாமி ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 
தியாகி சண்முகம் ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 
ராஜாம்ேபட்ைட ேமற்கு ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 
28 ேக.டி.ஆர்.நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 திண்டிவனம்(பூேதr)‐
604001

பூேதr அங்கன்வாடி ைமயம் 1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு ெசந்தமிழ்
நகர் விrவு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr கிழக்கு 
ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
108 108 108 திண்டிவனம்(பூேதr)‐

604001
பூேதr அங்கன்வாடி ைமயம் 1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr நடுத்ெதரு , 

2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு பூேதr ேராடு 
, 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ேகாட்ைட ேமடு 1வது ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ேகாட்ைட ேமடு 2 வது ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு 2 வது ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு 2வது ெதரு , 
7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு 3வது ெதரு , 
8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு 4வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 திண்டிவனம்‐604001 பூேதrஅங்கன்வாடிைமயம்‐எண்‐16 1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr வடக்கு ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr ேமலண்ைட ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr ெகால்ைல ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 முத்துகிருஷ்ணன் 
ெதரு, கிடங்கல்,1 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 26 பாரதிதாசன் ேபட்ைட , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 26 சுந்தரம் ெதரு , 3.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 26 பூங்கா ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 
26ேசஷாசலம் ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 26 சுந்தரம் 1 
வது ெதரு , 6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 26 சுந்தரம் 2வது 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 முத்துகிருஷ்ணன் 
ெதரு கிடங்கல்,1 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி 1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 26 கிடங்கல் பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 முத்துகிருஷ்ணன்ெதரு
 கிடங்கல்,1 
திண்டிவனம்‐604001

திண்டிவனம் கல்வி மாவட்ட
ஆசிrயர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் 
கூட்டுறவு சிக்கனம் மற்றும் கடன் 
சங்கம் லிட்

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 24 முத்துகிருஷ்ணன் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 24 ரயில்ேவ ைலன் 
ஒத்ைதவாைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
113 113 113  மரக்காணம் ேராடு 

திண்டிவனம்‐604001
உதவி ெசயற் ெபாறியாளர்
அலுவலகம் ெபாதுப்பணித்துைற 
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 19 நாகலாபுரம் குளத்ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 19 ராஜேகாபால் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 19 வரதப்பன் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 19 ைவத்திலிங்கம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 மரக்காணம் 
ேராடு,திண்டிவனம்‐
604001

உதவி ெசயற்ெபாறியாளர்
அலுவலகம் ெபாதுப்பணித்துைற 
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 22 சிங்காரேவல் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 22 ேகாபால் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 22 கர்ணாவூர் பாட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 திண்டிவனம்‐604001 நிர்மலா ஆர்.சி.துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி) 
மரக்காணம் ேராடு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 18 ேகாலன் ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 18 டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 18 கிடங்கல் திருவள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

116 116 116 திண்டிவனம்‐604001 நிர்மலா ஆர்.சி.துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி) 
மரக்காணம் ேராடு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 18 சிங்காரத்ேதாப்பு ஆர்.சி
காம்பவுண்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

117 117 117 திண்டிவனம்‐604001 புனித அன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
நர்சr பிளாக் கிழக்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி 1வது அ பிrவு 
மரக்காணம் ேராடு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 17 மக்கள் திலகம் எம்.ஜி.ஆர்
ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 17ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு (கிடங்கல்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 திண்டிவனம்‐604001 புனித அன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
நர்சr பிளாக் கிழக்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி மரக்காணம் ேராடு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 17அமரர் அண்ணா ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 17 ஜான்சிராணி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
119 119 119 மரக்காணம்ேராடு 

திண்டிவனம்‐604001
புனிதஅன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
நர்சr பிளாக் கிழக்கு 
கட்டிடம்,யு.ேக.ஜி ஆ பிrவு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 மரக்காணம் ேராடு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 காந்தி நகர் , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 20 பாண்டி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 மரக்காணம்ேராடு 
திண்டிவனம்‐604001

புனிதஅன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
நர்சr பிளாக் கிழக்கு கட்டிடம் 
அலுவலக அைற வடக்கு பகுதி 
,யு.ேக.ஜி ஆ பிrவு 
மரக்காணம்ேராடு திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 வகாப் நகர் , 2.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 20 வரீாங்குளம் , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 
ராஜராேஜஸ்வr நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 மரக்காணம் 
ேராடு,திண்டிவனம்‐
604001

புனித அன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 இந்திரா நகர் , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 20 மரக்காணம் ேராடு ேகாபாலபுரம் (நகர 
எல்ைல வைர)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 மரக்காணம் 
ேராடு,திண்டிவனம்‐
604001

புனித அன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 காமராஜர் நகர் , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 விேவகானந்தர் நகர் , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 வள்ளளார் நகர் , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 காமராஜர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 ெஜயபுரம் 
திண்டிவனம்‐604001

புனித ேஜாசப் குளூனி
ெமட்rக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி பிரதான ெதரு 
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21 கனகசைப ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21 சின்னுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 ெஜயபுரம் 
திண்டிவனம்‐604001

புனித ேஜாசப் குளூனி
ெமட்rக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21ெஜயபுரம் முதல் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21 ெஜயபுரம் இரண்டாவது ெதரு 
, 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21 ெஜயபுரம் முன்றாவது ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21 ெஜயபுரம் நான்காவது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
125 125 125 திண்டிவனம்‐604001 தாகூர் ெமட்rக்குேலஷன்

ேமல்நிைலப்பள்ளி ெஜயபுரம் 1வது 
ெதரு

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 மயிலம் ேராடு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 கற்பக வினாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 ஜாய்ஸ் ெபான்ைனயா 
ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 24 முத்துகிருஷ்ணன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 ெஜயபுரம் 1  
திண்டிவனம்‐604002

தாகூர் ஆங்கில உயர்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 மயிலம் ேராடு இந்திரா நகர் , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 மயிலம் ேராடு இந்திரா நகர் 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 ெஜயபுரம் 1  
திண்டிவனம்‐604002

தாகூர் ஆங்கில உயர்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 உமாபதி ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 சிங்கனூர்‐604001 அரசினர் ஆதிதிராவிடர்நல
ேமல்நிைலப்பள்ளி (நடு பகுதி)

1.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாைளயகார ெதரு , 2.சிங்கனூர்
(வ.கி) & (ஊ) காமராஜ்  காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 சிங்கனூர்‐604001 அரசினர் ஆதிதிராவிடர்நல
ேமல்நிைலப்பள்ளி(கிழக்கு பகுதி)

1.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.சிங்கனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 சிங்கனூர்‐604001 அரசினர் ஆதிதிராவிடர்நல
ேமல்நிைலப்பள்ளி

1.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.சிங்கனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகாவில்ெதரு , 3.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிராமணர் ெதரு , 5.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மாள் 
ேகாயில் ெதரு , 6.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
131 131 131 ெதன்பசார்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

 புதிய கட்டிடம்
1.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) ேதசிய ெநடுஞ்சாைல  , 
2.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 3.ெதன்பசார் (வ.கி) & 
(ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ெதன்பசார் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 6.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
7.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹாரத்ெதரு , 8.ெதன்பசார் 
(வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்டத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

132 132 132 ெதன்பசார்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.ெதன்பசார்
(வ.கி) & (ஊ) கர்ணாவூர் பாட்ைட , 3.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெஜகநாதபுரம் காலனி , 4.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைர ெதரு , 5.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) ஆவணம்பட்டு 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 ஜக்காம்ேபட்ைட ‐
604001

ஆதரவற்ற பரம ஏைழகள்
முதிேயார் இல்லம்

1.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதப்ேபட்ைட , 
5.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
6.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பண்ைணக்கார ெதரு , 
7.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) தைலயாr ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
134 134 134 கர்ணாவூர்‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) மாrயம்மன்

ேகாயில் ெதரு , 2.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 3.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) 
காந்தி ெதரு , 4.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) 
காலனி ெதரு , 5.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) 
அண்ணாநகர் , 6.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) 
மூர்த்திேபட்ைட , 7.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட 
(ஊ) சத்தாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 எைறயானூர்‐604001 ேவளாண்ைம பயிற்சிைமயம்
வடக்கு  கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
2.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
4.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) எைறயானூர் கிராமம் 
(திெரௗபதியம்மன் ேகாவில்) , 5.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 6.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) 
நாயுடு  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 எைறயானூர்‐604001 ேவளாண்ைமபயிற்சிைமயம்வடக்கு  
கட்டிடம் நடு பகுதி

1.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
2.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 3.எைறயானூர் 
(வ..கி) & (ஊ) ேநத்தாஜி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 எைறயானூர்‐604001 ேவளாண்ைமபயிற்சிைமயம் வடக்கு
 கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
2.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) சக்கரபாணி நகர் , 
3.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) இைடயன் குளம் , 
4.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) குளுனி ேநாஹிேயட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
138 138 138 அன்னம்புத்தூர் 604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

கிழக்கு பகுதி
1.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
5.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் , 
6.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மண்ணுபிடாr அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 அன்னம்புத்தூர் 604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைட ெதரு , 
3.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வரகுபட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 ெதன்களவாய்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 ெதன்களவாய் 604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர்
(ேமட்டுத்ெதரு) , 2.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) குரூப்ஹவுஸ் 
, 3.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு 
(பள்ளக்காலனி) , 4.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) ைவரவன் 
ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 கீழ்எைடயாளம்‐604302 முருேகசனார்நிைனவு
நிதிஉதவிெபறும் ஆரம்பபள்ளி

1.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) வரீா ெரட்டியார்ெதரு , 
2.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 3.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) முத்ைதய கவுண்டர் ெதரு , 4.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) முதல் ெஜயின் ெதரு , 5.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) இரண்டாவது ெஜயின் ெதரு , 
6.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) ராேஜந்திரபிரசாத் ெதரு , 
7.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) ைவரம் ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
143 143 143 கீழ்எைடயாளம்‐604302 ஊராட்சி அலுவலகம் 1.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்

ெதரு , 2.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 3.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 5.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னிகாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

144 144 144 கீழ்எைடயாளம்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு அருகில்

1.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 2.கீழ்
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 கீழ்எைடயாளம் 604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் நடுப்பகுதி

1.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) சுப்ைபயா ெதரு , 2.கீழ்
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 ேவங்ைக‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்
பள்ளி(ேமற்கு பகுதி)

1.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கர் ெதரு , 4.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) 3வது ெதரு , 
5.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 6.ேவங்ைக (வ.கி) & 
(ஊ) புது காலனி ேவங்ைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

147 147 147 ேவங்ைக‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்
பள்ளி(கிழக்கு பகுதி)

1.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு(கீழ் 
ேபரடிகுப்பம்) , 3.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு (கீழ் ேபரடிகுப்பம்) , 4.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
கீழ் ேபரடி குப்பம்  நடுத்ெதரு , 5.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
கீழ் ேபரடிகுப்பம் மூன்றாவது ெதரு(காலனி)ஊ , 
6.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) கீழ் ேபரடிகுப்பம் புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
148 148 148 கள்ளக்ெகாளத்தூர்‐

604304
பாரதி நிதி உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி

1.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நயினார் ெதரு , 
2.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
3.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி , 
4.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
5.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
6.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேராடு 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 1வது குறுக்கு ெதரு , 
8.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
2வது குறுக்குத் ெதரு , 9.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புது காலனி ெதற்கு ெதரு , 10.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி வடக்கு ெதரு , 11.கள்ளக்ெகாளத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுெதரு , 12.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத் ெதரு ெபrய காலனி , 13.கள்ளக்ெகாளத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபrய காலனி நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
149 149 149 ெவளியனூர்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம்
1.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
2.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 3.ெவளியனூர் ( 
வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 4.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 
பள்ள குறுக்கு ெதரு , 5.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) பள்ள 
ெநடுந்ெதரு , 6.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் ெதரு , 
7.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
8.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) கர்ணம் ெதரு , 9.ெவளியனூர் ( 
வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 10.ெவளியனூர் ( வ.கி) 
& (ஊ) ெவளியனூர் காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
11.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
12.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 
13.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 1 வது ெதரு , 14.ெவளியனூர் ( 
வ.கி) & (ஊ) 2வது ெதரு , 15.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 3வது 
ெதரு , 16.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 4 வது ெதரு , 
17.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 5 வது ெதரு , 18.ெவளியனூர் ( 
வ.கி) & (ஊ) 6 வது ெதரு , 19.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 7 வது 
ெதரு , 20.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 1வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
150 150 150 ேமட்டு நத்தம் ‐ 604304 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) இரளி குப்பம் விநாயகர்

ேகாயில் ெதரு , 2.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) ஓைடெதரு , 
4.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுநத்தம் கிராமம் ேமற்கு 
ெதரு , 5.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
6.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
7.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) அrயங்குப்பம் ெதற்கு ெதரு , 
8.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
9.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 கீழ்சித்தாமூர்‐604102 ஆதிதிராவிடர் நலஆரம்பப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம்

1.கீழ் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.கீழ்
சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 கீழ்சித்தாமூர்‐604102 ஆதிதிராவிடர் நலஆரம்பப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம்

1.கீழ் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 2.கீழ்
சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கீழ் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் பள்ளி 
ேமட்டுத் ெதரு , 4.கீழ் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா 
ேகாயில் ெதரு , 5.கீழ் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 ஓமந்தூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 2.ஓமந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 3.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 5.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய வங்கித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
154 154 154 ஓமந்தூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ஓமந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஓமந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஓசியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் ெதரு , 5.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
துலுக்கானத்தம் ேகாயில் ெதரு , 6.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓ.பி.ஆர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 ெமாளசூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ெமாளசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ள ெதரு , 3.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு 
, 4.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 5.ெமாளசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 ெமாளசூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பக்கம்

1.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாகுப்பு வடுகள் , 3.ெமாளசூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கல்லாங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 ெமாளசூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

1.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர். நகர் , 2.ெமாளசூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி ேமட்டு ெதரு , 3.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) காளி 
ேகாயில்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

158 158 158 ேகாவடி 604102 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் கவுண்டர் ெதரு , 3.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் கவுண்டர் குறுக்கு ெதரு , 4.ேகாவடி (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ள ெதரு , 5.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி பாைத 
ெதரு , 6.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 7.ேகாவடி 
(வ.கி) & (ஊ) கல்லாங்குப்பம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
159 159 159 ேகாவடி 604102 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr ெதரு , 2.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடம் அருகில் , 3.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) ெபrய 
ேதாப்பு , 4.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் குறுக்கு 
ெதரு , 5.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
6.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

160 160 160 ெதன்ெநற்குணம் 
604102

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம்

1.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுத்ெதரு , 
3.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட வதீி , 
4.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 ெதன்ெநற்குணம் 
604102

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம்

1.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 1வது ெதரு , 
2.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெநடுந்ெதரு , 
3.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 5.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு 
(எலவளப்பாக்கம்) , 6.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) குறவர் 
ெதரு (எலவளப்பாக்கம்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 குருவம்மாேபட்ைட‐
604001

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
3.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
5.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு , 
6.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
163 163 163 ெபருமுக்கல் ‐ 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ,திண்டிவனம் 
ேராடு , 3.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைட ராஜவதீி , 
4.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) கீழ்அருங்குணம் பகுதி , 
5.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 ெபருமுக்கல்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட ராஜ வதீி , 
2.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
3.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு , 4.ெபருமுக்கல் 
(வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 ராவணபுரம் ‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & ராவணாபுரம் (ஊ) மரக்காணம்
ேராடு , 2.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & ராவணாபுரம் (ஊ) கம்மாளர் 
வதீி , 3.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & ராவணாபுரம் (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 4.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & ராவணாபுரம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & 
ராவணாபுரம் (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 6.ெபருமுக்கல் 
(வ.கி) & ராவணாபுரம் (ஊ) பள்ள ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 டி.நல்லாளம்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.பழமுக்கல் (வ.கி) &  டி. நல்லாளம் (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.பழமுக்கல் (வ.கி) &  டி.  நல்லாளம் (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு , 3.பழமுக்கல் (வ.கி) &  டி. நல்லாளம் (ஊ) 
ஆயி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.பழமுக்கல் (வ.கி) &  டி. 
நல்லாளம் (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 42 of 67



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
167 167 167 டி.நல்லாளம்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.பழமுக்கல் (வ.கி) &  டி. நல்லாளம் (ஊ) ெநல்லியம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.பழமுக்கல் (வ.கி) & நல்லாளம் (ஊ) 
ஆலமரத் ெதரு , 3.பழமுக்கல் (வ.கி) & டி.நல்லாளம் (ஊ) 
மசூதி ெதரு , 4.பழமுக்கல் (வ.கி) & டி. நல்லாளம் (ஊ) 
ெசங்ேகணியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 கீழ்சிவிr ‐ 604301 காந்தி  உதவிெபறும்
உயர்நிைலபள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம்

1.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) ஏrக்கைரத்
ெதரு , 2.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) 
கீழண்ைட ெதரு , 3.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & 
கீழ்சிவிr (ஊ) ெதண்னன்ைட ெதரு , 4.கீழ்சிவிr & 
ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.கீழ்சிவிr & 
ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 
6.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) வட 
வண்ைட ெதரு , 7.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & 
கீழ்சிவிr (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) ஓைட 
ெதரு , 9.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) 
ேமலண்ைட ெதரு , 10.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & 
கீழ்சிவிr (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
11.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) 
முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ேமற்கு ெதரு , 12.கீழ்சிவிr & 
ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) புது காலனி ெதரு , 
13.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) சர்க்கார் 
கிணர் ெதரு , 14.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr 
(ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 15.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) 
& கீழ்சிவிr (ஊ) ஏrக் ேகாடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
169 169 169 பிரம்மேதசம்‐604301 வட்டார ஆசிrயர் பயிற்சி ைமயம்

கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) சந்ைத ேதாப்பு ெதரு , 
2.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைத அம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) கம்பத்தம் ெதரு , 
4.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 5.பிரம்மேதசம் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 பிரம்மேதசம்‐604301 வட்டார ஆசிrயர் பயிற்சி ைமயம்
கிழக்கு கட்டிடம் நடு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காலனி ெதரு , 
3.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 4.பிரம்மேதசம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 5.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 6.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
ெதரு , 7.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) சாைல காலனி ெதரு , 
8.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
9.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 10.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
11.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 பிரம்மேதசம்‐604301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) பிரம்மேதசம் புதிய காலனி
ெதரு , 2.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) பிரம்மேதசம் சாைல 
காலனி , 3.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
, 4.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜாம் பாைளயம் கிராமம் , 
5.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளம் மரக்காணம் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 வன்னிப்ேபர் ‐ 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
2.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) 
& (ஊ) உைடயார் ெதரு , 4.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுப்பாக்கம் ெதரு , 6.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) புதுபாக்கம் 
காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
173 173 173 வன்னிப்ேபர் ‐ 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டி ெதரு , 2.வன்னிப்ேபர்
(வ.கி) & (ஊ) அனில்ேமஷ்ரம் நகர் , 3.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & 
(ஊ) மரக்காணம் ேராடு , 4.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
முதலியார் ெதரு , 5.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 6.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) கருமார ெதரு , 
7.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174 174 174 வன்னிப்ேபர் ‐ 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி ெதரு , 
2.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) நடு காலனி ெதரு , 
3.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ெதரு , 
4.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 ஏந்தூர் 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  
ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 3.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 ஏந்தூர் 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) எழுெவளி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.ஏந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ஏந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளிக் கூடத் ெதரு , 5.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr 
ெதரு , 6.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ேராடு , 7.ஏந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 ஆலங்குப்பம்  604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ேராடு , 
2.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ஆலங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி ெதரு , 4.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 5.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மதுரா 
ைநனிேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
178 178 178 ஆலங்குப்பம் ‐ 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நாபாைளயம் ெதரு , 
3.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) 
& (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 குரூர் ‐ 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு முகம்

1.குரூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  , 2.குரூர்
(வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாவில் ெதரு , 3.குரூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குறுக்கு ெதரு , 4.குரூர் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு 
(காலனி) , 5.குரூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி (ேவப்ேபr) , 
6.குரூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி (ேவப்ேபr) , 
7.குரூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு (ேவப்ேபr)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

180 180 180 ைவடப்பாக்கம் ‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு முகம்

1.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல்ெதரு , 
3.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அமீன் ேபட்ைட ெதரு , 
4.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி , 
5.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதீி   
(ெசட்டிக்குளம் ) , 6.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசட்டிக்குளம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) லாலாப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 வடெநற்குணம் ‐ 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைட வதீி , 
2.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 
3.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
4.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட ெதரு , 
5.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அஞ்சலக ெதரு , 
6.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrேகாடி ெதரு , 
7.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
182 182 182 வடெநற்குணம்  604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr ெதரு , 
2.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
4.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 நல்லூர்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்ன ெதரு , 3.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrய ெதரு , 4.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு காலனி , 5.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பந்தாடு 
ெமயின் ேராடு , 6.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ராமர் ேகாயில் 
ெதரு , 7.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
(பந்தாடு காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 நாகல்பாக்கம்  604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.நாகல்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.நாகல்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நாகல்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 2வது 
ெதரு , 4.நாகல்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 5.நாகல்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) நாகல்பாக்கம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 நாகல்பாக்கம்  604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
2.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
3.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) சந்திக்காப்பான் ெதரு , 
4.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
5.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 
6.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ராயநல்லூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
186 186 186 நகர் ‐ 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 2.நகர் (வ.கி) 
& (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நடு 
ெதரு , 4.நகர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.நகர் (வ.கி) 
& (ஊ) குட்டகார ெதரு , 7.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நாகவண்ண 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 நகர் ‐ 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.நகர் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகர் ேகாயில் ெதரு , 3.நகர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 நகர்  604301 ஊராட்சி ஒன்றய துவக்கபள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.நகர்
(வ.கி) & (ஊ) குவாட்டர்ஸ் ெதரு , 3.நகர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ள 
ெதரு , 4.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 5.நகர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.நகர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்புலியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நடு 
ெதரு , 8.நகர் (வ.கி) & (ஊ) குட்டகார ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 சிறுவாடி  604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு , 3.சிறுவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) பண்டார ெதரு , 4.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாவில் ெதரு , 5.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாவில் ெதரு , 6.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 7.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் 
ெதரு , 8.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 9.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) நகர் ேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
190 190 190 சிறுவாடி  604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) மசூதி ெதரு , 2.சிறுவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) திடீர் நகர் முதல் ெதரு , 3.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) திடீர் 
நகர் 2வது ெதரு , 4.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் 3வது 
ெதரு , 5.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் 4வது ெதரு , 
6.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி ெதரு , 7.சிறுவாடி 
(வ.கி) & (ஊ) பாட்ைட ெதரு , 8.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 9.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
இந்திராநகர் முதல் ெதரு , 10.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
இந்திராநகர் 2வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 சிறுவாடி  604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் 3வது ெதரு , 
2.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) அம்மாளம்மன் ேகாவில் 1வது 
ெதரு , 3.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) அம்மாளம்மன் ேகாவில் 
2வது ெதரு , 4.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) அம்மாளம்மன் 
ேகாவில் 3வது ெதரு , 5.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் 1 வது ெதரு , 6.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாவில் 2வது ெதரு , 7.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாவில் 3வது ெதரு , 8.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாவில் 4வது ெதரு , 9.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் 5வது ெதரு , 10.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) நகர் ேராடு 
ெதரு , 11.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) உேசன் நகர் 1 வது ெதரு , 
12.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) உேசன் நகர் 2 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
192 192 192 சிறுவாடி ‐ 604 301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ேராடு ெதரு , 
2.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) சாத்தமங்கலம் ேராடு ெதரு , 
3.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு , 4.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா நகர் 1வது ெதரு , 5.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணாநகர் 2வது ெதரு , 6.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா நகர் 3வது ெதரு , 7.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
முருக்ேகr மாrயம்மன் குறுக்கு ெதரு , 8.சிறுவாடி (வ.கி) 
& (ஊ) முருக்ேகr மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.சிறுவாடி 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாளத்தூர் ேராடு ெதரு , 10.சிறுவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) சாமி நகர் குடியிருப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 வடேகாடிப்பாக்கம் ‐
604303

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 4.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 5.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு 
, 6.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு , 
7.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) இைணப்புசாைல ெதரு , 
8.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி ெதரு , 
9.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ெதரு , 
10.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) ெதாகுப்பு வடு காலனி 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
194 194 194 அசப்பூர் ‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு முகம்
1.அசப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மணியக்காரர் ெதரு , 2.அசப்பூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.அசப்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி ெதரு , 4.அசப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
5.அசப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) தக்க ேமட்டு ெதரு , 6.அசப்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ஒட்டர் பாைளயம் ெதரு , 7.அசப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 8.அசப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 ஆலத்தூர் ‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாயன் ெதரு , 2.ஆலத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு மாட வதீி , 3.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
மாட வதீி , 4.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு மாட வதீி , 
5.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 6.ஆலத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் நகர்(கூட்ேராடு) , 
8.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சக்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 ஆலத்தூர் ‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்,

1.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு மாட வதீி , 2.ஆலத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆலத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்கு காலனி ெதரு , 4.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 ெகாளத்தூர்‐604301 காந்திஜி நிதிஉதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதன்னந்ேதாப்பு காலனி , 
2.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கல்லு ேமட்டு காலனி , 
3.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு காலனி , 4.ெகாளத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாளத்தூர் கிராமம் , 5.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி , 6.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
198 198 198 ெகாளத்தூர்‐604301 காந்திஜி நிதிஉதவிெபறும்

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாத்தமங்கலம் மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாத்தமங்கலம் 
காலனி , 3.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாதிக் நகர் , 
5.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சிங்க நந்தல் கிராமம் காலனி , 
6.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சிங்க நந்தல் கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 முன்னூர் 604301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு  பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் வதீி , 2.முன்னூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ஆச்சாr வதீி , 3.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) தண்டு 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 4.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சன்னதி வதீி , 5.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார ெதரு , 
6.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு , 7.முன்னூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி வதீி , 8.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 முன்னூர் 604301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு  பகுதி கிழக்கு 
முகம்

1.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ள வதீி , 2.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில் சந்து வதீி , 3.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 4.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்  நகர் , 
5.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு , 6.முன்னூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 7.முன்னூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குயவர் ெதரு , 8.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
201 201 201 முன்னூர் 604301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் ேமற்கு  பகுதி கிழக்கு 
முகம்

1.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் குளம் , 2.முன்னூர்
(வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் , 3.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) நடு 
வதீி , 5.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் வதீி , 
6.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி கிழக்கு வதீி , 
7.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 ஆடவல்லிகூத்தான்‐
604301

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம்

1.ஆடவள்ளிகூத்தான் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஆடவள்ளிகூத்தான் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ஆடவள்ளிகூத்தான் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ஆடவள்ளிகூத்தான் (வ.கி) & (ஊ) வாஞ்சி கிராமம் , 
5.ஆடவள்ளிகூத்தான் (வ.கி) & (ஊ) ெசாரப்பட்டு ெமயின் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 அடசல்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 2.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ெதரு , 4.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத் ெதரு , 5.அடசல் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 6.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) ஓைட 
ெதரு (வ) , 7.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 8.அடசல் 
(வ.கி) & (ஊ) அடசல் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
204 204 204 ஓமிப்ேபர்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் வதீி , 2.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) 

& (ஊ) வடக்கு வதீி , 3.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர 
வதீி , 4.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் வதீி 
(வடக்கு) , 5.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் வதீி 
(ெதற்கு) , 6.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 7.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய சாமி ேகாயில் வதீி , 
8.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) &  (ஊ) வார்டு எண் 3 புது காலனி  , 
9.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) &  (ஊ) வார்டு எண் 3  ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 நடுக்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வங்காளத்து ெதரு , 
2.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) களத்து ேமட்டு ெதரு , 
3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளத்து ெதரு , 
4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்குடி ெதரு , 5.நடுக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 நடுக்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நாப்பைளயம் ெதரு , 
5.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

207 207 207 நடுக்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி , 2.நடுக்குப்பம்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு காலனி , 3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) வங்காளத்து ெதரு , 5.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்குடித் ெதரு , 6.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 7.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நாபாைளயம் 
ெதரு , 8.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
208 208 208 வண்டிப்பாைளயம்‐

604303
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் 
(ஊ) விேவகானந்தர் ெதரு , 3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & 
வண்டிபாைளயம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
விேவகானந்தர் 2வது ெதரு , 5.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & 
வண்டிபாைளயம் (ஊ) வடக்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 ேகாட்டிக்குப்பம்‐604303 ஆதி திராவிடர் நல ஆரம்பபள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்,

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) ேகாட்டிகுப்பம்
கிராமம் , 2.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
பள்ள ெதரு , 3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
ெபாட்டலங்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 வண்டிப்பாைளயம்‐
604303

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் 
(ஊ) விேவகானந்தர் 1வது ெதரு , 3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & 
வண்டிபாைளயம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
விேவகானந்தர் 2வது ெதரு , 5.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & 
வண்டிபாைளயம் (ஊ) வடக்கு காலனி , 6.நடுக்குப்பம் 
(வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) ெதற்கு காலனி , 
7.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 
8.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) ேதவிகுளம் 
கிராமம் , 9.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
ேதவிகுளம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
211 211 211 எம்.திருக்கனூர்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.திருக்கனூர் (வ.கி) & ேகசவநாயக்கன் பாைளயம் (ஊ) 
ேகசவநாயகன் பாைளயம் , 2.திருக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருக்கனூர் கிராமம் , 3.திருக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகசவநாயக்கர் பாைளயம் கிராமணி பகுதி , 
4.திருக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகசவநாயக்கர் பாைளயம் 
ெதற்கு , 5.திருக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகசவநாயக்கர் 
பாைளயம் வடக்கு பகுதி , 6.திருக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருக்கனூர் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 எம்.புதுப்பாக்கம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி  
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.எம். புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைட ெதரு , 2.எம். 
புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.எம். புதுப்பாக்கம் 
ேமலண்ைட ெதரு , 4.எம். புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகால்ைலேமடு , 5.எம். புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
காலனி , 6.எம். புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு காலனி , 
7.எம். புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 கந்தாடு 604303 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.கந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.கந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 5.கந்தாடு 
(வ.கி) & (ஊ) திண்டிவனம் ெநடுஞ்சாைல , 6.கந்தாடு (வ.கி) & 
(ஊ) வாைழத்ேதாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 கந்தாடு 604303 அரசினர் உயா்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.கந்தாடு (ேமற்கு) (வ.கி) & (ஊ) புதிய ெதரு , 2.கந்தாடு
(ேமற்கு) (வ.கி) & (ஊ) பைழய ெதரு , 3.காந்தாடு (ேமற்கு) 
(வ.கி) & (ஊ) மண்டகப்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 கந்தாடு 604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.கந்தாடு (ேமற்கு) (வ.கி) & (ஊ) ெகாள்ளுேமடு , 2.கந்தாடு
(ேமற்கு) (வ.கி) & (ஊ) கானிேமடு , 3.காந்தாடு (ேமற்கு) (வ.கி) 
& (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
216 216 216 கந்தாடு 604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு  கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.கந்தாடு கிழக்கு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 2.கந்தாடு
கிழக்கு (வ.கி) & (ஊ) முதலியார் ேபட்ைட , 3.கந்தாடு 
கிழக்கு (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசபயத்தன் ெகால்ைல , 4.கந்தாடு 
கிழக்கு (வ.கி) & (ஊ) பிளாr ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 கந்தாடு 604303 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) குரும்பரம்
நடுத்ெதரு , 2.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & 
குறும்பரம் (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 4.கந்தாடு 
ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) ெநடுஞ்சாைல ெதரு , 
5.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) 
கந்தன்பாைளயம் ஊர் ேமட்டு ெதரு , 6.கந்தாடு ேமற்கு 
(வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) கந்தன்பாைளயம் ஊர் பள்ளத் 
ெதரு , 7.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) 
கந்தன்பாைளயம் காலனி பள்ளத்ெதரு , 8.கந்தாடு ேமற்கு 
(வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ கந்தன்பாைளயம் காலனி ேமட்டு 
ெதரு , 9.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ 
பச்சபயித்துக்ெகால்ைல முதல் ெதரு , 10.கந்தாடு ேமற்கு 
(வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) பச்சபயித்துக்ெகால்ைல 2வது 
ெதரு , 11.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) 
பச்சபயித்துக்ெகால்ைல 3வது ெதரு , 12.கந்தாடு ேமற்கு 
(வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) பச்சபயித்துக்ெகால்ைல 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 13.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & 
குறும்பரம் (ஊ) பச்சபயித்துக்ெகால்ைல ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
218 218 218 முட்டுக்காடு, 

மரக்காணம் 604303
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 2  முட்டுக்காடு கிராமம் , 
2.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 2 அழகன்குப்பம் , 
3.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 2 முட்டுக்காடு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 ைகப்பாணிக்குப்பம்‐
604303

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி   
ெதற்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 1 ைகப்பானிக்குப்பம் கிழக்கு
ெதரு , 2.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 1 ைகப்பானிக்குப்பம்  
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

220 220 220 வசவன்குப்பம் ‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி,

1.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 1 வசவன்குப்பம் கிழக்கு
ெதரு , 2.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 1 வசவன்குப்பம்  
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 கrப்பாைளயம், 
தாழங்காடு‐604303

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்  ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.தாழங்காடு (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 3  
ெபrயார் சாைல , 2.தாழங்காடு (வ.கி) & மரக்காணம் 
(சி.நி.ஊ) வார்டு 3 நாட்டாண்ைமக்காரத் ெதரு , 
3.தாழங்காடு (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 3 
கிராமணி ெதரு , 4.தாழங்காடு (வ.கி) & மரக்காணம் 
(சி.நி.ஊ) வார்டு 3 ைகப்பாணி காலனி , 5.தாழங்காடு (வ.கி) 
& மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 3 ைகப்பாணி கிராமம் , 
6.தாழங்காடு (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 3 
நாரவாக்கம் , 7.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 2 தாழங்காடு 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 கrப்பாைளயம் 604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்,

1.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 5 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & 
மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 5 நாட்டாைமக்காரத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
223 223 223 கrப்பாைளயம் 604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 5 
சால்ட் ஆபீஸ் ேராடு , 2.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & 
மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 6 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 6  
ேதரடி ெதரு , 4.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & மரக்காணம் 
(சி.நி.ஊ) வார்டு 6 பாலகிருஷ்ணமுதலி ெதரு , 
5.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 6 
ேகாணவாயன் குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 மரக்காணம்‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி ேமற்கு முகம்

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 8 சன்னதி ெதரு , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 8 இருளர் பகுதி , 
3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 8 சந்ைதப்ேபட்ைட ெதரு , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 8 சால்ட் ெதரு , 
5.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 8 பங்களா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 மரக்காணம்‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி வடக்கு முகம்

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 11 பாண்டி ேராடு , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 11 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 மரக்காணம்‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கிழக்கு முகம்

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 11 ேமலவதீி  (ேமற்கு ெதரு) 
, 2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 11 ேமட்டுகாக்காபள்ளம், , 
3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 11 திடீர்நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 மரக்காணம் 604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி ெதற்கு முகம்

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 ேமட்டு ெதரு , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 சால்ட் ேராடு ேமற்கு , 
3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 தர்மாபுr ேராடு , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 திண்டிவனம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
228 228 228 மரக்காணம் 604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம்
1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 மரக்காணிகுட்ைட , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 சந்திக்காப்பாள் ேகாவில் 
ெதரு , 3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 அழகர்பள்ளம் , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 மரக்காணம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 10 சம்புெவளி காலனி , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 10 ேதவராசுகிராமணி ெதரு 
, 3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 10 மாதாக்ேகாயில் ெதரு 
(வடக்கு) , 4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 10 மாதாேகாயில் 
கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 மரக்காணம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 10 நாகரான் ெதரு , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 14 மாrயம்மான் ேகாயில் 
ெதரு , 3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 14 குறவன் குட்ைட , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 14 ெசாrக் குட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 மரக்காணம்‐604303 ேராமன் கத்ேதாலிக்க துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 மண்டவாய்வழி , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 ேபாத்தன் ெதரு , 
3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 ெசல்லன் ெதரு , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 கட்ைடயன் ெதரு , 
6.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 முடங்கி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
232 232 232 கழிக்குப்பம், 

மரக்காணம்‐604303
ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு முகம்,

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 17 ெபrயமண்டவாய் , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 17 துைறயாந்ேதாப்பு , 
3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 17 விடலாந்ேதாப்பு , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 18 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 17 சந்ைத ெதரு , 
6.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 18 அகரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 கழிக்குப்பம், 
மரக்காணம்‐604303

ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 18  கழிக்குப்பம்  ேமட்டு
ெதரு , 2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 17 பச்ைசயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு  18 
அம்மச்சியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) 
வார்டு 18 முருவன் ெதரு , 5.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 18 
கழிகுப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 எக்கியார்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 எக்கியர்குப்பம் வடக்கு
ெதரு , 2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 எக்கியர்குப்பம் நடு 
ெதரு , 3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 எக்கியர்குப்பம் 
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 எக்கியார்குப்பம் 604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் நடு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 எக்கியர்குப்பம் கிழக்கு
ெதரு , 2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 எக்கியர்குப்பம் 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236 236 236 புதுக்குப்பம் 604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1  புதுக்குப்பம் கிழக்கு
ெதரு , 2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 புதுகுப்பம் ேமற்கு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 ஆலப்பாக்கம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடேமற்கு கட்டிடம் நடு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆலப்பாக்கம் கிராமம் , 
2.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆட்சிக்காடு கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
238 238 238 ஆலப்பாக்கம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதன்ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் ேராடு , 
2.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜகநாதபுரம் , 3.ஆலப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) கிராமணி ெதரு , 4.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதி நகர் , 5.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகால்ைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 பனிச்சேமடு‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) வம்பாமணல்ேமடு ெதரு , 
2.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் கிழக்கு காலனி கிராம 
ெதரு , 3.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) நியாய விைலக் கைடத் 
ெதரு , 4.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
5.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
7.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) ரங்கப்பிள்ைள ெதரு , 
8.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) பனிச்சேமடு ேராடு ெதரு , 
9.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) பனிச்சேமடு குப்பம் , 
10.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 கீழ்ேபட்ைட‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் கிழக்கு ெதரு , 
2.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் ேமற்கு ெதரு , 
3.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ேபட்ைடக்குப்பம் , 
4.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
5.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 கீழ்ேபட்ைட‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.கீழ்ேபட்ைட
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.கீழ்ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) ேகாட்ரஸ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
242 242 242 ஊரணி‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி கிழக்கு முகம்
1.ஊரணி (வ.கி) & (ஊ) ஊரணி கிராமம் , 2.ஊரணி (வ.கி) & 
(ஊ) ஆத்திக்குப்பம் சாணாரபாைளயம் , 3.ஊரணி (வ.கி) & 
(ஊ) வடஅகரம் கிராமம் , 4.ஊரணி (வ.கி) & (ஊ) வடஅகரம் 
சாரணபாைளயம் , 5.ஊரணி (வ.கி) & (ஊ) ஊரணி காலனி , 
6.ஊரணி (வ.கி) & (ஊ) பாலக்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 அனுமந்ைத‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதன்கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) வடக்குேதாப்பு , 2.அனுமந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.அனுமந்ைத (வ.கி) & 
(ஊ) மணியக்கார் ெதரு , 4.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ேதாப்புக்கால்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 அனுமந்ைத‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதன்கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) மணியக்கார் ெதரு , 
3.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 அனுமந்ைத‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதன்ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ேதாப்பு , 2.அனுமந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 அனுமந்ைத‐604303 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு முகம்

1.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) காளியாங்குப்பம் கிராமம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 அனுமந்ைத‐604303 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி வடேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம்

1.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) மீனவர்குப்பம் கிராமம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 ெசய்யாங்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஒற்ைறத் ெதரு , 
2.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
249 249 249 ெசய்யாங்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு  கட்டிடம் வடக்கு முகம்
1.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெசய்யாளம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகால்ைல , 
3.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 ெசட்டிக்குப்பம் 604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு  கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்ேகணியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முத்தாலம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
எல்ைலகாப்பான் ெதரு , 4.ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிவாசல் பகுதி , 5.ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 ெசட்டிகுப்பம், 
மதுராெசட்டிநகர்‐604303

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.ெசட்டிகுப்பம்மதுரா (வ.கி) & ெசட்டிநகர் (ஊ) கிழக்கு ெதரு
, 2.ெசட்டிகுப்பம்மதுரா (வ.கி) & ெசட்டிநகர் (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 3.ெசட்டிகுப்பம்மதுரா (வ.கி) & ெசட்டிநகர் (ஊ) 
பைழய மீனவர் குடியிருப்பு , 4.ெசட்டிகுப்பம்மதுரா (வ.கி) & 
ெசட்டிநகர் (ஊ) கன்னியம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 ெசட்டிகுப்பம், 
மதுராெசட்டிநகர்‐604303

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) கருமாr ெதரு , 2.கூனிேமடு (வ.கி) 
& (ஊ) இ.சி.ஆர்.ெமயின் ேராடு , 3.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
இ.எக்ஸ்.கர்ணம் ெதரு , 5.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 கூனிேமடு‐604303 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி ெதற்கு முகம்

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் வம்பாய் , 2.கூனிேமடு
(வ.கி) & (ஊ) டானா நகர் , 3.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
கூனிேமடு வடக்கு ெதரு , 4.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் நலெவண்பா ெதரு , 5.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
ெநாச்சிகுப்பம் ெதரு , 6.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
254 254 254 கூனிேமடு‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு  கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) ரஜியா சுல்தான் ெதரு , 
2.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) திப்பு சுல்தான் ெதரு , 
3.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) தர்கா ெதரு , 4.கூனிேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) ஈ.சி.ஆர் ெமயின் ேராடு , 5.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
ெமௗலி ெதரு , 6.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் , 
7.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) வம்பா நகர் , 8.கூனிேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) ரங்கநாதபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 கூனிேமடு‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு  கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி 
ெதற்குமுகம்

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் , 2.கூனிேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) ரங்கநாதபுரம் , 3.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) கம்மல் 
ெகால்ைல , 4.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) ெசவிடல் குப்பம் , 
5.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) ஏr ேமடு , 6.கூனிேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) காைரேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 கூனிேமடுகுப்பம் 
604303

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) கூனிேமடு குப்பம் தற்காலிக
குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 கூனிேமடுகுப்பம் 
604303

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) கூனிேமடு குப்பம் ெமயின் ேராடு அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
258 258 258 கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமான்ைனயன்ேபட்ைட
ெமயின் ேராடு , 2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெமான்ைனயன்ேபட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
(வடக்கு) , 3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெமான்ைனயன்ேபட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு(ெதற்கு) , 4.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பின்ைனயன்ேபட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
(கிழக்கு) , 5.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெமான்ைனயன்ேபட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு(ேமற்கு) , 6.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெமான்ைனயன்ேபட்ைட மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கீழ்புத்துப்பட்டு மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 8.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 கீழ்புத்துபட்டு 605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம் கட்டிடம்

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட ெதரு , 
3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் , 4.கீழ்புத்துப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டக்கார ெதரு , 5.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ரூக்கர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 கீழ்புத்துபட்டு 605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி  
ெதற்கு முகம்

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிராமனி ெதரு , 
3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஈ.சி.ஆர். ேமற்கு , 
4.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஈ.சி.ஆர்.கிழக்கு , 
5.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கீழ்புத்துப்பட்டு சாவடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு முகம்

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலத்தrசு , 
2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுக்குப்பம் , 3.கீழ்புத்துப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அனிச்சங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
262 262 262 கீழ்புத்துப்பட்டு 605014 சுய உதவி குழு கட்டிடம் வடக்கு

முகம்
1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடி தர்த்தவாrத் ெதரு , 
2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடி ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் 
ெதரு , 3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடி நடு ெதரு , 
4.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 மஞ்சள்குப்பம்,  
கீழ்புத்துப்பட்டு ‐605014

ஊராட்சி ஓன்றியம் சத்துணவுகூடம்
கிழக்கு முகம் ெதற்கு பகுதி

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைக நகர் கிராமம் , 
2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைக நகர் காலனி , 
3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முதலியார்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 மஞ்சள்குப்பம்,  
கீழ்புத்துப்பட்டு ‐605014

ஊராட்சி ஓன்றியம் சத்துணவுகூடம்
கிழக்கு முகம் வடக்கு பகுதி

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மஞ்சள் குப்பம் ஈ.சி.ஆர். 
ேராடு ேமற்கு , 2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மஞ்சள் 
குப்பம் ஈ.சி.ஆர். ேராடு கிழக்கு , 3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மஞ்சள் குப்பம் காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் , 
4.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மஞ்சள் குப்பம் காலனி நடு 
ெதரு , 5.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மஞ்சள் குப்பம் 
காலனி வடக்கு ெதரு , 6.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ரங்கநாதபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேததி :

இடம் :விழுப்புரம்

01-09-2018  முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,

 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 ெதன்ேகாடிப்பாக்கம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (பைழய

கட்டிடம், வடக்கு முகம், கிழக்கு பகுதி)
1.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகுளம் , 
2.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) யாதவர்ெதரு , 
3.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 ெதன்ேகாடிப்பாக்கம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், வடக்கு முகம், கிழக்கு பகுதி

1.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
3.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 ேபராவூர்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி (பைழய
கட்டிடம்)

1.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ேபராவூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபலாக்குளம்  ெதரு , 3.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) சந்து 
வதீி , 4.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 5.ேபராவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ேபராவூர் (வ.கி) 
& (ஊ) நயினார் ெதரு , 7.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr ெதரு 
, 8.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனமட ெதரு , 9.ேபராவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபான்னி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
10.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) நாயக்கர் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 ேபராவூர்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, புதிய
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

1.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ட வதீி , 3.ேபராவூர் (வ.கி) & 
(ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

5 5 5 ேபராவூர்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, வடக்கு
புதிய கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி (ேமற்கு 
முகம்)

1.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 2.ேபராவூர் (வ.கி) & 
(ஊ) தண்டு மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 3.ேபராவூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குருப் அவுஸ் வதீி , 4.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் வதீி , 5.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சுடுகாட்டுப்பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 உலகாபுரம்‐604154 அரசினர் உயர்நிைல பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம்

1.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயக்காலனி , 2.உலகாபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் காலனி , 3.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
5.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.உலகாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) கம்பத்து ெதரு , 7.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
முன்னூர்த்தி மங்கலம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
7 7 7 உலகாபுரம்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
உலகாபுரம்.

1.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கமலாபுரம் , 2.உலகாபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) இந்திராநகர் , 3.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) களர் 
காலனி , 4.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காரக்ெகால்ைல 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 டி.பரங்கனி‐604154 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலபள்ளி,புதிய
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி

1.தி.பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) தி.பரங்கனி கிராமம் , 
2.தி.பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.தி.பரங்கனி (வ.கி) 
& (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.தி.பரங்கனி 
(வ.கி) & (ஊ) புதுமைன ெதரு , 5.தி.பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) 
ெநடுஞ்சாைலத் ெதரு , 6.தி.பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 7.தி.பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 டி.பரங்கனி‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம், டி.பரங்கனி.

1.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி (ஊ) புதுநகர் கிராமம் , 
2.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி (ஊ) குமளம்பட்டு , 
3.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 
4.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
5.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி (ஊ) 
களத்துேமட்டுத்ெதரு , 6.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 உப்புேவலூர்‐604154 உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ைமய அைற 4

1.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு
வடக்கு , 2.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயின் ேகாயில் 
நடுத்ெதரு , 4.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்ேகணி 
குளத்ெதரு , 5.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலக்கல் 
ெதரு , 6.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புபாட்ைட வதீி , 
7.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 
8.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 9.உப்புேவலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் வதீி , 
10.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயின் ேகாவில் ெதரு , 
11.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
11 11 11 உப்புேவலூர்‐604154 உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம், ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி 
அைற எண்‐5

1.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு
வடக்கு , 2.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் வதீி , 
4.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புபாட்ைட வதீி , 
5.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலக்கல் ெதரு , 
6.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 7.உப்புேவலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெஜயின் ேகாயில் ெதரு , 8.உப்புேவலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின் ேராடு , 9.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 உப்புேவலூர்(காலனி)‐
604154

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(காலனி), 
வடக்கு பகுதி

1.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புேவலூர் காலனி
திருவள்ளூவர் ெதரு , 2.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
உப்புேவலூர் உப்புபாட்ைட வதீி , 3.உப்புேவலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) உப்புேவலூர் காலனி ெமயின் ேராடு , 4.உப்புேவலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி கம்பன் ெதரு , 5.உப்புேவலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி பாரதி ெதரு , 6.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
13 13 13 தைலகாணிகுப்பம்‐‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.தைலக்காணிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில்

ெதரு , 2.தலகாணிக்குப்பம் (ஊ) வார்டு 1 ெகங்ைகஅம்மன் 
ேகாயில் ெதரு  , 3.தலக்காணிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு வதீி , 4.தலக்காணிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
வதீி , 5.தலக்காணிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 
6.ேதவனந்தல் (வ.கி) & தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.ேதவனந்தல் (வ.கி) & 
தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) ெதற்குெதரு ஊர் ேதவனந்தல் , 
8.ேதவனந்தல் (வ.கி) & தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) கிழக்கு 
வதீி (ஊர்) , 9.ேதவனந்தல் (வ.கி) & தலக்காணிக்குப்பம் & 
(ஊ) வங்காரம் ேராடு , 10.ேதவனந்தல் (வ.கி) & 
தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) ெதற்கு ெதரு காலனி , 
11.ேதவனந்தல் (வ.கி) & தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு காலனி , 12.ேதவனந்தல் (வ.கி) & 
தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) வடக்கு ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
14 14 14 காயல்ேமடு‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வங்காரம் (வ.கி) & காயல்ேமடு (ஊ) வங்காரம் ெமயின்

ேராடு , 2.வங்காரம் (வ.கி) & காயல்ேமடு (ஊ) வங்காரம் 
பிள்ைளயார் ெகாயில் ெதரு , 3.வங்காரம் (வ.கி) & 
காயல்ேமடு (ஊ) பைழயகாலனி , 4.வங்காரம் (வ.கி) & 
காயல்ேமடு (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.வங்காரம் 
(வ.கி) & காயல்ேமடு (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.காயல்ேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார்ெதரு , 7.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) காயல் 
ேமடு முருகன் ேகாயில் ெதரு , 8.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
காயல் ேமடு ேமட்டுத்ெதரு , 9.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
காயல் ேமடு முத்துமாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
10.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) காயல் ேமடு  மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 11.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
சித்தனப்பாக்கம் பஜைனேகாயில் ெதரு , 12.காயல்ேமடு 
(வ.கி) & (ஊ) சித்தனபாக்கம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
13.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) சித்தனப்பாக்கம்  காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 கிளாப்பாக்கம்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிளாப்பாக்கம்
ேகாட்டிக்குப்பம் சாைல , 2.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிளப்பாக்கம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிளாப்பாக்கம் 
முருக்ேகrெமயின் சாைல , 4.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிளாப்பாக்கம் முதல்ெதரு , 5.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிளாப்பாக்கம்  நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 நானக்கல்ேமடு‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நானக்கல்ேமடு  திெரௗபதி
அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நானக்கல்ேமடு முருக்ேகr ஒமிப்ேபர் சாைல , 
3.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நானக்கல்ேமடு முருகன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
17 17 17 காரட்ைட ‐ 604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி

(கூடுதல் கட்டிடம்)
1.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேபருந்து நிைலயத்ெதரு , 
2.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 3.காரட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிச்சாவடிசாைலெதரு , 4.காரட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) காரட்ைடகாலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிச்சாவடி ெநடுந் ெதரு , 
6.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிச்சாவடி பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காரட்ைட 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 9.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
கீழ்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 அறுவைட‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அறுவைட (வ.கி) & (ஊ) ெகாமடிப்பட்டு கிராமக்காலனி , 
2.அறுவைட (வ.கி) & (ஊ) அறுவைட , 3.அறுவைட (வ.கி) & 
(ஊ) ெகாமடிப்பட்டு கிராமம் , 4.அறுவைட (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாமடிப்பட்டு இருளர் குடியிருப்பு , 5.அறுவைட (வ.கி) & 
(ஊ) ெகாமடிப்பட்டு புதியக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 எடச்ேசr‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.எடச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) எடச்ேசr கிராமம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 புதுக்குப்பம்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பக்க கட்டிடம்

1.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்குப்பம்  பைழயகாலனி , 
2.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) உப்பு ேவலூர்ெதரு , 
3.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
4.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாவில்ெதரு , 
5.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
6.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 7.புதுக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 8.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
சுந்தர மூர்த்தி வினாயகர் ெதரு , 9.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக்காலனிெதரு , 10.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமல்நிைலபள்ளிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
21 21 21 ெகாஞ்சிமங்கலம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம்,  ேமற்கு பகுதி
1.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய ஊர்
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைனேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 ெகாஞ்சிமங்கலம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில்ெதரு , 
2.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
3.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 கிளியனூர்‐604102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி

1.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & (ஊ) கிளியனூர் கிராமம்
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 3.கிளியனூர் ேமற்கு 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 4.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & 
(ஊ) கூத்தாண்டவர் ேகாயில்ெதரு , 5.கிளியனூர் ேமற்கு 
(வ.கி) & (ஊ) ேதற்குணம்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 கிளியனூர்‐604102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, நடுக்கட்டிடம், 
கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு பகுதி

1.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & (ஊ) கிளியனூர் இந்திராநகர்
காலனி , 2.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் 
புதுெதரு , 3.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு 
ஊர் , 4.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & (ஊ) காடாகுளம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 கிளியனூர்‐604102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, நடுக்கட்டிடம்
(ேமற்கு பகுதி), ெதற்கு முகம்

1.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
3.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
5.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) தானமாணயம் , 6.கிளியனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ராமலிங்கம் ேபட்ைட , 7.கிளியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 கிளியனூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, ேமற்கு முகம்

1.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னக்காலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
27 27 27 கிளியனூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, வடக்கு

பகுதி, ெதற்கு  முகம்
1.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர். அம்ேபத்கார்நகர் , 
2.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 நல்லாவூர்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம், கிழக்கு முகம்

1.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு , 
3.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புேவலூர் ேராடு , 4.நல்லாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 நல்லாவூர்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, ேமற்கு கட்டிடம்

1.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புேவலூர் ேராடு , 5.நல்லாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 நல்லாவூர்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி புதுர் நல்லாவூர்.

1.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏகவள்ளி அம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு 
, 4.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
5.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புேவலூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

31 31 31 ெகாந்தமூர்‐604102 ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பகுதி, கிழக்கு முகம்

1.ெகாந்தமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாந்தமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ெகாந்தமூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 ெகாந்தமூர்‐604102 ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, கிழக்கு முகம்

1.ெகாந்தமூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 
2.ெகாந்தமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேஜாதி நகர் , 3.ெகாந்தமூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
33 33 33 அருவாப்பாக்கம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு முகம்
1.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு , 
4.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
5.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வண்டிக்கார ெதரு , 
7.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 8.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 
9.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 ஆதனப்பட்டு‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், நடுப்பகுதி வடக்கு முகம்

1.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) இராஜவதீி , 2.ஆதனப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர வதீி , 3.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 4.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வண்டிக்கார 
ெதரு , 5.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 ஆதனப்பட்டு‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, வடக்கு முகம்

1.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 2.ஆதனப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆதனப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) காளிக்ேகாயில் வதீி , 4.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 5.ஆதனப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார் நகர் , 6.ஆதனப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) இருளர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

36 36 36 ெதன்சிறுவளூர்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு பகுதி, 
கிழக்கு முகம்

1.ெதன்சிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 ெதன்சிறுவளூர்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு பகுதி, 
கிழக்கு முகம்

1.ெதன்சிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.ெதன்சிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
38 38 38 ேதற்குணம்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு பகுதி, 

ெதற்கு முகம்
1.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 2.ேதற்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசங்ேகணியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ேதற்குணம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 5.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பத்தர் வதீி , 
6.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr வதீி , 7.ேதற்குணம் (வ.கி) 
& (ஊ) வரீன் ேகாயில் வதீி , 8.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதாேகாயில் வதீி , 9.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 ேதற்குணம்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு பகுதி, 
ெதற்கு முகம்

1.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 
2.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ேதற்குணம் (வ.கி) 
& (ஊ) ெசங்ேகணியம்மன் ேகாயில் வதீி , 4.ேதற்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 5.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
பத்தர் வதீி , 6.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) வரீன் ேகாயில் 
வதீி , 7.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் வதீி , 
8.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
9.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 கீழ்கூத்தப்பாக்கம்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி புதிய கட்டிடம்
ேமற்கு பக்கம், ெதற்கு முகம்

1.கீழ்கூத்தப்பாக்கம் (வ) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு
, 2.கீழ்கூத்தப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெதன்னகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 கீழ்கூத்தப்பாக்கம்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, புதிய கட்டிடம்
கிழக்கு பக்கம், ெதற்கு முகம்

1.கீழ்கூத்தப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஏைழமாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 முருக்கம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.முருக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருக்கம் கிராமம் , 2.முருக்கம்
(வ.கி) & (ஊ) முருக்கம் (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 பrக்கல்பட்டு‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பக்கம், பைழய கட்டிடம், ெதற்கு முகம்

1.பrக்கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பrக்கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.பrக்கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு , 
4.பrக்கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
44 44 44 சிறுநாவூர்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு

முகம், கிழக்கு பகுதி
1.சிறுநாவூர் (வ.கி) & (ஊ) சுந்தர வினாயகர் ேகாயில் ெதரு
, 2.சிறுநாவூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 ெபரும்பாக்கம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பகுதி

1.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் (ஊர்) , 
2.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் ெமயின் 
ேராடு , 3.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் 
பைழய காலனி (அம்ேபத்கார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 ெபரும்பாக்கம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி,புதிய கட்டிடம்

1.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் புதிய காலனி
எ.ஜி.பி நகர் , 2.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் 
சின்னகாலனி , 3.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபரும்பாக்கம் அய்யனார் ேகாவில் ெதரு , 
4.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் குளக்கைர 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

47 47 47 குன்னம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, வடக்கு
பகுதி

1.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) குண்ணம் ெநடுந் ெதரு , 
2.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) குண்ணம் பைழய காலனி , 
3.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 4.குண்ணம் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு ெதரு , 5.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 குன்னம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, ெதற்கு
பகுதி

1.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 2.குண்ணம்
(வ.கி) & (ஊ) கணக்கப்பிள்ைள ெதரு , 3.குண்ணம் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 4.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
49 49 49 இலவம்பட்டு‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம் கிழக்கு முகம் (வடக்கு பகுதி)
1.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) எலவம்பட்டு (வ.கி) வினாயகர்
ேகாயில் ெதரு , 2.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) எலவம்பட்டு 
(வ.கி) ெமயின் ேராடு , 3.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) 
எலவம்பட்டு (வ.கி) கம்பத்து ெதரு , 4.குண்ணம் (வ.கி) & 
(ஊ) எலவம்பட்டு (வ.கி) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) எலவம்பட்டு (வ.கி) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) 
எலவம்பட்டு (வ.கி) புதுகாலனி , 7.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) 
எலவம்பட்டு (வ.கி) எலவம்பட்டு ஊர் மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 வி.ேகணிப்பட்டு‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) ெபrயேகணிப்பட்டு , 
2.வி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) காலனி , 3.வி.ேகணிபட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) சின்ன ேகணிப்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 ைதலாபுரம்‐604102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு முகம்
ேமற்கு பகுதி நடுக்கட்டிடம், ைதலாபுரம்.

1.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஈச்சங்காடு கிராமம் , 
2.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஈச்சங்காடு காலனி , 
3.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நாவக்குளம் , 4.ைதலாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) பத்தினிெதரு , 5.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
முப்பலியார் ெதரு , 6.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி 
ெதரு , 7.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ைதலாபுரம் காலனி , 
8.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ட நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 ைதலாபுரம்‐604102 அரசு ஆதிதிராவிடர் நலத்துவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு முகம்

1.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ைதலாபுரம் காலனி , 
2.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ைதலாபுரம்  கிராமம் , 
3.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் காலனி , 
4.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
53 53 53 ைதலாபுரம்‐604102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு பகுதி

நடுக்கட்டிடம் வடக்கு முகம், ைதலாபுரம்.
1.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ைதலாபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 4.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கடகம்பெதரு , 5.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் , 
6.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 ைதலாபுரம்‐640102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி. வடக்கு
பக்கக்கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி

1.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.ைதலாபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) ேமலண்டெநடுந்ெதரு , 3.ைதலாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) நாகமுதலியார் ெதரு , 4.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலண்டபுளியந்ேதாப்பு , 5.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 ெகாடூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, பைழய
கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், வடக்கு முகம்

1.ெகாடூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாடூர் காலனி , 2.ெகாடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெகாடூர் கிராமம் , 3.ெகாடூர் (வ.கி) & (ஊ) முதலியார் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 ெகாடூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, வடக்கு
பகுதி புதிய கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி

1.ெகாடூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 2.ெகாடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 ஆண்பாக்கம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, ேமற்கு முகம்

1.ெகாடூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆண்பாக்கம் கிராமம் , 2.ெகாடூர்
(வ.கி) & (ஊ) முதலியார் ெதரு (ஆண்பாக்கம்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 வில்வநத்தம்‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வில்வநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 
2.வில்வநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
(காலனி) , 3.வில்வநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் 
வதீி (காலனி) , 4.வில்வநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் வதீி (ஊ) , 5.வில்வநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
இருளர் பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 13 of 63



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
59 59 59 கழுப்ெபரும்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

பகுதி
1.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்டாபீஸ் வதீி , 
2.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 3.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு(காலனி) , 4.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
டாக்டர்.வரதராஜன்  (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 சின்னெகாழுவாr‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னெகாழுவாr
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) சின்னெகாழுவாr நீலியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 ெகாழுவாr‐605014 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலபள்ளி, ெதற்கு
பகுதி

1.ெகாழுவாr (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாழுவாr (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெகாழுவாr (வ.கி) & (ஊ) குவார்ட்டர்ஸ் வதீி , 
4.ெகாழுவாr (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 மாத்தூர்‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பக்கக்கட்டிடம்

1.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாத்தூர் கிராமம் , 2.மாத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மாத்தூர் காலனி , 3.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துேமட்டுத்ெதரு , 4.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 5.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
யாதவர்ெதரு , 6.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குத்ெதரு , 
7.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் (வடக்கு பகுதி)

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

64 64 64 ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

சமுதாயக்கூடம் 1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபாம்ைமயாபாைளயம் காலனி , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமார்ஸ் வதீி , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
65 65 65 ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐

605104
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி,  புதிய கட்டிடம்

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் ேராடு , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
சனீன் ெதரு , 4.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
கட்டரசி ெதரு , 5.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுத்ெதரு , 6.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசக்ேபாஸ்ட் ெதரு , 7.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
வில்லமா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பகுதி

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெவண்ைணயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயபாைளயத்தம்மன் ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

67 67 67 ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கழுமார வதீி , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கவுண்டர் ெதரு , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மடத்து வதீி , 
4.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மஞ்சக்குப்பத்தார் 
வதீி , 5.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் 
ேராடு , 6.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
முத்துமாrயம்மன்ேகாவில் வதீி குப்பம் , 
7.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாட்டுக்காரன்ெதரு , 
8.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஆேராவில்ேராடு , 
9.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 15 of 63



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
68 68 68 பிள்ைளச்சாவடி‐605104 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு

பகுதி, (ெதற்கு முகம்)
1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா
பிள்ைளசாவடி(ஊ) திெரௗபைதயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) ேதேராடும் வதீி , 
4.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) ெவங்கட்டம்மன் ேகாவில் 
ெதரு(ேமற்கு) , 5.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
6.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) ெமயின்ேராடு இ.சி.ஆர் , 
7.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) கணபதி நாயக்கர் ெதரு , 
8.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) ெவங்கட்டம்மன் ேகாவில் 
ெதரு(கிழக்கு) , 9.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) காலனிெதரு , 
10.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 குயிலாப்பாைளயம்‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, ெதற்கு முகம்

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) ெமாரட்டாண்டி ேராடு , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) லட்சுமிபுரம் , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 குயிலாப்பாைளயம்‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) மார்க்ெகட்ெதரு , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 16 of 63



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
71 71 71 குயிலாப்பாைளயம்‐605111 சத்துனவு ைமயம் 1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா

குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) புதுெதரு , 
4.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
5.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) ெபாம்ைமயாபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

72 72 72 ெபrயமுதலியார்சாவடி‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, நடுப்
பகுதி

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1  
பஜைனேகாயில் ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 1  ேமற்குத் ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1   வடக்குெதரு , 
4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  1 பாரதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 ெபrயமுதலியார்சாவடி‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, ெதற்கு முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1  திவான்
கந்தப்பா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 ெபrயமுதலியார்சாவடி‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, ெதற்கு முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
பள்ளத்ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 1 குளத்துத்ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 1 ஆதிதிராவிடக்காலனி , 
4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 திவான் 
கந்தப்பா நகர் (ெமயின்ேராடு) , 5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 3 ராஜவ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
75 75 75 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 மதரஸாமகபுப் அரபிக்பள்ளி, இந்திரா நகர்

(கிழக்கு பகுதி)
1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 
ேகாட்ைடேமடு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 5 ெதன்னந்ேதாப்பு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 4 சாணாரத்ெதரு 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 மதரஸாமகபுப் அரபிக்பள்ளி, இந்திரா
நகர்(ேமற்கு பகுதி)

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 3 இந்திரா
நகர் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 
சாணாரத்ெதரு1

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 ெபrயமுதலியார்சாவடி‐
605104

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி,பைழய
கட்டிடம், ெதற்கு முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 
தபீாஞ்சம்மன் ேகாவில் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 4 சின்னமுதலியார் சாவடி காலனி 
கிழக்கு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 
சின்ன முதலியார்சாவடி காலனி ேமற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 சின்னமுதலியார்சாவடி 
(குப்பம்), ேகாட்டக்குப்பம்‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி (ேமற்கு
பகுதி), ெதற்கு முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 3  
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 2  ேமற்கு ெதரு, 
சின்னமுதலியார்சாவடிக்குப்பம் , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 2  ேமற்குத் ெதரு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2  ெதற்குத் ெதரு , 
5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 3 
குறுக்குெதரு , 6.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 3 ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 சின்னமுதலியார்சாவடி 
(குப்பம்), ேகாட்டக்குப்பம்‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (கிழக்கு
பகுதி)

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2  
சின்னமுதலியார் சாவடிக்குப்பம் வடக்குெதரு , 
2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2  
ேகாயில்ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 2  சின்னமுதலியார்சாவடிகுப்பம் , 4.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2  
சின்னமுதலியார்சாவடிக்குப்பம் ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
80 80 80 ேகாட்டக்குப்பம்(காலனி)‐

605104
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, பைழய
கட்டிடம்,  வடக்கு பகுதி, ேமற்கு முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 6  
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 6  பள்ளிக்கூடம் பின்புறம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 ேகாட்டக்குப்பம்(காலனி)‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, பைழய கட்டிடம், ேமற்கு முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 6  
அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 ேகாட்டக்குப்பம்(காலனி)‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,புதிய
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, கிழக்கு முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு6  
மாrயம்மன் ேகாயில் பின்புறம் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 6  புதுத் ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு6  ேகாட்டக்குப்பம்  அக்பர் வதீி , 
4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 6 
பைழயபட்டினம் பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 மதராஸா ரவனகுல் இஸ்லாம்
அரபிக்பள்ளி, பைழயபட்டனம்ேராடு பள்ளி

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 13  
ேகாட்டக்குப்பம் ேராடு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 13  ேசாதைனக்குப்பம் , 
3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 
ேசாதைனகுப்பம் ேமற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 ேகாட்டக்குப்பம்(தந்திrயா
ன்குப்பம்)‐605104

குழந்ைதகள் சத்துணவு ைமயம் 1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7  
நடுக்குப்பம்பாைத , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 7  ெசம்மண்குட்ைட (பைழயபட்டனம்பாைத) , 
3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7  
தந்திrயான் குப்பம் , 4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 7 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7  
கடற்கைரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
85 85 85 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(முஸ்lம்), 

வடக்கு கட்டிடம்,கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு 
முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8  பஜார்வதீி , 
2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8  
ேவங்ைகவதீி , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 8  மாமுலப்ைபெதரு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 8  உமறுப்புலவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(முஸ்lம்) 
வடக்கு கட்டிடம்,ேமற்கு பகுதி, ெதற்கு 
முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8  
ேகாட்டக்குப்பம் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 9  பள்ளிவாசல் ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 10 ஆசாத் ெதரு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 ஹாஜியார் வதீி , 
5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8  
பைழயபட்டினத்தார் பாைத ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(முஸ்lம்), 
ேமற்கு கட்டிடம், நடுப்பகுதி, கிழக்கு முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு  10 
ேகாட்டக்குப்பம் ெமயின் ேராடு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 11 ேமார்சார் ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 ைதக்கால் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(முஸ்lம்), 
வடக்கு பகுதி, ேமற்கு கட்டிடம், கிழக்கு 
முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 ெபrய
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடகிழக்கு
பகுதி, ெதற்கு முகம், கிழக்குேமற்கு 
கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு
12ேகாட்டகுப்பம்  ஹாஜிஉேசன் ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ரகமத் நகர்  பள்ளிவாசல் 
ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 
13ரகமத்நகர்  சிராஜ்மில்லத்ெதரு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ரகமத்நகர் மிலாதுெதரு , 
5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 
குட்டவாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
90 90 90 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு பகுதி, 

ேமற்கு பக்கக்கட்டிடம்,
1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு
11ேகாட்டக்குப்பம் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 5 புறாத்ேதப்பு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 11 நாட்டாண்ைமகாரர் ெதரு , 
4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 பர்கத்நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

91 91 91 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு பகுதி 1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு  13 
ரகமத்நகர் கடற்கைரெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  13 ரகமத்நகர் ஹாஜிலத்தப்ெதரு , 
3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு  13 
ரகமத்நகர்  திப்புசுல்தான் ெதரு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு  13 ரக மத்நகர்  
அல்லாபிச்ைசமைரக்காயர் ெதரு , 5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு  13 ரகமத்நகர் கைடசிெதரு , 
6.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு  11 
அைணக்குடியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடேமற்கு
பக்கம், கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம், ெதற்கு 
முகம், ேமற்கு பக்கம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 
பட்டினத்தார் ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 12 மைரக்காயர் வதீி.1 , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 12 மைரக்காயர் வதீி.2 , 
4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14ேகாrத் 
ேதாப்பு , 5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
முராது வதீி , 6.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 14 குயவர் வதீி , 7.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 14 ேகாட்டக்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
93 93 93 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு முகம், 

ெதற்கு பகுதி, வடக்கு கட்டிடம்
1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
பைழயப்பட்டினம்பாைத (ெதற்கு வதீி) , 2.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15மகாத்மாகாந்தி 
வதீி(வடக்குெமயின்ேராடு) , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 15மகாத்மாகாந்தி வதீி (ெதற்கு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, ேமற்கு முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15காந்தி வதீி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐
605104

ேவதா உதவிெபறும் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, ேமற்கு 
முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 16 
ெதன்னேதாப்பு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 17 மாந்ேதாப்பு பள்ளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

96 96 96 சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐
605104

ேவதா உதவிெபறும் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம், நடுப்பகுதி, ேமற்கு முகம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 17 
கன்னியம்மன் ேகாயில்  ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 17 ெசந்தாமைர வதீி , 
3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 17 
பள்ளிவாசல் ெதரு சத்தியாநகர் , 4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 18 சத்தியாநகர் , 5.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 18 சத்தியாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐
605104

ேவதா உதவிெபறும் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு பகுதியின் 
நடுபகுதி ேமற்கு முகம், 
சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்.

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 குண்டு
கிராமம் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
முருகபிள்ைள ேதாட்டம் , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 14 சர்தார் ேதாப்பு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு14 மரக்காயர் ேதாப்பு , 
5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 18 
வண்ணரத் ெதரு , 6.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு18அrசன காலனி , 7.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 18 ேசப்பங்ெகால்ைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
98 98 98 சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐

605104
ேவதா உதவிெபறும் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி, கிழக்கு முகம், ெதற்கு 
கட்டிடம்

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு  17 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 18 ேதாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 இரும்ைப‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
முகம்

1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இரும்ைப பள்ளத்ெதரு , 
2.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.இரும்ைப (வ.கி) & 
(ஊ) இரும்ைப காலனி , 5.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இரும்ைப 
கணபதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 இரும்ைப மதுரா 
ேகாட்டக்கைர‐605111

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டகைர காலனி , 2.இரும்ைப
(வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டக்கைர பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 இரும்ைப மதுரா 
ேகாட்டக்கைர‐605111

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி

1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டக்கைர மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) பாரதிபுரம் , 
3.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 இரும்ைப மதுரா 
இைடயஞ்சாவடி‐605101

ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், கிழக்கு முகம், வடக்கு பகுதி

1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஆேராவில் ேராடு , 2.இரும்ைப
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.இரும்ைப (வ.கி) & 
(ஊ) வண்ணகுட்ைட ெதரு , 4.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி , 6.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) ெபrய வடவாண்ட ெதரு 
, 7.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
8.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
பின்புறம்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
103 103 103 இரும்ைப மதுரா 

இைடயஞ்சாவடி‐605101
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, மத்திய
பகுதி, ேமற்கு கட்டிடம், கிழக்கு முகம்

1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இைடயன்சாவடி மணியக்காரர்
வதீி , 2.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இைடயன்சாவடி 
ேகாட்டக்கைர ேராடு , 3.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
இைடயன்சாவடி ெசல்லியம்மன் ேகாவில் ெதரு (காலனி) 
, 4.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இைடயன்சாவடி 
மாrயம்மன்ேகாவில் பின்புரவதீி , 5.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
இைடயன்சாவடி மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 6.இரும்ைப 
(வ.கி) & (ஊ) இைடயன்சாவடி ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 இரும்ைப மதுரா 
இைடயஞ்சாவடி‐605101

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி

1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இைடயன்சாவடி
களத்துேமட்டுத்ெதரு , 2.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
இைடயன்சாவடி ஆேராவில் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 ராயப்புதுப்பாக்கம்‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், ராயப்புதுப்பாக்கம்.

1.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகபுரம் , 
2.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதீி , 
3.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் வதீி 
, 4.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 5.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் வதீி , 6.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
சுண்ணாம்பு ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 ராயப்புதுப்பாக்கம்‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், ராயப்புதுப்பாக்கம்.

1.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) துலுக்காணத்தம்மன்
ேகாயில் வதீி , 2.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 3.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் 
நகர் , 4.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
5.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் நகர் , 
6.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாத் வதீி , 
7.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காய்ேதமில்லத் வதீி , 
8.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) தண்டு முத்து 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 9.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) வினாயகர் ேகாயில் வதீி , 10.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) இளங்ேகா வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
107 107 107 ெநசல்‐605014 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலபள்ளி, வடக்கு

கட்டிடம்
1.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) மசூதி ெதரு , 2.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 3.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 5.ெநசல் 
(வ.கி) & (ஊ) குதிைரெபான்னிேமடு , 6.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்தேவளி ஒத்தவாைடத்ெதரு , 7.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு(காலனி) , 8.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) 
ேதாட்டித்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108 108 108 ஆப்பிரம்பட்டு‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு முகம்

1.ஆப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன்
ேகாயில்ெதரு(ஊ) , 2.ஆப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு (ஊ) , 3.ஆப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 ஒழிந்தியாம்பட்டு‐605109 அருணாசலம்  உதவி ெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு பகுதி, ேமற்கு 
முகம்

1.ஒழிந்தியாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஒழிந்தியாம்பட்டு கிராமம்
, 2.ஒழிந்தியாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபrயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 ஒழிந்தியாம்பட்டு‐605109 அருணாசலம்  உதவி ெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பகுதி, ேமற்கு 
முகம்

1.ஒழிந்தியாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டிப்பாைளயம், 
நாப்பாைளயம் ,ெபrயகாலனி , 2.ஒழிந்தியாம்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) இராயஒட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 துருைவ‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம்

1.துருைவ (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.துருைவ (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 3.துருைவ (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 4.துருைவ (வ.கி) & (ஊ) குளத்து 
ேமடு , 5.துருைவ (வ.கி) & (ஊ) துருைவ காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 அச்சரம்பட்டு‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
அச்சரம்பட்டு.

1.ஆகாசம்பட்டு & ஆச்சரம்பட்டு (வ.கி) & ஆகாசம்பட்டு (ஊ) 
அச்சரம்பட்டு மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 2.ஆகாசம்பட்டு 
& ஆச்சரம்பட்டு (வ.கி) & ஆகாசம்பட்டு (ஊ) 
ெசங்ேகணிஅம்மன் ேகாவில் நகர் , 3.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) 
&  ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 
4.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) &  ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) பாண்டி 
திண்டிவனம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
113 113 113 ஆகாசம்பட்டு‐605111 பாரதி உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 1.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) &  ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 

2.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) &  ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) &  
ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) &  
ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 காந்தி உதவி ெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, தைரதளம்

1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) திண்டிவனம்  பாண்டி
ெமயின் ேராடு , 2.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏைழமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 காந்தி உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்குேமற்கு கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 
கிழக்கு முகம்

1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாவில் ெதரு
, 2.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) இரும்ைபேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

116 116 116 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 காந்தி உதவி ெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, வடக்கு 
முகம், தைரத ளம்

1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கைலஞர்நகர் , 
2.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) மகாலட்சுமி நகர் , 
3.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

117 117 117 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 காந்தி உதவி ெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம்,தைரதளம், வடக்கு பக்க 
நடுப்பகுதி

1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ைமலம் ெமயின் ேராடு , 
2.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கூட்டுறவு நகர் , 
3.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ஜவகர் நகர் , 
4.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயகேணஷ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 மதியசத்துணவு ைமயம்(பால்வாடி) 1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) திருச்சிற்றம்பலம் ஊர் , 
2.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) திருச்சிற்றம்பலம் காலனி 
, 3.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) பூத்துைற ேராடு , 
4.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) மகாவரீபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 மகளிர் சுய உதவி குழு கட்டிடம் 1.பட்டானூர் (வ.கி) & (ஊ) பட்டானூர் காலனி , 2.பட்டானூர்
(வ.கி) & (ஊ) சின்ன பட்டானூர் , 3.பட்டானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயபட்டானூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
120 120 120 ெமாரட்டாண்டி மதுரா 

திருச்சிற்றம்பலம் ‐605111
சமுதாயகூடம், வடக்கு பகுதி, வடக்கு முகம் 1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமாரட்டாண்டி சாவடி , 

2.பட்டானூர் (வ.கி) & (ஊ) ைமக்ேரா வதீி
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 ெமாரட்டாண்டி மதுரா 
திருச்சிற்றம்பலம்‐605111

சமுதாயகூடம், ேமற்கு பகுதி, ெதற்கு முகம் 1.பட்டானூர் (வ.கி) & (ஊ) திருநகர் , 2.பட்டானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) தாமைர வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 ெமாரட்டாண்டி மதுரா 
திருச்சிற்றம்பலம்‐605111

சமுதாயகூடம், கிழக்கு பகுதி, கிழக்கு முகம் 1.பட்டானூர் (வ.கி) & (ஊ) கைலவாணர் நகர் , 2.பட்டானூர்
(வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 ெமாரட்டாண்டி மதுரா 
திருச்சிற்றம்பலம்‐605111

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, ெதற்கு முகம்

1.பட்டானூர் (வ.கி) & திருச்சிற்றம்பலம் (ஊ) மாட்டுக்காரன்
சாவடி , 2.பட்டானூர் (வ.கி) & திருச்சிற்றம்பலம் (ஊ) 
அன்ைன ேவளாங்கண்ணி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 நாவற்குளம் மதுரா 
பட்டானூர்‐605111

குழந்ைதகள் சத்துணவு ைமயம்(பால்வாடி) 1.பட்டானூர் (வ.கி) & திருச்சிற்றம்பலம் (ஊ) நாவற்குளம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

125 125 125 வசந்தபுரம் மதுரா 
பட்டானூர்‐605111

மகளிர் சுய உதவி குழு கட்டிடம் 1.பட்டானூர் (வ.கி) & திருச்சிற்றம்பலம் (ஊ) வசந்தபுரம்  , 
2.பட்டானூர் (வ.கி) & திருச்சிற்றம்பலம் (ஊ) அய்யனார் 
ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 பூத்துைற‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, 
ெதற்கு முகம்

1.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) பூத்துைற , 2.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாண்டிேமடு , 3.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் 
நகர் , 4.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) பாரதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 பூத்துைற ‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
பூத்துைற.

1.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) பூத்துைற , 2.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாயில் வதீி , 3.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) காசிப்பாைளயம் , 
4.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) மணெவளி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 பூத்துைற ‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
பூத்துைற.

1.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் (காலனி) , 2.பூத்துைற
(வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 3.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் நகர் , 4.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு , 
5.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 27 of 63



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
129 129 129 ெபரம்ைப‐605110 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம், டி.பரங்கனி.

1.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
2.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 4.ெபரம்ைப 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 5.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
வில்லியனூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 ெபரம்ைப‐605110 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம், டி.பரங்கனி

1.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
2.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத் ெதரு , 3.ெபரம்ைப (வ.கி) & 
(ஊ) வாய்க்கால் ெதரு , 4.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) காளிக் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) பூத்துைற 
ெமயின் ேராடு , 6.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
வாைழபட்டாம்பாைளயம் காலனி கைலஞர் நகர் , 
7.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 8.ெபரம்ைப 
(வ.கி) & (ஊ) லட்சுமணநாயக்கன்பாைளயம் மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 9.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 கடப்ேபrக்குப்பம்‐605502 சுவாமி விேவகாநந்தா நடுநிைலப்பள்ளி
,ேமற்கு பகுதி

1.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடவண்டெதரு , 
2.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 
3.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய அஞ்சலகத்ெதரு , 
4.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மீனாட்சியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
6.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
7.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

132 132 132 கடப்ேபrக்குப்பம்‐605502 சுவாமி விேவகாநந்தா நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி

1.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
3.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கடப்ேபrக்குப்பம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
133 133 133 ஒட்ைட ‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி
1.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத்ெதரு , 3.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
5.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அங்காளபரேமஸ்வr ேகாவில் 
ெதரு , 6.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு , 
7.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 ஒட்ைட ‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி

1.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு(காலனி) அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 வி.புதுப்பாக்கம்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (ேமற்கு
பகுதி)

1.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 2.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாராயணபுரம் (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) 
அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 4.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாராயணபுரம் (ஊ) ெமயின் ேராடு , 5.வி.புதுப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 வி.புதுப்பாக்கம்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி

1.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) காளி
ேகாயில் ெதரு , 2.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாராயணபுரம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (காலனி) , 
3.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) புத்தர் 
வதீி (புதிய காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 நாராயணபுரம் மதுரா வி 
புதுப்பாக்கம்‐605502

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) சர்க்கைர
ஆைலேராடு நாராயணபுரம் , 2.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
138 138 138 வானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

பகுதி, கூடுதல் கட்டிடம், கிழக்கு முகம்
1.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காமன் ேகாயில் ெதரு , 3.வானுார் (வ.கி) & (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 7.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
இருளர்ெதரு , 8.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 வானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி ெதற்கு முகம், வானூர்.

1.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) பச்ைச வாழியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெவங்கிேடஸ்வரா நகர் , 
3.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) ைமலம் ெமயின்ேராடு , 4.வானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஒட்ைடேராடு , 5.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டராம் பாக்கம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 ைநனார்பாைளயம் 
மதுரா வானூர்‐605109

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 1.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) புறாக் ேகாயில் வதீி , 2.வானூர்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 3.வானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழயகுளம் வதீி , 4.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்ராம்பாக்கம் வதீி , 5.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்குளம் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 வானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு
கட்டிடம் நடுப்பகுதி கிழக்கு முகம், வானூர்.

1.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) வானூர் கிராமம் (காலனி) , 
2.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 வானூர்‐605109 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, 
காலனி ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
வானூர்.

1.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரஸ்புரம் , 2.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 வானூர்‐605109 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, 
காலனி கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
வானூர்.

1.வானுார் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி வதீி அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
144 144 144 புளிச்சப்பள்ளம்‐605109 அரசு ஆதிதிராவிடர் நலதுவக்கப்பள்ளி 1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) 

திெரௗபதியம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதேராடும் வதீி , 3.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதீி , 4.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 5.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாவில் வதீி , 6.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 7.புளிச்சப்பள்ளம் 
(வ.கி) & (ஊ) கன்னியம்மன் ேகாவில்  வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 புளிச்சப்பள்ளம்‐605109 அரசு ஆதிதிராவிடர் நலதுவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம்

1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 
2.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 புளிச்சப்பள்ளம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம்

1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு
, 2.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
3.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) ஆேராபுட் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

147 147 147 ராவுத்தன்குப்பம்‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, வடக்கு முகம்

1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 2.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & 
ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) வண்ணரத் ெதரு , 3.புளிச்சப்பள்ளம் 
(வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 5.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் 
(ஊ) ஆேராபுட் கணபதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 பாப்பாஞ்சாவடி‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, புதிய கட்டிடம்

1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) 
பாப்பாஞ்சாவடி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
149 149 149 பாப்பாஞ்சாவடி‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

பகுதி, புதிய கட்டிடம்
1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) 
பாப்பாஞ்சாவடி ெமயின்ேராடு , 2.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & 
ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) பாப்பாஞ்சாவடி புதூர் , 
3.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) ெஹச் ஆர் 
சி. குடியிருப்பு , 4.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் 
(ஊ) அய்யர் ெதரு , 5.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & 
ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) ஆகாசம்பட்டு பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 காட்ராம்பாக்கம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம், ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி

1.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில்
ெதரு , 2.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசவாழியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபைத அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.காட்ராம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ேராடு , 5.காட்ராம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 காட்ராம்பாக்கம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம், ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அவித்புரம் , 
2.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைடத் ெதரு , 
3.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஈசங்காலனி , 
4.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கலர்காலனி , 
5.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முல்ைல நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 ேசமங்கலம்‐605109 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு பக்கம், 
நடுக்கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி

1.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேசமங்கலம் கிராமம் , 
2.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) எடப்பாைளயம் கிராமம் , 
3.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேசதனப்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 ேசமங்கலம்‐605109 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு பக்கம்
நடுக்கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

1.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ேசமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) நடுக்காலனி வதீி , 3.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
154 154 154 விநாயகபுரம் மதுரா 

ேசமங்கலம்‐605109
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகபுரம் காலனி , 
2.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) இராமநாதபுரம் , 3.ேசமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு , 4.ேசமங்கலம் (வ.கி) 
& (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 5.ேசமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.ேசமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 வி.பரங்கினி‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பக்க கட்டிடம்

1.வி. பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) காலனிேராடு ெதரு , 2.வி. 
பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.வி. 
பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.வி. 
பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.வி. பரங்கனி (வ.கி) & 
(ஊ) கண்ணுேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 வி.பரங்கினி‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பக்க கட்டிடம்

1.வி. பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 2.வி. பரங்கனி
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 3.வி. பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 ரங்கநாதபுரம் மதுரா வி 
பரங்கனி‐605109

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
பக்கக்கட்டிடம், ரங்கநாதபுரம் மதுரா 
வி.பரங்கனி‐605109

1.வி. பரங்கனி (வ.கி) & ரங்கநாதபுரம்(ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
2.வி. பரங்கனி (வ.கி) & ரங்கநாதபுரம் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.வி. பரங்கனி (வ.கி) & ரங்கநாதபுரம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4.வி. பரங்கனி (வ.கி) & 
ரங்கநாதபுரம் (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

158 158 158 கரசானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,புதிய
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி

1.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி திருவள்ளுவர் நகர் 1வது
ெதரு , 2.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி திருவள்ளுவர் 
நகர் 2வது ெதரு , 3.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 கரசானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம்,ேமற்கு பகுதி

1.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 2.கரசானுர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 3.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
160 160 160 கரசானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கூடுதல்

கட்டிடம், ெமற்கு பகுதி
1.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.கரசானுர் (வ.கி) & 
(ஊ) தருமகுளம் , 3.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத் ெதரு , 
4.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrேமடு , 5.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 எைறயூர்‐604304 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி,ெதற்கு பக்கக்கட்டிடம்

1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrமைல , 2.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புது காலனி , 3.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
4.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 5.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 6.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆறுமுகசுவாமி ேகாவில் ெதரு , 7.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 8.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பட்டி ெதரு , 9.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாவில் 
ெதரு , 10.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
11.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) மணியம் ெதரு , 12.எைறயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 13.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 14.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவக்கைர ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 எைறயூர்‐604304 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, நடுப்பகுதி, ெதற்கு
பக்கக்கட்டிடம்

1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவக்கைர  ெபரும்பாக்கம்
ேராடு , 2.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 
3.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 4.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மணியம் ெதரு , 7.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 8.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 9.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் 
ெதரு , 10.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 34 of 63
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
163 163 163 ெநமிலி‐604304 அரசு ஆதிதிராவிடர் நலத்துவக்கபள்ளி 1.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 2.ெநமிலி (வ.கி) & 

(ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 3.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளி ெதரு , 5.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ெகாள்ள 
ேமட்டு ெதரு , 6.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) திருவக்கைர ேராடு 
ெதரு , 7.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 8.ெநமிலி 
& அம்புழுக்ைக (வ.கி) & ெநமிலி (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 அம்புழுக்ைக‐604304 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி 1.ெநமிலி & அம்புழுக்ைக (வ.கி) & ெநமிலி (ஊ) 
அம்புழுக்ைக வடக்கு ெதரு , 2.ெநமிலி & அம்புழுக்ைக 
(வ.கி) & ெநமிலி (ஊ) அம்புழுக்ைக வினாயகர் ேகாவில் 
ெதரு , 3.ெநமிலி & அம்புழுக்ைக (வ.கி) & ெநமிலி (ஊ) 
அம்புழுக்ைக மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ெநமிலி & 
அம்புழுக்ைக (வ.கி) & ெநமிலி (ஊ) அம்புழுக்ைக காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 ெபான்னம்பூண்டி‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம்

1.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
166 166 166 சிறுைவ‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பகுதி கட்டிடம்
1.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாவில் ெதரு , 
2.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
3.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 4.சிறுைவ (வ.கி) & 
(ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு , 5.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தேமட்டுத் ெதரு , 6.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாபால்பிள்ைள ெதரு , 7.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) மயிலம் 
ெமயின் ேராடு , 8.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 9.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) வரீபத்திரர் ெதரு , 
10.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
11.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) ெதாள்ளமூரார் ெதரு , 12.சிறுைவ 
(வ.கி) & (ஊ) ெபாம்பூர் ெமயின் ேராடு , 13.சிறுைவ (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய நத்தேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 சிறுைவ‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம்

1.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி1வது ெதரு , 2.சிறுைவ
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி 2வதுெதரு , 3.சிறுைவ (வ.கி) & 
(ஊ) புதியகாலனி 3வதுெதரு , 4.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) 
புதியகாலனி , 5.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) காலனிமாrயம்மன் 
ேகாவில்ெதரு , 6.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) சிறுைவ 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 எைடயப்பட்டு‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.எைடயப்பட்டு (வ.கி) & சிறுைவ (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.எைடயப்பட்டு (வ.கி) & சிறுைவ (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3.எைடயப்பட்டு (வ.கி) & 
சிறுைவ (ஊ) களத்துேமட்டு ெதரு , 4.எைடயப்பட்டு (வ.கி) & 
சிறுைவ (ஊ) புதிய காலனி ெதரு , 5.எைடயப்பட்டு (வ.கி) & 
சிறுைவ (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
169 169 169 ெபாம்பூர்‐605652 இளங்ேகாநிதி உதவிெபறும்

நடுநிைலப்பள்ளி பகுதி‐I, புதிய கட்டிடம்
1.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்மாளர் ெதரு , 2.ெபாம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேகாமுட்டி ெதரு , 3.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி 
ெதரு , 4.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) தச்சன் குட்ைட ெதரு , 
5.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட ெதரு , 6.ெபாம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 7.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் 
ெதரு , 8.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 9.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 ெபாம்பூர்‐605652 இளங்ேகாநிதி உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி பிளாக்1 நடுபகுதி

1.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ைமலம் ெதரு , 2.ெபாம்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெபாம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 4.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) கக்கிலர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 ெபாம்பூர்‐605652 இளங்ேகாநிதிஉதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி பிளாக்1 கிழக்கு பகுதி

1.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 3.ெபாம்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அரசமரபிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ெபாம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காடநயினார் ெதரு , 5.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் 
குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 ெபாம்பூர்‐605652 அரசு ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலபள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி

1.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி முதல் ெதரு , 
2.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 2வது ெதரு , 
3.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 3வது ெதரு , 
4.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
5.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) இைளயாண்டிபட்டு பாைத , 
6.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) தைலயாr ெதரு , 7.ெபாம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காப்புகாரன் ெதரு , 8.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புடைவ 
காrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 9.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அய்ேவலி பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 இைளயாண்டிப்பட்டு‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.இைளயாண்டிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில்
ெதரு , 2.இைளயாண்டிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.இைளயாண்டிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
174 174 174 ஐேவலி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய

வளாகம், புதிய கட்டிடம், ெதற்கு முகம், 
ேமற்கு பகுதி

1.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
3.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.அய்ேவலி (வ.கி) & 
(ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 5.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 6.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) காளி 
ேகாயில் ெதரு , 7.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) பாண்டிேராடு , 
8.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) காலனிமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 ேகாைரக்ேகணி‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம்

1.ேகாைரக்ேகணி (வ.கி) & (ஊ) ஊர் மாrயம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.ேகாைரக்ேகணி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 3.ேகாைரக்ேகணி (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ேகாைரக்ேகணி 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 திருவக்கைர‐604304 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு பக்க
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி

1.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில்
ெதரு, திருவக்கைர கிராமம் , 2.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) 
பாைளயக்காரத் ெதரு , 3.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) 
கன்னிமார் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 திருவக்கைர‐604304 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு கட்டிடம், 
வடக்கு பகுதி

1.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) சந்திரெமௗlஸ்வரர் ேகாவில்
ெதரு , 2.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 திருவக்கைர‐604304 கிராம ஊராட்சி ேசைவ ைமய கட்டிடம், 
உயர்நிைலப்பள்ளி வளாகம் ெதற்கு முகம்

1.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 2.திருவக்கைர
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 3.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) 
இருதய நகர் , 4.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) ேசணிப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 ெதாள்ளமூர்‐604304 உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி 1.ெதாள்ளமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதாள்ளமூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெதாள்ளமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாள்ளமூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
180 180 180 கடகம்பட்டு‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கடகம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

2.கடகம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட ெதரு , 3.கடகம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 4.கடகம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 5.கடகம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாண்டலாங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 ெசங்கேமடு‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், நடுப்பகுதி, கிழக்கு முகம்

1.ெசங்கேமடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ெசங்கேமடு (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
3.ெசங்கேமடு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 4.ெசங்கேமடு 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 ெகாடுக்கூர்‐605501 அரசுஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி, பகுதி‐
II , ெதற்கு பகுதி

1.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சன்னியாசி அப்பன் ேகாயில்
வதீி , 2.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்வதீி 
, 3.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதி வதீி , 4.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பாரதி வதீி குறுக்கு வதீி 1 , 5.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதி வதீி குறுக்கு வதீி 2 , 6.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதி வதீி குறுக்கு வதீி 3 , 7.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கண்ணகி வதீி , 8.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
இளங்ேகாவடிகள் வதீி , 9.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளுவர் வதீி , 10.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் 
வதீி , 11.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 ெகாடுக்கூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 2.ெகாடுக்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 3.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு வதீி , 4.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதரடி வதீி , 
5.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் வதீி , 6.ெகாடுக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திருவக்கைர ெமயின் ேராடு , 7.ெகாடுக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திருவக்கைர ெமயின் ேராடு , 8.ெகாடுக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு வதீி , 9.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அய்யனார் ேகாவில் ெதரு , 10.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வாள்கார் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
184 184 184 சித்தலம்பட்டு‐605501 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பக்க

கட்டிடம்,ெதற்கு பகுதி
1.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கலத்து ேமட்டு ெதரு , 
3.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் வதீி , 
4.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 சித்தலம்பட்டு‐605501 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு பக்க
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

1.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல ேராடு , 
2.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாநகர் , 
3.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல 
ேராடுகைட வதீி , 4.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெசட்டிப்பட்டு பாைத , 5.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயக் காலனி , 6.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 புதுகுப்பம் மதுரா 
திருமங்கலம்‐605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பக்க கட்டிடம், ேமற்கு முகம்

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பூங்ெகாடி அம்மன் வதீி , 
2.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல புதுகுப்பம் 
, 3.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபாம்புெரட்டிகுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 புதுகுப்பம் மதுரா 
திருமங்கலம்‐605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் வதீி , 
2.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குத் ெதரு , 
3.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாலபடிகுப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 திருமங்கலம்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் விதி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 திருமங்கலம்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம்

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் விதி , 
2.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதஅம்மன் ெதரு , 
3.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 4.திருமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) பாலப்பாடி குப்பம் , 5.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
190 190 190 பிடாrபட்டு மதுரா 

திருமங்கலம்‐605501
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு
பகுதி

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ெதரு , 
2.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் வதீி , 
3.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) தி.வி. மைல ேராடு , 
4.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி மாrயம்மன் 
வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 திருமங்கலம்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கூடுதல்
புதிய கட்டிடம்

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
2.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டிபாைளயம் 
ேதாப்புெதரு , 3.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆண்டிபாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 வி.மாத்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

1.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) திெராளபதியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 3.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு 
, 5.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
(நகr) , 6.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 வி.மாத்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி

1.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கrயன் ெதரு , 3.வி.மாத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

194 194 194 புராணசிங்குபாைளயம் 
மதுரா வாதானூர்‐605107

 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வாதானூர்
(வ.கி) & (ஊ) குமுளம் பாைத , 3.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 4.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டித் ெதரு , 
5.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 6.வாதானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அண்ணா நகர் , 7.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபல்ஜியம் 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 41 of 63
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
195 195 195 புராணசிங்குபாைளயம்‐

605107
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, வடக்கு முகம்

1.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) வியாபாrத் ெதரு , 2.வாதானூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.வாதானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குட்ைடத் ெதரு , 4.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 ேசஷங்கனூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி

1.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய ேடங்க் ெதரு , 
3.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) குராம்பாைளயம் கிழக்கு 
ெதரு , 5.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) குராம்பாைளயம் 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 6.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) 
குராம்பாைளயம் குளத்து ெதரு , 7.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & 
(ஊ) குராம்பாைளயம் ேமற்கு ெதரு , 8.ேசஷங்கனுரர் 
(வ.கி) & (ஊ) குராம்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 9.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) குராம்பாைளயம் காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 ேசஷங்கனூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி

1.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) காளி 
ேகாயில்  ெதரு , 3.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) 
கமலம்மாள் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 எஸ்.ஆண்டிப்பாைளயம்‐
605501

வள்ளலார் நிதிஉதவிெபறும் துவக்கபள்ளி 1.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) பாட்ைடத் ெதரு , 2.வாதானூர்
(வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 3.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
4.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) வாதானூர் ஆண்டிப்பாைளயம் , 
5.ேசஷங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேசஷங்கனூர் 
ஆண்டிப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 எஸ்.ஆண்டிப்பாைளயம்‐
605501

குைழந்ைதகள் நல ைமயம், அங்கன்வாடி
கட்டிடம்

1.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 2.வாதானூர்
(வ.கி) & (ஊ) தி.மைல .ேராடு , 3.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
200 200 200 முட்ராம்பட்டு‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

பகுதி
1.முட்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசங்ேகணி அம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.முட்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
3.முட்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
4.முட்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.முட்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 வி.ெநற்குணம்‐605501 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, 
புதிய கட்டிடம்

1.வி.ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
2.வி.ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புர் , 3.வி.ெநற்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.வி.ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 பக்கிrபாைளயம்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் முகம் வடக்கு

1.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கண்டமங்கலம் ேராடு , 
2.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
3.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 
4.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சின்ன ெதரு , 
6.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பக்கிrபாளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 பக்கிrபாைளயம்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம்  ெதற்கு முகம்

1.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) தட்டாங்குளம் , 
2.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புறா ேகாவில் 
ெதரு , 4.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புறாக் 
ேகாவில் ெதரு , 6.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
கலிங்கமைல மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
7.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குமாரபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
204 204 204 வழுதாவூர்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

பகுதி (வடக்கு முகம்) 
1.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ராஹாரவதீி , 2.வழுதாவூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.வழுதாவூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிவாசல் ெதரு , 5.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கைடவதீி , 
6.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்ேடrக்குப்பம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 வழுதாவூர்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
ேமற்கு பக்கம் கூடுதல் கட்டிடம், கிழக்கு 
முகம்

1.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெவளி , 2.வழுதாவூர் (வ.கி) 
& (ஊ) சனீாத்ேதாப்பு , 3.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தட்டாங்குளம் ெதரு , 4.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 வழுதாவூர்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, 
ேமற்கு முகம்

1.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 2.வழுதாவூர்
(வ.கி) & (ஊ) தபால் ஆபீஸ் ெதரு , 3.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கைட வதீி , 4.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கீைரக்காரத் ெதரு , 
5.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) மீனவர் ெதரு , 6.வழுதாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கம்மாளர் ெதரு , 7.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குயவர் ெதரு , 8.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

207 207 207 வழுதாவூர்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கிழக்கு  பக்க கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்ைடக் காலனி , 
2.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 3.வழுதாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 கலித்திரம்பட்டு‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பக்க கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 
கிழக்கு முகம்

1.கலித்திரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 கலித்திரம்பட்டு‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பகுதி, ெதற்கு பக்கக்கட்டிடம்

1.கலித்திரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கண்டப்பச்சாவடி , 
2.கலித்திரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கலித்திரம்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
210 210 210 அம்மணங்குப்பம்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், கிழக்கு பகுதி
1.தாண்டவமூர்த்தி (வ.கி) & அம்மணங்குப்பம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.தாண்டவமூர்த்தி (வ.கி) & 
அம்மணங்குப்பம் (ஊ) (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

211 211 211 ெகண்டியாங்குப்பம்‐605502 இளங்ேகாநிதிஉதவிெபறும்துவக்கப்பள்ளி, 
புதிய ஆர் சி சி கட்டிடம்

1.தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (வ.கி) &ெகண்டியாங்குப்பம் (ஊ) 
சாவடி ெதரு , 2.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & 
தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (ஊ) முருகன் ேகாயில் விதி , 
3.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & ெகண்டியாங்குப்பம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 4.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) 
& ெகண்டியாங்குப்பம் (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
5.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 தாண்டவமூர்த்திகுப்பம்‐
605502

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 2.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & 
தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (ஊ)குப்பம் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & 
தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (ஊ) ரயில்ேவ வதீி , 
4.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 ெபrயபாபுசமுத்திரம்‐
605102

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, புதிய கட்டிடம், 
ெதற்கு பக்கம், ைமய அைற

1.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம்
குயவர் ெதரு , 2.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ரசபுத்திரபாைளயம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம் 
ஆலஞ்சாைல ெதரு , 4.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ரசபுத்திரபாைளயம் வானூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
214 214 214 ெபrயபாபுசமுத்திரம்‐

605102
அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு பகுதி, 
ேமற்கு கட்டிடம்

1.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம்
வானூர்ேராடு குறுக்குெதரு , 2.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) 
& (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம் அண்ணா நகர் , 
3.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம் 
குறுக்கு ெதரு , 4.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ரசபுத்திரபாைளயம் பாரதி நகர் , 5.ெபrயபாபுசமுத்திரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம்ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு , 
6.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம் 
குயவர் வதீி , 7.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ரசபுத்திரபாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 ெபrயபாபுசமுத்திரம்‐
605102

அரசினர்உயர்நிைலப்பள்ளி, புதிய கட்டிடம், 
ெதற்கு பக்கம், வடக்கு பகுதி

1.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) குயிலாப்பாைளயம்
நுைழவு பகுதி , 2.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) 
& (ஊ) மந்ைதெவளி , 4.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளி பின் புறம் , 5.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளி எதிrல் , 6.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 7.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் 
ெதரு , 8.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 ராஜபுத்திரபாைளயம்‐
605102

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி

1.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) வானூர் ேராடு , 
2.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
217 217 217 சின்னபாபுசமுத்திரம்‐

605102
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி

1.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னபாபுசமுத்திரம் , 
2.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் 
ெதரு , 3.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரபைதயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.சின்னபாபுசமுத்திரம் 
(வ.கி) & (ஊ) வனத்தாம்பாைளயம் ேராடு , 
5.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) பேடசாயுபு ேகாயில் 
ெதரு , 6.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டிகுப்பம் , 
7.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) வடவண்ைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

218 218 218 சின்னபாபுசமுத்திரம்‐
605102

ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம்,ெதற்கு முகம், 
கிழக்கு பகுதி

1.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்
ெதரு , 2.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) மந்தேவளி 
ெதரு , 3.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 சின்னபாபுசமுத்திரம்‐
605102

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, கிழக்கு முகம், புதிய 
கட்டிடம்

1.சின்னபாபுசமுத்திரம் (ஊ) & காலனி வினாயகர் ேகாயில்
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

220 220 220 பன்னக்குப்பம்  மதுரா 
சின்னபாபுசமுத்திரம்‐
605102

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (ெதற்கு
முகம்)

1.சின்னபாபுசமுத்திரம் (ஊ) & பண்ணகுப்பம் (வ.கி) முருகன்
ேகாயில் ெதரு , 2.சின்னபாபுசமுத்திரம் (ஊ) & 
பண்ணகுப்பம் (வ.கி) பண்ணகுப்பம் காலனி , 
3.சின்னபாபுசமுத்திரம் (ஊ) & பண்ணகுப்பம் (வ.கி) 
இரயில்ேவ ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 பள்ளித்ெதன்னல்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
ேமற்கு கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

1.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளித்ெதன்னல் கிராமம் , 
2.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளித்ெதன்னல் , 
3.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
4.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
5.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
222 222 222 பள்ளித்ெதன்னல்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு

பகுதி, வடக்கு ேமற்கு கட்டிடம்
1.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) மந்தெவளித் ெதரு , 
2.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
4.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) மல்லிகா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 பள்ளித்ெதன்னல்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி

1.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளித்ெதன்னல் காலனி , 
2.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளித்ெதன்னல் புது 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 பள்ளித்ெதன்னல‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு பக்க கட்டிடம்

1.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பூஞ்ேசாைல குப்பம் , 
2.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) சைடயாண்டிக் குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 நவமால் காப்ேபர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி

1.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி ெதரு , 
4.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) காயத்r நகர் , 
6.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) எம் என் குப்பம் , 
7.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 நவமால்காப்ேபர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி

1.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி ெதரு , 
3.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.என் குப்பம் , 
4.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி ஆர் நகர் , 
5.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 
6.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்டம் , 
7.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 கண்டமங்கலம்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி

1.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சிவராந்தகம் சாைல , 
2.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ேராடு கிழக்கு , 
3.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் முதல் ெதரு , 
4.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் 2வது ெதரு , 
5.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நேடசன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
228 228 228 கண்டமங்கலம்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு

பகுதி 2‐ம் அைற, கண்டமங்கலம்.
1.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கஸ்டம்ஸ் ேகார்ட்டர்ஸ் , 
2.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நவமால்மருதூர் சாைல , 
3.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 
4.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 5.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 கண்டமங்கலம்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி 4‐ம் அைற, கண்டமங்கலம்.

1.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டிேராடு ேமற்கு , 
2.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில்ெதரு , 
3.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) எஸ்.பி.ஆர் நகர் , 
4.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வானூர் சாைல , 
5.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 
6.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு பாண்டி ேராடு (வ) , 
7.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ரயில் நிைலயெதரு , 
8.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாரதி வதீி , 
9.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வாய்கால்ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 கண்டமங்கலம்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, கண்டமங்கலம்.

1.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ேராடு கிழக்கு , 
2.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால்ேமடு ெதரு , 
3.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால்  ேமடு 2வது 
ெதரு , 4.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமல்லா ெரட்டி 
நகர் , 5.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமல்லா நகர் 
பிrவு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 கண்டமங்கலம்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, கூடுதல் கட்டிடம்

1.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர்
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார் ெதற்கு ெதரு , 3.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார் நகர் ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
232 232 232 நவமால்மருதூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் ைமய பாகம் ெதாகுதி 1 
நவமால்மருதூர்.

1.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ேராடு , 
5.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) காளி ேகாயில் ெதரு , 
6.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) முதலியார் ெதரு , 
7.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) மணெவளி ெதரு , 
8.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 நவமால்மருதூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

1.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
2.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரபைதயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
4.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) நாேகந்திரன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 நவமால்மருதூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி

1.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மகாத்மாகாந்தி ெதரு , 
2.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 
3.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா காந்தி 
ெதரு , 5.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் 
எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 7.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் 
எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 8.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் ெதரு , 9.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் 
எம்.ஜி.ஆர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 நவமால்மருதூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி

1.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
2.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெலனின் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236 236 236 ஆழியூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி

1.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 3.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) அரசமரத்தடி , 
4.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் குளம் , 5.ஆழியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
237 237 237 ஆழியூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

பகுதி
1.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) ரயில்ேவேகட் ெதரு , 3.ஆழியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 4.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 பள்ளிேநலியனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி

1.பள்ளிேநலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரபதிஅம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.பள்ளிேநலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 பள்ளிேநலியனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி

1.பள்ளிேநலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 வினாயகபுரம் மதுரா 
பள்ளிச்ேசr‐605107

அரசு ஆதி திராவிடர் நலத்துவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி

1.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் 
(ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & 
ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) குறுக்குத் ெதரு , 4.பள்ளிச்ேசr 
(வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) 2வது குறுக்குத் ெதரு , 
5.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) 2வது 
ெமயின் ேராடு , 6.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் 
(ஊ) 3 வதுெமயின் ேராடு  , 7.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & 
ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 9.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் 
(ஊ) ஒத்தவாடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
241 241 241 பள்ளிச்ேசr‐605107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

பகுதி
1.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) கைடசி ெதரு
, 2.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) ேடங் ெதரு , 
3.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) ெமயின் 
ேராடு   , 4.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) 
எல்.ஆர்.பாைளயம் ேராடு , 5.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & 
ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) ஓைடத் ெதரு , 6.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) 
& ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) திெராபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 7.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) கலங்கல் 
ெதரு , 8.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 ெகாத்தாம்பாக்கம்‐605107 ஓமந்தூரார் உதவி ெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு கட்டிடம், ைமய 
அைற

1.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) புற நகர் முதல் ெதரு , 
2.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) குறுக்குத் ெதரு , 
3.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) முதல் ெதரு , 
4.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 
5.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 
7.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
8.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) புதியகாலனி முதல்ெதரு 
, 9.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 
10.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 
11.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) ேகாட்ரஸ் ெதரு , 
12.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) கைடசி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 பள்ளிப்புதுப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி

1.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 
4.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) ெபrய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
244 244 244 பள்ளிப்புதுப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

பகுதி
1.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐
605106

ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பகுதி கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி

1.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 
2.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ெமயின் ேராடு 
, 3.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேகாயில்குளத்ெதரு , 
4.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேபட்ைட ெதரு , 
5.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புளியங் குளத்து ெதரு 
, 6.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நாட்டாைம ெதரு , 
7.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
8.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கூட்டுறவு வங்கி 
ெதரு , 9.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வாணக்கார 
ெதரு , 10.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பவர் பம்பு 
ெதரு , 11.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் 
ேகாயில் ெதரு , 12.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அரசு 
உயர்நிைலப் பள்ளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐
605106

ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பகுதி கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி

1.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி பகுதி ( 
நடுத்ெதரு) , 2.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 3.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மகளிர்கழிவைறச் ெசல்லும் வழி , 
4.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஓ..எச்.டி  ெதரு , 
6.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ேராடு 3வது 
குறுக்கு ெதரு , 7.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
கடலூர் ேராடு 4வது குறுக்கு ெதரு , 
8.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எக்ஸ் கவுன்சிலர் 
ெதரு , 9.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
247 247 247 மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐

605106
ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி

1.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அரசு உயர்
நிைலபள்ளி ெதரு , 2.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளி வதீி , 3.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் பகுதி பாண்டி ேராடு (ஆரம்பம்) , 
4.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் 
ெமயின் ேராடு , 6.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ஒ.எச்.டி , 7.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அரசு 
 உயர்நிைலபள்ளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 ெவள்ளாழங்குப்பம் 
மதுரா 
மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐
605106

ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி, பைழய
கட்டிடம்

1.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஊராட்சி ஒன்றியம்
ெதாடக்க பள்ளி  ெதரு , 2.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) கூட்டுேராடு ெசல்லும் சாைல , 
3.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா வதீி , 
4.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெவங்கேடஷ்வரர் நகர் 
, 5.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் , 
6.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ)ஊ) கூட்டுேராடு , 
7.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மடுகைர ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ெவள்ளாழங்குப்பம் 
மதுரா 
மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐
605106

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம்

1.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடுகுப்பன் புது
காலனி , 2.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி , 3.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
வடுகுப்பம் கிராம பகுதி , 5.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ராமெரட்டிக்குளம் முருகன் ேகாயில் வதீி , 
6.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கல்மண்டபம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 ேகாண்டூர்‐605106 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி

1.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 2.ேகாண்டூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வானவில் ெதரு , 4.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துேமட்டுத் ெதரு , 5.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
251 251 251 ேகாண்டூர்‐605106 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

பகுதி, புதிய கட்டிடம்
1.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின் ேராடு , 
2.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 3.ேகாண்டூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 ஆலமரத்துக்குப்பம் 
மதுரா ேகாண்டூர்‐605106

ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ேகாண்டூர்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 பாக்கம்‐605106 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு  
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி

1.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின் ேராடு , 2.பாக்கம்
(வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 3.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
குயவர் ெதரு , 4.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

254 254 254 பாக்கம்‐605106 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, ெதற்கு கட்டிடம்

1.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) துளுக்க ேதாட்ட ெதரு , 3.பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) வாட்டர் ேடங் ெதரு , 4.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 6.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் 
ேராட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 துலுக்காநத்தம்(பாக்கம்)‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பகுதி

1.பாக்கம் (வ.கி) & துலுக்காநத்தம் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம்
ேராடு , 2.பாக்கம் (வ.கி) & துலுக்காநத்தம் (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 3.பாக்கம் (வ.கி) & துலுக்காநத்தம் (ஊ) பள்ளிவாசல் 
ெதரு , 4.பாக்கம் (வ.கி) & துலுக்காநத்தம் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு ஆதிதிராவிடர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 பாக்கம்‐605601 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கபள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி

1.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வாட்டர் ேடங் ெதரு , 3.பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுகார ெதரு , 4.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
257 257 257 நல்லப்பெரட்டிப்பாைளய

ம் மதுரா வரீாணம்‐605106
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) இலுப்ைப ேதாப்பு ெதரு , 

2.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) அந்தராசிப்பாைளயம் , 3.வரீாணம் 
(வ.கி) & (ஊ) நல்லப்பெரட்டிப்பாைளயம் , 4.வரீாணம் (வ.கி) 
& (ஊ) நல்லப்பெரட்டிப்பாைளயம் புது காலனி , 5.வரீாணம் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 6.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 7.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 வரீாணம் கீழ்காலனி‐
605106

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீாணம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமல் காலனி , 3.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாவில் ெதரு , 4.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
5.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 6.வரீாணம் 
(வ.கி) & (ஊ) நத்தம் ெதரு , 7.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு 
காலனி , 8.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) கீழ் காலனி , 9.வரீாணம் 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 கிருஷ்ணாபுரம்‐605402 ஸ்ரீெவங்கடவரதா உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு கட்டிடம்

1.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) &(ஊ) வள்ளி ெதய்வாைன ெதரு , 
2.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சுப்ரமணியர் ேகாயில் ெதரு 
, 3.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிருபாநந்தவாrயார் ெதரு , 
4.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அருணகிrநாதர் ெதரு , 
5.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லாகுளம் ெதரு , 
6.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 
8.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மண்டபத்தார் குளத்து ெதரு 
, 9.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மகாத்மாகாந்தி ெதரு , 
10.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) துலுக்கநத்தம் சாைல 
ெதரு , 11.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கமலா ேநரு ெதரு , 
12.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நாகமுத்து மாrயம்மன் 
ெதரு , 13.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
260 260 260 நத்தேமடு மதுரா 

கிருஷ்ணாபுரம்    ‐605402
ஒருகிைணந்த குழந்ைதகள் வளர்ப்பு
ைமயம் 1

1.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடம் சாைல ெதரு , 
2.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பல்லவன் ெதரு , 
3.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) விேவகாநந்தர் ெதரு , 
4.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இளங்ேகா அடிகள் ெதரு , 
5.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அல்லிமுத்து மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 6.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சுந்தர 
விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 7.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
புரட்சித்தைலவர் ெதரு , 8.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
அன்ைனசத்தியா ெதரு , 9.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கட்டெபாம்மன் ெதரு , 10.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டியன் ெதரு , 11.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேசாழன் 
ெதரு , 12.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புத்தன் ெதரு , 
13.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 கிருஷ்ணாபுரம்‐605402 ஸ்ரீெவங்கடவரதாஉதவிெபறும்நடுநிைலப்ப
ள்ளி,வடக்கு பகுதி, வடக்கு பக்கக்கட்டிடம்

1.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கைரயாம் புத்துர் பாகூர்
சாைல , 2.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேநதாஜி 
ெதரு , 4.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அன்ைனெதராசா 
ெதரு , 5.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
6.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கடைமவரீர் கக்கன் ெதரு , 
7.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) எம். ஜி. ஆர். ெதரு , 
8.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 
9.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அப்துல்கலாம் ெதரு , 
10.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) தந்ைத ெபrயார் ெதரு , 
11.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அறிஞர் அண்ணா ெதரு , 
12.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருந்தைலவர் காமராஜர் 
ெதரு , 13.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கவிேபரரசு கம்பன் 
ெதரு , 14.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் ெதரு , 
15.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) உழவர் ேதாப்பு ெதரு , 
16.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அன்ைன இந்திரா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
262 262 262 பட்டைரபாதி மதுரா 

கிருஷ்ணாபுரம்‐605402
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 1.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கப்பேலாட்டிய தமிழன்

ெதரு , 2.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கைலவாணர் ெதரு , 
3.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மகாகவி பாரதியார் ெதரு , 
4.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைக முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வாஞ்சிநாதன் ெதரு , 6.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.கிருஷ்ணாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாவரீன் பகத்சிங் ெதரு , 8.கிருஷ்ணாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) கைரயான் ஏrெதரு , 9.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) சாைல வரீாணம் ெதரு , 10.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெசங்ேகனி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
11.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாரதிதாசன் ெதரு , 
12.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சக்திசா முன்டிஸ்வr 
ேகாயில் ெதரு , 13.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 14.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ கண்ணதாசன் ெதரு , 15.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) ரூ (ஊ) 
ெதன்ெபண்ைண ஆற்றுசாைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 ெசாரப்பூர்‐605106 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி

1.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.ெசாரப்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மதுரா வாணியம்பாடி , 6.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்து ேமட்டுத் ெதரு , 7.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுகுட்ைட , 8.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 
9.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 10.ெசாரப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
264 264 264 ெகாங்கம்பட்டு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு

கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, ெகாங்கம்பட்டு.
1.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைமதானத் ெதரு , 
4.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாரதி ெதரு , 
6.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) தந்ைத ெபrயார் வதீி , 
7.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேசக்கிழார் வதீி , 
8.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வைளயாபதி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 ெகாங்கம்பட்டு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, ெகாங்கம்பட்டு.

1.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
சின்னெகாங்கம்பட்டு , 3.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாலம்மன் ேகாயில் வதீி , 4.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 5.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

266 266 266 ெகாங்கம்பட்டு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 
ெகாங்கம்பட்டு.

1.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டாளம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாண்டுரங்கன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் 
குளம் ெதரு , 8.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சிவகாமிசுந்தr 
புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
267 267 267 எஸ்‐ேமட்டுப்பாைளயம்‐

605108
ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம்

1.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குச்சிப்பாைளயம் 
ேராடு , 3.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
4.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுப்பாைளயம் 
ெமயின் ேராடு , 5.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & 
(ஊ) குச்சிப்பாைளயம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 ராம்பாக்கம்‐605105 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் , ெதற்கு பக்கம், வடக்கு பகுதி

1.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) முத்தாம்லம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) சந்து ெதரு , 7.ராம்பாக்கம் 
(வ.கி) &  (ஊ) ெகால்ைல ெதரு , 8.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) 
அண்ணா சிைல ெதரு , 9.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) மழு 
ேவந்தியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 10.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  
(ஊ) சாமியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
269 269 269 ராம்பாக்கம்‐605105 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு பகுதி, 

ேமற்கு முகம், ைமய அைற
1.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) அஞ்சலகத் ெதரு , 
3.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) சந்து ெதரு , 5.ராம்பாக்கம் 
(வ.கி) &  (ஊ) அண்ணாசாைல ெதரு , 6.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  
(ஊ) சாமியார் ெதரு , 7.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 8.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
10.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ஏைழ மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 11.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) மழு ேவந்தியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 12.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) பனந்ேதாப்பு , 
13.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) புதுநகர் , 14.ராம்பாக்கம் (வ.கி) 
&  (ஊ) காந்தி நகர் முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
15.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய ஆஸ்பிட்டல் ெதரு , 
16.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) மருத்துவமைன ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

270 270 270 ராம்பாக்கம்(காலனி)‐605105 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி

1.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் காலனி , 2.ராம்பாக்கம்
(வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 3.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து 
ெதரு , 4.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 ராம்பாக்கம்(காலனி)‐605105 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு பகுதி

1.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெசாரப்பூர் ெமயின் ேராடு , 
2.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர் , 
3.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
272 272 272 ெசார்ணாவூர்ேமல்பாதி‐

607104
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

1.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு , 3.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & 
ேமல்பாதி (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் பின்புறம் , 
5.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) நத்தேமட்டுத் ெதரு , 
6.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 
7.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) குச்சிப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

273 273 273 ெசார்ணாவூர்ேமல்பாதி‐
607104

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம்)

1.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) ெசக்குேமட்டு ெதரு
, 2.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
4.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) கலர் ெதரு , 
5.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) ஒத்தவாடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

274 274 274 ெசார்ணாவூர்கீழ்பாதி‐
605107

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, கிழக்கு கட்டிடம்

1.ெசார்ணாவூர் கீழ்பாதி (வ.கி) & (ஊ) முதல் ெதரு , 
2.ெசார்ணாவூர் கீழ்பாதி (வ.கி) & (ஊ) இரண்டாவது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 ெசார்ணாவூர்கீழ்பாதி‐
605107

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி, 
வடக்கு பகுதி

1.ெசார்ணாவூர் கீழ்பாதி (வ.கி) & (ஊ) மூன்றவது ெதரு , 
2.ெசார்ணாவூர் கீழ்பாதி (வ.கி) & (ஊ) நான்காவதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

276 276 276 கலிஞ்சிகுப்பம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கூடுதல் கட்டிடம், வடக்கு கட்டிடம்

1.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
277 277 277 கலிஞ்சிகுப்பம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

கூடுதல் கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி
1.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர 
ெதரு , 4.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் , 
5.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

விழுப்புரம்

01-09-2018  முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,

 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்

இடம் :

ேததி :
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 ேகானூர் 605301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம்
1.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
3.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 4.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 5.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைல ெதரு , 
6.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ராஹரம் ெதரு , 7.ேகானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 8.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா 
நகர் , 9.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு (ெதளி) , 
10.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 ேகானூர் 605301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி (வடக்குமுகம்)

1.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ேகானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 3.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 ெதளி 605302 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) கல்பட்டு ேராடு , 2.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) 
அக்ரகார ெதரு , 4.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 5.ெதளி 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ெதளி (வ.கி) & 
(ஊ) காந்தி நகர் , 7.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 8.ெதளி 
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 9.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr 
ெதரு , 10.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) சானி ேமட்டு ெதரு , 11.ெதளி 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 12.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் 
ேகாவில் ெதரு , 13.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 14.ெதளி 
(வ.கி) & (ஊ) ெதளிேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 ெதளி 605302 புனித சூைசயப்பர் ஆர்.சி. நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 2.ெதளி (வ.கி) & 
(ஊ) அந்ேதானியார் ேகாயில் ெதரு , 3.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) 
அஜஸ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
5 5 5 கப்பூர்  605301 பஞ்சாத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.கப்பூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 3.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 5.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல் குறுக்கு ெதரு , 6.கப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 7.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 8.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 ேகாவிந்தபுரம் 605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம்

1.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 4.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
சந்து , 6.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் சந்து , 7.கப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 8.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 61வது ெதரு 
, 9.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 62வது ெதரு , 10.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 11.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
12.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) கப்பூர் ெமயின் ேராடு , 13.கப்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) நாட்டாைமத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 கப்பூர் 605301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி (ஆதி திராவிடர்
நலம்) ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் (ேமற்கு 
பகுதி) வடக்குமுகம்

1.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 2.கப்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மூப்பனார் ேகாயில் ெதரு கிழக்கு , 3.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கீழ்பங்கு ெதரு , 4.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 கப்பூர் 605301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி (ஆதி திராவிடர்
நலம்) ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் (கிழக்கு 
பகுதி) வடக்கு முகம்

1.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மூப்பனார் ேகாயில் ெதரு ேமற்கு , 
2.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி ெதரு ெதற்கு , 3.கப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேநத்தாஜி ெதரு , 4.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ராம்ஜி 
ெதரு , 5.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
6.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.கப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 8.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒத்தவாடி வடக்கு ெதரு , 9.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார் 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
9 9 9 ெவண்மணியாதூர் 605301 பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி கட்டிடம் (கிழக்கு பகுதி) 
ெதற்கு முகம்

1.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) 
லட்சுமிபுரம் பாைத , 2.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & 
ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) கப்பூர் ேராடு , 
3.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) நடுத் 
ெதரு , 4.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 5.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & 
ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) வரீன் ேகாவில் ெதரு , 
6.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) 
ெகாத்தமங்கலம் புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 ெவண்மணியாதூர் 605301 பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் (நடுப் பகுதி) 
ெதற்கு முகம்

1.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) பாடக
சாைல ெதரு , 2.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & 
ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
3.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 ெவண்மணியாத்தூர் 
605301

பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் (ேமற்கு பகுதி) 
ெதற்கு முகம்

1.ெவண்மணியாத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில்
ெதரு , 2.ெவண்மணியாத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.ெவண்மணியாத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாத்தமங்கலம் பாைத , 4.ெவண்மணியாத்தூர்  (வ.கி) & 
(ஊ) வாய்க்கால்ெதரு , 5.ெவண்மணியாத்தூர்  (வ.கி) & 
(ஊ)லட்சுமிபுரம் துர்க்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
6.ெவணமணியாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமிபுரம் மாதா 
ேகாவில் ெதரு , 7.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ)லட்சுமிபுரம் ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
12 12 12 ெபரும்பாக்கம் 605301 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி

கட்டிடம் (கிழக்கு பகுதி) வடக்கு முகம்
1.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) துர்க்ைகயம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு & மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 5.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 
6.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 
7.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 சத்திப்பட்டு 605301 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கபபள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் (கிழக்கு முகம்)

1.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 3.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) 
கப்பூர் ெமயின் ேராடு , 4.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) 
பைழய காலனி , 5.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) 
ரமணா நகர் 1வதுெதரு,2வதுெதரு, 3வது ெதரு , 
6.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) அண்ணாநகர் (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 ஒருேகாடி 605301 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கபபள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் (வடக்கு பகுதி) 
கிழக்கு முகம்

1.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) விநாயகர் ேகாவில்
ெதரு , 2.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) பஞ்சாயத்து 
யூனியன் பள்ளி ெதரு , 3.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு (காலனி) , 4.சத்திப்பட்டு (வ.கி) 
& ஒருேகாடி (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு (காலனி) , 
5.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) பைழய காலனி 
(காலனி) , 6.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) 
ஒற்ைறவாைட ெதரு (காலனி) , 7.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & 
ஒருேகாடி (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார் நகர் (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
15 15 15 மரகதபுரம் 605401 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப் பள்ளி

வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி

1.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) உப்புக்காரன் ெதரு , 2.மரகதபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 4.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகாரம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 மரகதபுரம் 605401 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
(வடக்கு பகுதி)

1.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 மரகதபுரம் 605401 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி
கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நாப்பாைளய ெதரு , 2.மரகதபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) பட்டிச்சந்து ெதரு , 3.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வைளயக்காரத்ெதரு , 4.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கண்டியமைட கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 பிடாகம் 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) நயினார்ெதரு , 2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா நகர் , 3.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 4.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர். நகர் , 5.பிடாகம் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு   , 6.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 பிடாகம் 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி

1.பிடாகம் (வ.கி) & நத்தேமடு (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
வதீி , 2.பிடாகம் (வ.கி) & நத்தேமடு (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 3.பிடாகம் (வ.கி) & நத்தேமடு (ஊ) சின்னத் 
ெதரு , 4.பிடாகம் (வ.கி) & நத்தேமடு (ஊ) திருச்சி ெமயின் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 பிடாகம் 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி

1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு , 2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆழங்கால்ேமட்டுத் ெதரு , 4.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் நகர் , 5.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் வதீி , 6.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
21 21 21 கண்டம்பாக்கம் 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ேமற்கு

பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் (வடக்கு 
பகுதி)

1.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு , 
2.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு புதுத்ெதரு  , 
3.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்கு ெதரு , 
5.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அக்ராகர வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 கண்டம்பாக்கம் 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்டம் வதீி , 
3.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சுப்ரமணியபுரம் , 
4.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி , 
5.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 திருப்பச்சாவடிேமடு 
605401

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 1.திருப்பசாவடிேமடு (வ.கி) & திருப்பச்சாவடி ேமடு (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.திருப்பசாவடிேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) எல்லிசத்திரம் ேராடு , 3.திருப்பசாவடிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
வரீப்பிள்ைளத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 ெகாண்டங்கி 605301 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி (வடக்கு பக்க
கட்டிடம்) ெதற்கு முகம்

1.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.ெகாண்டங்கி
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு வதீி , 3. ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு வதீி , 4.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீி , 
7.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 8.ெகாண்டங்கி 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 9.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) ஏ 
பி ேஜ அப்துல் கலாம் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 ெகாண்டங்கி 605301 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி வடக்கு பக்க  
பின்புற கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்
கைலஞர் வதீி , 2.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
26 26 26 ேதாைகப்பாடி‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
ெதற்கு பகுதி

1.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெகாண்டங்கி ெமயின் ேராடு , 
2.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) புது சந்து ெதரு , 
4.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) பஞ்சாயத்து யூனியன் பள்ளி 
ெதரு , 5.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) மாம்பழப்பட்டு 
ெமயின்ேராடு , 6.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
7.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 8.ேதாக்கவாடி 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 ெபரும்பாக்கம் 605301 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் (ேமற்கு பகுதி) வடக்கு முகம்

1.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) ெமயின்
ேராடு , 2.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & 
ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) ெபrயகுளம் , 
5.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு (காலணி) , 6.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & 
ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு (காலனி) 
, 7.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) கீழ்த் ெதரு 
(காலனி) , 8.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) 
நடுத் ெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
28 28 28 நன்னாடு 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி மாrயம்மன்

ேகாவில் ெதரு , 2.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
1வது ெதரு , 3.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி 2வது 
ெதரு , 4.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி 3வது ெதரு , 
5.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 4வது ெதரு , 
6.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 5வது ெதரு , 
7.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) ேவடம்பட்டு பைழய காலனி , 
8.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) ேவடம்பட்டு புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 நன்னாடு 605301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) முதல்  ெதரு , 2.நன்னாடு (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 3.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) 
காமன் ேகாவில் ெதரு , 4.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) 
அய்யனார் ேகாவில் ெதரு , 6.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாம்பழப்பட்டு ேராடு , 7.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) ேவடம்பட்டு 
கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 வழுதெரட்டி‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27பாரதியார் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 காமன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

31 31 31 வழுதெரட்டி‐605401 நித்தியானந்தா ெமட்rக்குேலஷன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு பகுதி, கிழக்கு 
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம் நடுப்பகுதி

1.விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண் 2வி.ஜி.பி நகர் (ேமற்கு) , 
2.விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண் 27 நித்தியானந்தம் நகர் 
, 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 ஸ்ரீராம் நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 ெகௗதம் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
32 32 32 வழுதெரட்டி 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ெபருமாள் ேகாயில்
குறுக்கு ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 
ெபருமாள் ேகாயில் ெநடுந்ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 1 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 1 அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ராஜாஜி ெதரு , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 7 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 பாைளயம் 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கூடுதல்
கட்டிடம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 கண்ைணயாபிள்ைள
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ராஜவ்காந்தி 
ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ஔைவயார் 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 பி.ேக.எஎஸ். 
நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 மஞ்சாளம்மன் 
ேகாயில் பகுதி , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 
மாம்பழப்பட்டு ேராடு பகுதி , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 1 இந்திரா நகர் பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
34 34 34 வழுதெரட்டி 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 புழக்கசாைல
ேமல்புறம் இ.எஸ்.கார்டன் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 1 புழக்கசாைல ேமல்புறம் அக்r நகர் , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ேமல்புறம் ேநத்தாஜி நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 புழக்கசாைல 
ேமல்புறம் கேணஷ் நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 1 புழக்கசாைல ேமல்புறம் எல்.எம்.சி. நகர் , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ேமல்புறம் பட்டுசாமி 
குடியிருப்பு பகுதி , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 
கீழ்புறம் பட்டுவளர்ச்சி துைற அலுவலக குடியிருப்பு பகுதி 
, 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 புழக்கசாைல 
கீழ்புறம் கி.நி.அ. நகர் , 9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
1 புழக்கசாைல கீழ்புறம் அருள் நகர் , 10.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 2 தமிழ்நாடு வட்டு வசதி வாrயம் 
சி பிrவு குடியிருப்பு , 11.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
2 தமிழ்நாடு வட்டு வசதி வாrயம் டி பிrவு குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 (எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம்) 
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் கிழக்கு 
பகுதி வழுதெரட்டி‐605401.

ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி 1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 தந்ைத ெபrயார்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 
ெஜகஜவீன்ராம் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
27 வள்ளலார் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 
காமராஜர் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 27 திருவள்ளுவர் ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 27 சலைவயாளர் குளக்கைர ெதரு , 
8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 டாக்டர் அம்ேபத்கர் 
ெதரு , 9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 அன்ைன 
இந்திரா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
36 36 36 வழுதெரட்டி 605401 ஆதி திராவிடர் நல நடுநிைலப் பள்ளி

ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் (ேமற்கு பகுதி) 
வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 
ஏ.டி.எல். குடியிருப்பு பகுதி , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 27 எத்திராசு நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 27 ஸ்ரீசபr நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
27 வி.ேக.எஸ் பாண்டியன் நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 27 வி.ேக.எஸ். பாண்டியன் நகர் விrவு , 
7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 ஆடல் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 வழுதெரட்டி 605401 ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
வடக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 அறிஞர் அண்ணா
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 ேபாlஸ் 
ெஜகநாதன் நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 3 
சுபஸ்ரீ நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 காந்தி 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

38 38 38 வழுதெரட்டி 605401 ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
வடக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 குப்புசாமி ேல
அவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 பாலாஜி 
நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 பார்த்தசாரதி 
நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 மஞ்சு நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 மாணிக்கம்மாள் 
நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 மனிதவள 
ேமம்பாட்டு நிறுவனம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 கண்டமானடி 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி  
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
வடக்கு பகுதி

1.கண்டமானடி (வ.கி) & (ஊ) கண்டமானடி , 2.கண்டமானடி
(வ.கி) & (ஊ) கண்டமானடி காலனி , 3.கண்டமானடி (வ.கி) & 
(ஊ) ஜானகிபுரம் , 4.கண்டமானடி (வ.கி) & (ஊ) அரசுஊழியர் 
ேபாக்குவரத்து நகர் , 5.கண்டமானடி (வ.கி) & (ஊ) அரசு 
ஊழியர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
40 40 40 கண்டமானடி 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு பகுதி
1.கண்டமானடி (வ.கி) & (ஊ) கண்டமானடி , 2.கண்டமானடி
(வ.கி) & (ஊ) கண்டமானடி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 ஜானகிபுரம் 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.கண்டமானடி (வ.கி) & (ஊ) ஜானகிபுரம் , 2.கண்டமானடி
(வ.கி) & (ஊ) அரசு ேபாக்குவரத்து கழக ஊழியர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 அத்தியூர்திருவாதி 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.அத்தியூர் திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.அத்தியூர்
திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 3.அத்தியூர் 
திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு , 4.அத்தியூர் திருவாதி 
(வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புத் ெதரு , 5.அத்தியூர் திருவாதி (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 6.அத்தியூர் திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு 
ெதரு , 7.அத்தியூர் திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைர ெதரு , 
8.அத்தியூர் திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 ேவலியம்பாக்கம் 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம்  (ேமற்கு 
பகுதி)

1.ேவலியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மன்னாத ஈஸ்வரன்
ேகாயில் ெதரு , 2.ேவலியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாப்பாைளய ெதரு , 3.ேவலியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேவலியம்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதாட்டித் ெதரு , 5.ேவலியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேவலியம்பாக்கம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 கண்டமானடி 605401 அரசினர் ேமநிைலப் பள்ளி ெதற்கு பக்க
கட்டிடம் வடக்கு முகம் (கிழக்கு பகுதி)

1.வி. அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளாழர் ெதரு , 2.வி. 
அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ)ஊ) அபிராம ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வி. அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு 
, 4.வி. அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு 
பகுதி , 5.வி. அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.வி. அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ) குச்சிப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
45 45 45 ெகாளத்தூர் 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி

வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி

1.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ெகாளத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 4.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு , 7.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ராமானுஜபுரம் , 8.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அரசு ஊழியர் 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 சாலாேமடு 605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் (ெதற்கு பகுதி) 
கிழக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 
பள்ளத் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 28 ெமயின் ேராடு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 28 ேமட்டு ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 28 புது நகர் , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 28 பார்பர் குடியிருப்பு , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 28 மீனாட்சி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

47 47 47 சாலாேமடு 605401 ஏழுமைல பாலிெடக்னிக் கல்லூr
ஆட்ேடா ேலப் கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம் நடுப் பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 புகாr நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 சாலாேமடு 605401 ஏழுமைல பாலிெடக்னிக் கல்லூr  இ சி
இ ேலப் கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு 
முகம் வடக்கு பகுதி அைற எண் 100 ‐பி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 வட்டுவசதி
வாrயம் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 
வள்ளலார் நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 
சிங்கப்பூர் நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 
எழில் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
49 49 49 ஆசாகுளம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி

(நrகுற வர் காலனி) வடக்கு பகுதி கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 ஆசாகுளம் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 நண்பர்கள் நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 எழில் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 சாலாேமடு 605401 தூய பால்ஸ் நர்சr பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 சுதாகர் நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 ெபருந்திட்ட வளாகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 சாலாேமடு 605401 தூய பால்ஸ் நர்சr பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 சனுவாசா நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 மண்டாகுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 சாலாேமடு 605401 தூய பால்ஸ் நர்சr பள்ளி  ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் (ேமற்கு) வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 கைலஞர்
கருணாநிதி நகர் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 
எஸ்.ஐ.எஸ். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 சாலாேமடு 605401 ேஜ ஜி நர்சr மற்றும் துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் நடுப்பகுதி (வடக்கு 
முகம்)அைற எண் 1

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 என்.எஸ்.ேக நகர் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 சாலாேமடு 605401 ேஜ ஜி நர்சr மற்றும் துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதிகட்டிடம் வடக்கு முகம் நடுப் 
பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 இ.பி. பாரதி நகர் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 சாலாேமடு 605401 ஏழுமைல பாலிெடக்னிக் கல்லூr கிழக்கு
பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி என் சி சி அைற எண் 100‐ஏ

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 நrக்குறவர்
குடியிருப்பு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
காமராஜர் நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
மணி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
56 56 56 சாலாேமடு 605401 ேஜ ஜி நர்சr மற்றும் துவக்கப்பள்ளி

ெதற்க பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 அபிதா கார்டன் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 சின்னப்பா நகர்  , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 ெநடுஞ்சாைல நகர்  
, 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 ெகௗதம் நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 ஸ்ரீராம் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 சாலாேமடு 605401 தூய பால்ஸ் நர்சr பள்ளி நடுப் பகுதி
வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 கணபதி நகர்  , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 முத்தியால் நகர் 
பூந்ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 சாலாேமடு 605401 தூய பால்ஸ் நர்சr பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 V.V.C. நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 V.G.P. நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 ராைமய்யா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

59 59 59 சாலாேமடு 605401 ெதய்வாைனயம்மாள் ெபண்கள் கல்லூr
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் நடுப் பகுதி அைற 
எண் 9  ேமற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 நாராயணன் நகர்
ெமயின் ேராடு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
சிங்காரேவலன் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
26 சிதம்பரனார் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
26 லட்சுமி நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
ேநதாஜி ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
முல்ைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 சாலாேமடு 605401 ெதய்வாைனயம்மாள் ெபண்கள் கல்லூr  
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
நடுப்பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 வி.ஆர்.ஆர் நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 எஸ்.பி.எஸ் நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 முத்தமிழ் நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 மருதமைல 
முருகன் நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
பூவராகவன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
61 61 61 ெபrயார் நகர் 

சாலாேமடு ‐ 605401
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா ெமட்rக்
பள்ளி ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி அைற எண்‐1 கிைள

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 காேவr சதுக்கம் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 கங்ைக சதுக்கம் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 ைவைக சதுக்கம் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 கிருஷ்ணா சதுக்கம் 
, 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 யமுைன சதுக்கம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 ெபrயார் நகர் 
சாலாேமடு‐ 605401

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா ெமட்rக்
பள்ளி நடுப் குதி கட்டிடம் அைற எண்‐3 
கிைள

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 தாமரபரணி
சதுக்கம் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 
ேகாதாவr சதுக்கம் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
28 அன்ைன ெதரசா நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 28 இந்திரா பிrயதர்சினி நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 28 சூர்யா நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 28 சர்ேவயர் நகர் , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 28 ேஜ.ேஜ. நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 திருவள்ளுவர் நகர் 
விழுப்புரம் 605602

சாரதா வித்யாலயா ெமட்rக் ேமல்நிைலப்
பள்ளி கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி  ேமற்கு முகம் ெதற்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 4 திருவள்ளுவர் நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 கணபதி நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 4 ராஜேகாபால் நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 அமுதா ேல அவுட் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 ைவத்தியநாதன் நகர்  , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 4 வாசுகி நகர் , 
7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 4 பாப்பான் குளம் 
ெமயின் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
64 64 64 திருவள்ளுவர் நகர் 

விழுப்புரம் 605602
சாரதா வித்யாலயா ெமட்rக் ேமல்நிைலப்
பள்ளி அைற எண் 4 கிழக்கு பகுதி 
கட்டிடம் ேமற்கு முகம் வடக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 4 ஆேபஷ்தக்கா ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 முருைகயன் ேல 
அவுட் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 உம்மர்கான் 
ேபட்ைட , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்4விராட்டிக்குப்பம் பாட்ைட , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டுஎண்4 அருணாச்சல ெதரு , 6.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டுஎண்4 ஜால்னா ெதரு , 7.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டுஎண்4 வள்ளலார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 திருவள்ளுவர் நகர் 
விழுப்புரம் 605602

சாரதா வித்யாலயா ெமட்rக் ேமல்நிைலப்
பள்ளி கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு 
முகம் அைற எண் 2 வடக்கு பக்கம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4பைழய ெசஞ்சி ேராடு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 ரயில்ேவ ைலன் ஓரம் 
உள்ள பகுதி , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 வடக்கு 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 விராட்டிகுப்பம் 
ேராடு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4முருைகயன் 
ேலஅவுட் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 
ராஜேகாபால் நகர் , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 
அருணாசலம் ெதரு  , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 
பங்களா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 திருவள்ளுவர் நகர் 
விழுப்புரம் 605602

சாரதா வித்யாலயா ெமட்rக் ேமல்நிைலப்
பள்ளி ஆறுமுகராஜ் பிளாக் அைற எண் 3 
நடுப் பகுதி கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு 
முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 உம்மர் அவுலியா
தர்கா ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 பாப்பன் 
குளம் வடக்கு ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
பாப்பான் குளம் ெதற்கு ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்4 ஆறுமுகம் ேலவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
67 67 67 திருவள்ளுவர் நகர் 

விழுப்புரம் 605602
சாரதா வித்யாலயா ேமல்நிைலப் பள்ளி
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம் அைற எண் 1

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 ஜால்னா ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 பூபாலன் ெதரு 
ராகேவந்திரா நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
சிவரஞ்சினி வதீி , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
யமுைனவதீி , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 3 
வள்ளலார் நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்12  
சத்தாராம்ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 
பாத்திமா ேல‐அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 காமராஜர் 
ெதரு,விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி கிழக்கு பகுதி
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்13 கைலஞர் கருணாநிதி
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 13 ேமலத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 விழுப்புரம் 605602 சரஸ்வதி ெமட்rக் ேமல்நிைலப் பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.விழுப்புரம்  (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 புதுத்ெதரு , 
2.விழுப்புரம்  (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.விழுப்புரம்  (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 ெபருமாள் 
ேகாயில் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 விழுப்புரம் 605602 சரஸ்வதி ெமட்rக் ேமல்நிைலப் பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
நடுப் பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 வடக்குத் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்5 மாசிலாமணி ேபட்ைட 
, 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 ைவகுண்ட வாசகர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 விழுப்புரம் 605602 சரஸ்வதி ெமட்rக் ேமல்நிைலப் பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்5 வடக்குெதருசந்து அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
72 72 72 விழுப்புரம்‐605602 திரு காமராஜர் நகராட்சி

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேபரறிஞர் அண்ணா 
பவளவிழா கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்13 அமராவதி
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்8 அம்ைமச்சார் ேகாயில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டுஎண்8 அறிஞர் அண்ணா ேமல் ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 மந்தக்கைரத் ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 வாணியர் ெதரு , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்5 முகமதியர் ெதரு , 
7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 ெபருமாள் ேகாவில் 
ெதரு , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6  ைகவல்லியர் 
சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 கமலா நகர் விழுப்புரம் 
605602

உதவி ெபறும் ெதாடக்கப் பள்ளி ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் (ெதற்கு பகுதி) கிழக்கு 
முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 ைகவல்லியர் சந்து , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 ைகவல்லியர் ெதரு , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்5 கமலா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 விழுப்புரம் 605602 சரஸ்வதி ெமட்rக் ேமல்நிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 ெசல்லிம்மன் ேகாவில்
சந்து , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 ெசல்லியம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 
வாலாஜா பள்ளி வாசல் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 மருத்துவமைன வதீி 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் (ெதற்கு பகுதி) கிழக்கு 
முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ஆேபஸ் தக்கா ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 லால்கான் குட்ைட 
ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ஆஸ்பிட்டல் 
ேராடு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 வண்டிேமடு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ஏ.எஸ். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
76 76 76 மருத்துவமைன வதீி 

விழுப்புரம்‐605602.
நகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் (ெதற்க பகுதி) ேமற்கு 
முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 புதிய ஸ்ேடட் பாங்க்
காலனி , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
திருவாய்ெமாழித் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3  தமிழ்மைறத்ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3  ஈ.பி.காலனி , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3  கங்ைக வதீி , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3 இந்திராகாந்தி ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3 யமுைன வதீி , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3 காேவr வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77  மருத்துவ மைன வதீி 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி உயர்நிைலப் பள்ளி ெதற்கு
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 அமீர் ேல‐அவுட் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 திண்டிவனம் 
ராமமூர்த்தி நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
இந்திராகாந்தி வதீி , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
ெதன்றல் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
காவிr ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 தச்சன் 
குட்ைட , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 வள்ளலார் 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 மருத்துவமைன வதீி 
விழுப்புரம் ‐ 605602

நகராட்சி உயrநிைலப் பள்ளி வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 விராட்டிகுப்பம்
பாட்ைட , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 வண்டிேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 விழுப்புரம்‐605602 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,எஸ் எஸ் ஏ
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கட்டிட ேமற்கு 
பகுதி ெதற்கு முகம் மருத்துவ மைன வதீி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 மாம்பழப்பட்டு ேராடு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 பாr ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

80 80 80 விழுப்புரம்‐605602 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,எஸ் எஸ் ஏ
கட்டிடம் வடக்கு கட்டிட கிழக்கு பகுதி 
மருத்துவ மைன வதீி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 அலேமலுபுரம் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ராஜாமணி நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 வடிேவல் நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ஏ.எஸ். நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ெஜயலட்சுமி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
81 81 81 விழுப்புரம் 605602 சரஸ்வதி ெமட்rக் ேமல்நிைலப் பள்ளி

ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் நடுப் பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 ைகலாசநாதர் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 அகரம் பாட்ைட , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 முத்துத்ேதாப்பு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 28 மாசிலாமணி 
ேபட்ைட விழுப்புரம் 
605602

ேடம் நர்சr மற்றும் பிைரமr பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் நடுப் பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர 6வது
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்24 சித்ேதrக்கைர 
5வது ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 
சித்ேதrக்கைர 4வது ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர 3வது ெதரு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர 2வது ெதரு , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர 1வது 
ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர 
8வதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 28 மாசிலாமணி 
ேபட்ைட விழுப்புரம் 
605602

ேடம் நர்சr மற்றும் பிைரமr பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பக்க 
அைற கிழக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர7 வது 
ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 அகரம்பாட்ைட , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 
ராகேவந்திரா1,2வதுெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்7 கிருஷ்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 28 மாசிலாமணி 
ேபட்ைட விழுப்புரம் 
605602

ேடம் நர்சr மற்றும் பிைரமr பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 ெசந்தில் நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 ரகீம் ேல‐அவுட் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 திடீர்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
85 85 85 விழுப்புரம்  605602 ெசயின்ட் ேசவியர் நிதி உதவிெபறும்

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 
நடுப் பகுதி வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 9 ேசவியர்காலனி குட்ைட
கைர , 2.விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண் 9 
ேசவியர்காலனி நான்காவதுெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு 9 ேசவியர்காலனி 3வது ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு 9 ேசவியர்காலனி 2வது ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 9 ேசவியர்காலனி நடுத்ெதரு 
, 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 9 ேசவியர் காலனி 1வது 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 விழுப்புரம்  605602 ெசயின்ட் ேசவியர் நிதி உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 9 சம்சுதன் ேல அவுட் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 9 தக்கா ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு 9 லப்ைப ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 விழுப்புரம் 605602 திரு காமராஜர் நகராட்சி  ேமல்
நிைலப்பள்ளி ைமயகட்டிடம் நடுப்பகுதி 
அைற ெதற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 10 நாப்பாைளய ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 நவாேதாப்பு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 விழுப்புரம் 605602 திரு காமராஜர் நகராட்சி  
ேமல்நிைலப்பள்ளி ைமயகட்டிடம் 
நடுப்பகுதி அைற வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 9 அறிஞர் அண்ணா
கீழத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 காமராஜர் 
ெதரு,விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி கிழக்கு பகுதி
கட்டிடம் நடுப் பகுதி ேமற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்13 ஏைழ மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 
காமராஜர் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 13 குேபரத் 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்13 
தந்ைதெபrயார் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்13 ஏைழ மாrயம்மன் ேகாவில் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
90 90 90 காமராஜர் 

ெதரு,விழுப்புரம்‐605602
நகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி கிழக்கு பகுதி
கட்டிடம் நடுப்பகுதி ேமற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்13 சிங்காரத் ேதாப்பு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்13 காமராஜ் ெதரு , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்13 மகாவிஷ்ணு ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்13 மகாவிஷ்ணு ெதரு 
சந்து , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 முகமதியர் 
ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

91 91 91 பூந்ேதாட்ட பாைத 
விழுப்புரம் 605602

நகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்16 எம்.ஜி. ேராடு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்16 அங்காளம்மன் 
ேகாவில் சந்து , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்16 
அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்16  மாrயம்மன் ேகாயில் சந்து , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்16 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 பூந்ேதாட்ட பாைத 
விழுப்புரம் 605602

நகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி கிழக்கு பகுதி
புதிய கட்டடம் வடக்கு பகுதி ெதற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்16 பாகர்ஷா ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்16 சிவன்பைடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 விழுப்புரம்‐605602 மார்ெகட்டிங் கமிட்டி,பருத்தி
பrவர்த்ைதன கூடம் கிழக்கு பக்க வடக்கு 
ெதற்கு ேமற்கு முகம் ெதற்கு பகுதி பி ேஜ 
என் ேராடு

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்15 ஜி.ஆ.ர்.பி. ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 விழுப்புரம்‐605602 மார்க்ெகட்டிங் கமிட்டி,மணிலா
பrவர்த்தைன கூடம் கிழக்கு ேமற்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம் பி 
ேஜ என் ேராடு

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்15 ஜி.ஆ.ர்.பி. ெதரு 2வது
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 விழுப்புரம் 605602 மார்ெகட்டிங்கமிட்டி பருத்தி பrவர்தைன
கூடம் வடக்கு பகுதி கட்டடம் வடக்கு 
பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 15 ஜி.ஆர்.பி.  ெதரு
பகுதி 1

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
96 96 96 விழுப்புரம் 605602 மார்ெகட்டிங் கமிட்டி பருத்தி

பrவர்த்தைன கூடம் கிழக்கு பகுதி 
கட்டிடம வடக்கு முகம் வடக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 15 ஜி.ஆர்.பி.  ெதரு
பகுதி 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 பி ேஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

மார்ெகட்டிங் கமிட்டி பருத்தி
பrவர்த்தைன கூடம் கிழக்கு பகுதி 
கட்டிடம் வடக்கு முகம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்14 விஸ்வலிங்கம் ேல
அவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்14 நந்தனார் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 பி ேஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

மார்க்ெகட்டிங்கமிட்டி பருத்தி பrவர்தைன
கூடம் கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு 
முகம் (வடக்கு பகுதி)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 15 அருந்ததியர்
காலனி , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்14 வரதப்பன் 
ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 விழுப்புரம் 605602 தமிழ்சுவிேசஷ லுர்தரன் நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம் அைற எண் 5

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 நாலாயிரம் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 திரு.வி.க வதீி , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 அய்யனார் குளம் 
ேமற்கு ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 
அய்யனார் குளம் ெதன்கைர , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்11 சுப்பு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 விழுப்புரம் 605602 தமிழ்சுவிேசஷ லுர்தரன் நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
நடுப் பகுதி அைற எண் 4

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 தியாகராஜர் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 திருக்குறள் ெதரு , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 அய்யனார் குளம் 
வடக்கு ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 
காமராஜர் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்9  
சம்சுமதன் மைரக்யார் ேல அவுட் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு 9 லப்ைப ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 9 லப்ைப ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
101 101 101 விழுப்புரம் 605602 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

புதிய  கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் ேமற்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 வ.உ.சி. ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 சாமுண்டீஸ்வr 
நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 குருசாமி ெதரு 
, 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 ராஜேகாபால் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 விழுப்புரம் 605602 திரு காமராஜ் நகராட்சி
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 மகாராஜபுரம்
வாய்க்கால் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்10 
சிலப்பதிகாரத் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்10 
சிந்தாமணி ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்9 
நாப்பாைளய சந்து , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்10 
சங்கர மடத் ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 
நவாப் ேதாப்பு சந்து , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்10 
ேமல் அனுமார் ேகாயில் ெதரு , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்11 ேகார்ட் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 ரங்கநாதன் ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

ராமகிருஷ்ணா நந்தா நர்சr மற்றும்
பிைரமr பள்ளி ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் ேமற்கு பகுதி அைற எண் 2

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 திருச்சி ெநடுஞ்சாைல
, 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 பண்டிட் ஜவகர்லால் 
ேநரு ேராடு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 2 
காமேதனு நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2  
இ.பி.காலனி , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 
ராேஜஸ்வr நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 
ராேஜஸ்வr நகர் , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 
கிருஷ்ணா ேல அவுட் , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்2 சரஸ்வதி அவின்யு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
104 104 104 ரங்கநாதன் ெதரு 

விழுப்புரம் 605602
ராமகிருஷ்ணா நந்தா நர்சr மற்றும்
பிைரமr பள்ளி வடக்கு பகுதி கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி அைற எண் 8

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 2 மீனாட்சி நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண" 2 தனலட்சுமி கார்டன் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 2சரஸ்வதி நகர் ரங்கநாதன் 
ேராடு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 திருகாமு நகர் 
, 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்33 முல்ைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 ரங்கநாதன் ெதரு 
விழுப்புரம் 605602

ராமகிருஷ்ணா நந்தா நர்சr மற்றும்
பிைரமr பள்ளி கிழக்கு பக்க கட்டிடம் 
நடு பகுதி ேமற்கு முகம் அைற எண் 5

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 2 கிருஷ்ணன் ேல அவுட் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 2 ரங்கசாமி ேல அவுட் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 2 ரங்கநாதன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 
605602

நகராட்சி உயர்நிைலப் பள்ளி கிழக்கு
பக்க கட்டிடம் (பி ஆர் சி) ேமற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 ேசர்மன்
ராஜமாணிக்கம் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்2 ேசர்மன் ேகாவிந்தராசன் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்2 ேசர்மன் சண்முகம் ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 ேசர்மன் சிதம்பரம் 
ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 ேசர்மன் 
சுப்புராயர் ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 
சிதம்பரம் ேல அவுட் , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்20 பூந்ேதாட்டம் ேமட்டு ெதரு , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்20 வரதராஜன் ேல அவுட் , 9.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்20 பூந்ேதாட்டம் பாட்ைட , 
10.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்20 கண்ணப்பன் ேல 
அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 பூந்ேதாட்டம் பாைத 
விழுப்புரம் 605602

நகராட்சி உயர் நிைலப் பள்ளி ெதற்கு
பகுதி புதிய கட்டடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்20 பூந்ேதாட்டம் கீழ்
வன்னியர் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்20 
பூந்ேதாட்டம் ேமட்டுத்ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்20 பூந்ேதாட்டம் நடுத் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்20 ராமச்சந்திரா ேல அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
108 108 108 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 

605602
நகராட்சி உயrநிைலப் பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் நடுப் பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்20 பூந்ேதாட்டம்
ேமல்வன்னியர் ெதரு 1 , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 20 பூந்ேதாட்டம் ேமல் வன்னியர் ெதரு 2 , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்20 சகுந்தலா நகர் , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்20 சின்னப்பா ேல அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 
605602

ராமகிருஷ்ணாவித்யாலயாெமட்rக்ேமல்நி
ைலப்பள்ளி 
வடக்குபக்ககட்டிடம்ெதற்குமுகம்(ேமற்குபகு
தி)அைற எண்8

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 பார்த்தசாரதி
ேலஅவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 
சிவராமன் ேல அவுட் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
21 கன்னியாகுளம் ேராடு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 21 அன்ைனஇந்திரா நகர் ேக.ேக.ேராடு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 21 கணபதி ேல‐அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 
605602

ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா ெமட்rக
ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம் நடுப்பகுதி அைற எண் 9

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 கந்தசாமி ேலஅவுட்
2வது ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்21 
கந்தசாமி ேல அவுட் 1வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 
605602

ராமகிருஷ்ணா◌ா வித்யாலயா ெமட்rக்
ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி (நடுப் பகுதி) அைற எண் 10

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 பழனி ேவல் ேல‐
அவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 
ெசல்வராஜன் ேல‐அவுட் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 21 முத்துேவல் ேல‐அவுட் முதல்ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 21 முத்துேவல் ேல‐அவுட் 
முதல்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 27 of 74



    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
112 112 112 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 

605602
ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா ெமட்rக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ,வடக்கு பகுதி 
கட்டடம் ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி 
அைற எண் 11

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21கணபதி ேல அவுட் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 இந்திரா நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 ஆறுமுகம் ேல 
அவுட் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 முருகன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்21 
ஆறுமுகம் ேல அவுட் 2 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 
605602

ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா ெமட்rக்
ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
 கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம் அைற எண் 
12

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 ராஜவ்காந்தி நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 வில்லியம் ேல‐
அவுட் 3வது ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 
வில்லியம் ேல அவுட் குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 பூந்ேதாட்டம்  
விழுப்புரம் 605602

ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா
ெமட்rகுேலஷன் ேமல்நிைலப் பள்ளி 
வடக்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம் அைற எண் 13

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 அண்ணா நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 வில்லியம் ேல‐
அவுட் 2வது ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 
வில்லியம் ேல அவுட் 1வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 சந்தான பஜைன 
ேகாயில் ெதரு 
விழுப்புரம் 605602

மகாத்மா காந்தி உதவி ெபறும்
உயர்நிைலப் பள்ளி காந்தி கட்டிடம்  
வடக்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
வடக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 துைரகண்ணு ேல
அவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 ராமமூர்த்தி 
ேல அவுட் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 
ெபருமாள் நகர் ெநடுந்ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 25 காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 25  துைரசாமி ேல அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

116 116 116 சந்தான பஜைன 
ேகாயில் ெதரு 
விழுப்புரம் 605602

மகாத்மா காந்தி உதவி ெபறும்
உயர்நிைலப் பள்ளி காந்தி கட்டிடம் 
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப 
பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 தர்மராஜா ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 ெபருமாள் நகர் 
3வது ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25  
ஏrக்கைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
117 117 117 தர்மராஜா ெதரு 

விழுப்புரம்‐605602
ஜான் டூயி ெமட்rக்ேலஷன் பள்ளி சில்வர்
ஜூப்ளி பிளாக் கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 பாரதியார் ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 தர்மராஜா ெதரு 
விழுப்புரம்‐605602

ஜான் டூயி ெமட்rக்ேலஷன் பள்ளி சில்வர்
ஜூப்ளி பிளாக் கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் நடுப் பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 மருதூர் ேமல்
அக்ரஹாரம் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 
மருதூர் ேமல் வன்னியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 விழுப்புரம்  605602. ஜான் டூயி ெமட்rக்ேலஷன் பள்ளி சில்வர்
ஜூப்ளி பிளாக் கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் ேமற்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 பிள்ைளயார்
ேகாவில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 
குப்புசாமி முதலி ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 24 கணபதி ேல‐அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 சந்தான பஜைன 
ேகாயில் ெதரு 
விழுப்புரம் 605602

மகாத்மா காந்தி உதவி ெபறும்
உயர்நிைலப் பள்ளி ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 
கிழக்கு முகம் (ெதற்கு பகுதி)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 ேகாடி ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 குப்புசாமி கிழக்கு 
ேமற்கு ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 
குப்புசாமி முதலி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 சந்தான பஜைன 
ேகாயில் ெதரு 
விழுப்புரம் 605602

தாகூர் ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 ெவங்கட்ராமன்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 
திருவள்ளுவர் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
18 இராமாயணத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 விழுப்புரம்‐605602. தாகூர் ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி  வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப் பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 ெவங்கடாசலம்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 
சந்தானேகாபாலபுரம் ேமற்கு அக்ரஹாரம் , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 18 சந்தான பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 கீழ் அக்ரஹாரம் 
சந்தானேகாபாலபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
123 123 123 விழுப்புரம் 605602 ஜான்டூவி பிைரமrப் பள்ளி கிழக்கு

ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 23 எம்.ஆர்.ேக. ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 23 மகாபாரத ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 விழுப்புரம் 605602 ஜான்டூவி பிைரமrப் பள்ளி கிழக்கு
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 23 சுப்புராயர் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 சந்தான 
ேகாபாலபுரம் நடுத் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 23 சித்ரா ேல‐அவுட் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 22 முத்தியால் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 23 சித்ரா ேல அவுட் ெவங்கடகிருஷ்ணன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

125 125 125 விழுப்புரம்  605602 ஜான்டூவி ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 22 முத்தியால் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 22 நரசிங்கபுரம் நடுத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 விழுப்புரம் 605602 ஜான்டூவி ெமட்rக்குேலஷன் ேமல்நிைலப்
பள்ளி வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
முகம் ெதற்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 22 சந்தான
ேகாபாலபுரம் அக்ரஹாரம் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 22 அப்பர் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
22 சுந்தரர் ெதரு அக்ரகாரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 விழுப்புரம் 605602 நகராட்சி சமுதாய கூடம் (நகராட்சி
அலுவலகம்)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 இளங்ேகாவடிகள்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 கண்ணப்ப 
நாயனார் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 
நடராஜ அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 18 நடராஜர் ெதரு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 18 ஊரல் ெதரு , 6.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 18 பூங்கா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
128 128 128 விழுப்புரம் 605602 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பக்க புதிய கட்டிடம் வடக்கு 
முகம் நடுப் பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 19 ரகீம் ேல அவுட் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 19 கன்னியாகுளம் 
ேராடு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 19 பூந்தமல்லி 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 19 மாந்ேதாப்பு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம்  605602

ெசயின்ட் ேசவியர்
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப் பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 தந்ைத ெபrயார் & 
மாணிக்கம் ேல அவு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
34 இந்திரா நகர் பாட்ைட , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 34 காகுப்பம் வாய்க்கால் கைர , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 34 முத்தமிழ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம்  605602

ெசயின்ட் ேசவியர்ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப் 
பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ராசக் ேலஅவுட்
3வது ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ராசக் 
ேல அவுட் 1வது ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 34 ராசக் ேல அவுட் 6வது ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ராசக் ேல அவுட் 5வது ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ராசக் ேல அவுட் 
4வது ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ரசாக் 
ேல அவுட் நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம் 605602

ெசயின்ட் ேசவியர்துவக்கப் பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் (வடக்கு 
பகுதி )

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 நபிகள் நாயகம்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 
ேகாவிந்தசாமி ேல‐அவுட் முதல் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 34 புகேழந்தி ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ேகாவிந்தசாமி IIவது ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 முகமதியார் ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
132 132 132 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 

விழுப்புரம் 605602
அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  ேமற்கு பக்க
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 35 ஔைவயார் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 33 திருப்புகழ் ெதரு , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 35 பஜைன ேகாவில் 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 வண்ணான் 
குட்ைட , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 35 சர்ேவசன் 
ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 35பாண்டியன் 
ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு , 7.விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு 
எண் 35 பாரதிதாசன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம் 605602

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பக்க
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 33 ரூ37 சண்முக
ெபருமான் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
33ரூ37 ேதவாரத் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
35ரூ37 திருவாசகர் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 37 அண்ணாமைல நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம் 605602

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பக்க
கட்டிடம் கிழக்கு முகம் (ெதற்கு பகுதி)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 37 பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 37 
ஏrக்கைர ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 37 
கண்ணகி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம் 605602

விழுப்புரம் நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
(ெதற்கு பகுதி)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 37 விஸ்வநாதன் ேல
அவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 37 திெரௗபதி 
அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 37 ேகாபால் வாய்க்கால் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 விழுப்புரம் 605602 ெதற்கு ரயில்ேவ rக்rேயஷன்கட்டிடம் 1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 33 ரயில்ேவ வடக்கு
காலனி , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 33 
கீழ்ப்ெபரும்பாக்கம் புதிய ரயில்ேவ காலனி , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 33 இரயில்ேவ ெதற்கு காலனி 
(அருந்ததியர்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
137 137 137 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 

விழுப்புரம்  605602
அறிஞர் அண்ணாஅரசுகைலக்கல்லூr
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 பாலசுப்பிரமணியன்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 மின்வாrயக் 
காலனி , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 வள்ளலார் 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 வட்டு 
வசதிவாrயம் காேலஜ் நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 39 தமிழ்நாடு வட்டுவசதி வாrயம் , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 மணிேமகைல 
ெதரு , 7.விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண் 39 
ெபருமாள்சாமி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

138 138 138 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம் 605602

அறிஞர் அண்ணாஅரசுகைலக்கல்லூr
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் (ேமற்கு பகுதி) 
வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர், 
ைவைக ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 
அன்ைன ெதரசா ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 39 மைறமைல அடிகள் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர்,திருக்குறள் ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் 
நகர்,கான்ெவன்ட் ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 39 காேலஜ் நகர், பாரதி ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர்,திருமூலர் ெதரு , 8.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர், திருமூலர் ெதரு , 
9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர், 
கைலவாணி ெதரு , 10.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
39 காேலஜ் நகர், புனித ேமr ெதரு , 11.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர், அய்யப்பன் ெதரு , 
12.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர் 
வாய்க்கால்கைர , 13.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 
பாரதி ெதரு , 14.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
139 139 139 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 

விழுப்புரம் 605602
அறிஞர் அண்ணா அரசுகைலக்கல்லூr
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் (ேமற்கு) வடக்கு 
முகம் நடுப்பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 எருமணந்தாங்கல்
பாட்ைட , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 
மணிேமகைலத் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 39 மகாராஜபுரம் ஊரல்கைரத் ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 39 ேகாலியனூரான் வாய்க்கால் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர் , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் ேராடு , 
7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 தமிழ்நாடு வட்டு 
வசதி வாrயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 பீமநாயக்கன் ேதாப்பு 
விழுப்புரம் 605602

நகராட்சி ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் (ேமற்கு பகுதி)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 ரயில்ேவ ஏட்டு
பங்களா ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 
குப்புசாமி ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 
கிருஷ்ணப்பன் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
32 பாலகிருஷ்ணன் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 32 முத்துமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 32 வாணக்கார குப்புசாமி ெதரு , 
7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 தாயுமானவர் ெதரு , 
8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 ேகாலியனூரான் 
வாய்க்கால் , 9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 
பண்டிட் ஜவர்கலால் ேநரு சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 பீமநாயக்கன் ேதாப்பு 
விழுப்புரம் 605602

நகராட்சி ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39  மாதா ேகாயில்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 கிழக்கு 
பாண்டி ேராடு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 40 
பண்டிட் ஜவஹர்லால் ேநரு ேராடு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 33 ேகசவன் ெதரு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 33 இரயில்ேவ வடக்குக் காலனி,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
142 142 142 பீமநாயக்கன் ேதாப்பு 

விழுப்புரம் 605602
நகராட்சி ேமல்நிைலப் பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 கிருஷ்ணப்பன்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 30 ரயில்ேவ 
ெதற்கு காலனி(1,2,3,4,5) அவின்யூ  , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 30 ரயில்ேவ ெதற்கு காலனி(10,11,12,13)  
அவின்யூ , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 30 ரயில்ேவ 
ெதற்கு காலனி (6,7,8,9) அவின்யூ

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 பி ெஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

மார்டன் ரயில்ேவஇந்தியன்காலனி
ேராமன் கத்ேதாலிக்க உ.நிைல பள்ளி 
கிழக்கு பகுதி புதிய கட்டடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம் அைற எண் 1

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 கீழ்ப்ெபரும்பாக்கம் , 
வட்டு வசதி வாrயம் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
31 ேநதாஜி ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 
ேசர்மன் ெகாண்டாெரட்டி ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 31 இந்திராகாந்தி ெதரு (கிழக்கு)  , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 39 தமிழ்நாடு வட்டு வசதிவாrயம் 
கீழ்ெபரும்பாக்கம் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 
சண்முகபுரம் காலனி 2வதுெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 31 மணிமுத்தார் ெதரு (கிழக்கு) , 8.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 கங்ைக 
ெதரு , 10.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 
ெசாக்கலிங்கம் ெதரு , 11.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 31 ெகால்லிடம் ெதரு , 12.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 31 ஊரல்கைர ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
144 144 144 பி ெஜ என் ேராடு 

விழுப்புரம் 605602
மார்டன் ரயில்ேவஇந்தியன்காலனி
ேராமன் கத்ேதாலிக்க உ.நிைல பள்ளி 
கிழக்கு பகுதி புதிய கட்டடம் நடுப் பகுதி 
ேமற்கு முகம் அைற எண் 2

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ைவஸ்ேசர்மன்
ெசாக்கலிங்கம் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
31 ேசர்மன் ெகாண்டா ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 31 பாரதபிரதமர் இந்திராகாந்தி ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ேசர்மன் அமிர்தராஜ் 
ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ேசர்மன் 
டி.எஸ்.பத்தர் ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 
திருப்பாணாழ்வார் ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 31 கிழக்கு சண்முகபுரம் காலனி , 8.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ெடலிேபான் குவட்டர்ஸ் , 
9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31  ேபாlஸ் ைலன் , 
10.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 பாண்டி ைலன்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 பி ெஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

மார்டன் ரயில்ேவஇந்தியன்காலனி
ேராமன் கத்ேதாலிக்க உயர்நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் நடுப் பகுதி ேமற்கு 
முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31தங்கராஜ் ேல‐அவுட்
கிழக்கு (கம்பர்) , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 30 
முத்து மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 30 பவர்ஹவுஸ் ேராடு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 காேவr ெதரு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ைவைக ெதரு , 6.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்31 ேநத்தாஜி ெதரு , 7.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ெகாள்ளிடம் ெதரு , 8.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 சண்முகபுரம் காலனி 4 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 பி ேஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

மார்டன்ரயில்ேவ இந்தியன் காலனி
ேராமன்கத்ேதாலிக்க உயர்நிைல பள்ளி 
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
(ெதற்கு பகுதி)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 30 மருதூர் ரயில்ேமடு
பாட்ைட பள்ள ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
30 மருதூர் ஊரல்கைர ேமடு பாட்ைட , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 40 காந்தி நகர் மகாராஜபுரம் 
பாட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 36 of 74



    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
147 147 147 பி ேஜ என் ேராடு 

விழுப்புரம் 605602
மார்டன்ரயில்ேவ இந்தியன்காலனி
ேராமன்கத்ேதாலிக்கஉயர்நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கு பகுதி புதிய கட்டடம் வடக்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம் அைற எண் 4

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்30 மருதூர் ேமடு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்30 மருதூர் ஊரல்கைர 
ேமடு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்30 மருதூர் 
ஊரல்கைர ேமடு(கண்ணன் ேல‐அவட்) , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்30 மருதூர் ஊரல்கைர ேமடு 
ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 கிழக்கு பாண்டி ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

வி பி எஸ் ெமட்rக்ேலஷன் ேமல்நிைலப்
பள்ளி கிழக்கு ேமற்கு பக்க ெதற்கு பகுதி 
கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 40பி.ெஜ.என். ேராடு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்40 மகாராஜபுரம் 
ெஜயராம் ேல அவுட் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்40 தமிழ்நாடு மின்சார வாrயம் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

149 149 149 கிழக்கு பாண்டி ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

வி பி எஸ் ெமட்rகுேலஷன் ேமல்நிைலப்
பள்ளி ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு 
முகம் நடுப் பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்40 தமிழ்நாடு வட்டு
வசதி வாrயம் ேராடு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்40 கிழக்கு பாண்டி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 கிழக்கு பாண்டி ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

வி பி எஸ் ெமட்rகுேலஷன் ேமல்நிைலப்
பள்ளி கிழக்கு ேமற்கு கட்டிட ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் நடுப் பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 40 தாமைரகுளம் அrசன
காலனி ெநடுந்ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 40 
தாமைரகுளம் அrசன காலனி கிழக்கு பாண்டி , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்40 பானாம்பட்டு பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 கிழக்கு பாண்டி ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

வி பி எஸ் ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
(ேமற்கு பகுதி)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்40 மகாராஜபுரம்
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்40 மகாராஜபுரம் குயவர் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்40 மகாராஜபுரம் ேராடு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்40 மகாராஜபுரம் பாைத காந்தி நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்40 ெஜயராம் ேல‐அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
152 152 152 அய்யங்ேகாவில்பட்டு ‐ 

605601
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி புதிய கட்டிடம், வடக்கு முகம், 
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம்

1.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி)& (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
குளாளர் ெதரு , 4.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முருேகசன் ெதரு , 5.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மந்தக்கைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 அய்யங்ேகாவில்பட்டு ‐ 
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு வடக்கு கட்டடம்

1.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி புது நகர் , 3.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ)ெ◌ௗ அரவாணி நகர் , 4.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ெசங்கேமடு , 5.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சுப்பம்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 முத்தாம்பாைளயம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம், வடக்கு முகம், கிழக்கு 
பகுதி

1.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி , 
2.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் கீழ் 
ெதரு , 3.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாம்பாைளயம் ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் 
உயர்நிைலப் பள்ளி ெதரு , 5.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) முத்தாம்பாைளயம் கீழ்முத்தாம்பாைளயம் பாைத , 
6.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் 
ஓம்சக்தி நகர் இ.பி. காலனி , 7.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் திருமைல மாருதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 முத்தாம்பாைளயம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம், வடக்கு முகம், ேமற்கு பகுதி

1.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம்
நடுமுத்தாம்பாைளயம் , 2.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாம்பாைளயம் ேமல் முத்தாம்பாைளயம் , 
3.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் 
ெடலிகாம் நகர் , 4.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாம்பாைளயம் ஆர்.பி.நகர் வடக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
156 156 156 கா.குப்பம் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

ேமற்கு கட்டடம் வடக்கு பகுதி
1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 கா.குப்பம்
ெபாய்யப்பாக்கம் ேராடு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 36 பிடாr அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 36 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 கா.குப்பம் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெ◌தற்கு பகுதி எஸ்எஸ்ஏ கட்டடம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 ேமட்டு ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 காவலர் குடியிருப்பு 
, 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 சின்ன பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 
காந்தி நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 
திருப்பதி பாலாஜி நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 36 ெபாய்யப்பாக்கம் விழுப்புரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

158 158 158 கா.குப்பம் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ேமற்கு கட்டடம் ெதற்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 கா.குப்பம் பாைத , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 திருகுறிப்பு 
ெதாண்டர் நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 
கட்டெபாம்மன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 கா.குப்பம் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
எஸ்எஸ்ஏ கட்டடம் நடுபகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 இந்திரா நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 பாலாஜி நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 எம்.ஜி.ஆர். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
160 160 160 பாணாம்பட்டு 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் (வடக்கு 
பகுதி)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 மாrயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு ெமயின் ேராடு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 42 அக்ரஹாரம் கிழக்கு ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 அக்ரஹாரம் 
ேமற்குெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
அக்ரஹாரம் ெதற்கு ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 42 முகமதியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 பாணாம்பட்டு 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் (ெதற்கு 
பகுதி)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 ெபருமாள் ேகாவில்
ெமயின் ேராடு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 42 மண்டகுளம் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 42 பாலாஜி நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
42 ஓம்சக்தி நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
பானாம்பட்டு ெமயின் ேராடு , 7.விழுப்பரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 42 ெபான்னாங்குப்பம் , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 42 காமராஜ் நகர் , 9.விழுப்பரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 42 மின் வாrய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 ராகவன்ேபட்ைட 605103 சமுதாய கூடம் கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி கிழக்கு முகம் (ேக ஆர் ஜி 
நகர் அருகில்)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 விநாயகர் ேகாயில்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 கம்பன் நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 கிழக்கு பாண்டி 
ேராடு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 அண்ணா 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
163 163 163 ராகவன்ேபட்ைட 605103 சமுதாய கூடம் கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம்

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம் (ேக ஆர் ஜி 
நகர் அருகில்)

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 லட்சுமி நகர் , 
2.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 திரு நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 ெவங்கட்டா நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 ஸ்ரீராகேவந்திரர் & 
அரவிந்தர் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 
வட்டு வசதி வாrய குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 ராகவன்ேபட்ைட 605103 கைலமகள் நிதிஉதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
(கிழக்கு பகுதி) ெதற்கு முகம்

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 வசந்தம் நகர் , 
2.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 ஆசிrயர் நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 ேக.ஆர்.ஜி. நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 சுப்பரமணியர் நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 காமராஜ் நகர் , 
6.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 ஆர்.பி.நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 ராகவன்ேபட்ைட 605103 கைலமகள் நிதிஉதவி ெபறும் நடுநிைலப்
பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு 
முகம் நடுப் பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 பஜைன ேகாயில்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 
அண்ணா வதீி , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 
ராஜா நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 
டாட்பியா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 ராகவன்ேபட்ைட 605103 கைலமகள் நிதிஉதவி ெபறும் நடுநிைலப்
பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு 
முகம் ேமற்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 குச்சிப்பாைளயம்
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்பரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 42 குச்சிப்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 ேகாணங்கி 
பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
167 167 167 பாணாம்பட்டு 605103 ஆதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி 1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 முருகன் ேகாவில்

ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
கிழக்கு ெதரு , 4.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
வடக்கு ெதரு , 5.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 நடுத் 
ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 ெதற்கு ெதரு 
, 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 ெதற்கு 
அம்ேபத்கார் ெதரு , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
பில்லூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 ஆனாங்கூர் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) பில்லூர் ெமயின்
ேராடு , 2.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) வடக்கு 
ெதரு , 3.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) 
அக்ராஹார ெதரு , 5.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & 
ேகாலியனூர் (ஊ) பைழய ேடங்கு ெதரு , 7.ஆனாங்கூர் 
(வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

169 169 169 ஆனாங்கூர் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
2.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 5.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & 
ேகாலியனூர் (ஊ) வடக்கு ெதரு , 6.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & 
ேகாலியனூர் (ஊ) வரீன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆனாங்கூர் 
(வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.ஆனாங்கூர் (வ.கி.) & ேகாலியனூர் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
9.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
170 170 170 சாமிப்ேபட்ைட 

ஆனாங்கூர் 605103
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட பள்ளிக்கூடத்

ெதரு , 2.ஆனாங்கூர் (வசகி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட 
புதுக்குப்பம் , 3.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட 
ேமட்டு ெதரு , 4.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட 
ெதற்கு ெதரு , 5.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட 
அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சாமிப்ேபட்ைட முருகன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆனாங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட நடு ெதரு , 8.ஆனாங்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட ேவட்டப்பூர் மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட இருளர் 
குடியிருப்பு எம்.ஜி.ஆர். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 காவணிப்பாக்கம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்

1.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காவனிப்பாக்கம் கிராமம் , 
2.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டிப்பாைளயம் , 
3.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காவணிப்பாக்கம் காலனி , 
4.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 சித்தாத்தூர்திருக்ைக‐
605401

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சித்தாதூர் திருக்ைக
கிராமம் , 2.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சித்தாதூர் 
திருக்ைக காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 திருப்பாச்சனூர் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி

1.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு
, 2.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
3.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு 
, 4.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டித் ெதரு , 
6.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
174 174 174 திருப்பாச்சனூர் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி

1.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
2.திருப்பாச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 ெதன்குச்சிப்பாைளயம்‐
605103

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி கிழக்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.ெதன்குச்சிப்பாைளயம் (வ.கி) &ெதன்குச்சிப்பாைளயம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 தளவானூர் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 5.தளவானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 தளவானூர் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் (கிழக்கு 
பகுதி)

1.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி ெதரு , 2.தளவானூர்
(வ.கி) & (ஊ) தளவானூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 ேசர்ந்தனூர் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய  துவக்கப் பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு 
பகுதி

1.ேசர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) ரயில் நிைலயம் ெதரு , 
2.ேசர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேசர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 ேசர்ந்தனூர் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய  துவக்கப்பள்ளி  ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம் (ேமற்கு 
பகுதி)

1.ேசர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளம் , 2.ேசர்ந்தனூர்
(வ.கி) & (ஊ) இரயிலடி , 3.ேசர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசர்ந்தனூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

180 180 180 பில்லூர் 605103 அரசு.ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பக்க
கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதி ெதரு , 3.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 4.பில்லூர் 
(வ.கி) & (ஊ) முருங்கபாைளயத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
181 181 181 பில்லூர் 605103 அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி ெதற்கு பக்க

கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு பகுதி
1.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.பில்லூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 3.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அஞ்சலக ெதரு , 4.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
5.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ராமநாதபுரம் , 6.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆலமர குடியிருப்பு , 7.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 பில்லூர் 605103 அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்கு பக்க
கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) கல்வட்டுத் ெதரு , 3.பில்லூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி , 4.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 5.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்கு ெதரு , 
6.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
7.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 8.பில்லூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 9.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 நன்னாட்டாம்பாைளயம் 
605103

கிருஷ்ணா நிதிஉதவி ெபறும் பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.மழவராயனூர் (ஊ)நன்னாட்டாம்பாைளயம்  ஆழங்கால்
ெதரு , 2.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) & மழவராயனூர் 
(ஊ) திேராபைதயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) & மழவராயனூர் (ஊ) 
வள்ளலளார் ேகாயில் ெதரு , 4.நன்னாட்டாம்பாைளயம் 
(வ.கி) & மழவராயனூர் (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
184 184 184 ெதாடர்ந்தனூர் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு

பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம்
1.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் நகர் , 
2.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
3.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 5.ெதாடர்ந்தனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ெதாடர்ந்தனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 7.ெதாடர்ந்தனூர் 
(வ.கி)  & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 8.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி)  & 
(ஊ) தனலட்சுமி நகர் , 9.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி)  & (ஊ) 
எஸ்.டி.ேக.நகர் , 10.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ராகேவந்திரா நகர் , 11.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) மருதம் 
நகர் , 12.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) அருட்பா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 சாைலஅகரம் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 
3.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 சாைலஅகரம் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு பாண்டி ேராடு , 
2.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 3.சாைலஅகரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதவநாதசுவாமி நகர் , 4.சாைலஅகரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ஆறுமுக நகர் , 5.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) ஓம் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
187 187 187 எருமணந்தாங்கல் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி
1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 குமணன் ெதரு , 
2.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 பாரதியார் ெதரு , 
3.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 அண்ணா ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 கபிலர் ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 தமிட்டபுளியமரம் 
ெதரு , 6.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 
நாவலர்ெநடுந் ெதரு , 7.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
38 ஜவீா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 எருமணந்தாங்கல் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 சத்தைலசாத்தனார்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 
இளங்ேகாவடிகள் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 38 பாரதிதாசன் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 38 அண்ணா நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 38 கிருஷ்ணா நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 38 திருவள்ளுவர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 ெபாய்யப்பாக்கம் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
ேமற்கு முகம் கிழக்கு பக்க கட்டிடம்

1.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு
, 2.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு  , 
4.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 
5.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 ெபாய்யப்பாக்கம் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அம்சா ேகாவில் ெதரு , 
2.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாவில் ெதரு , 
3.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 4.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
5.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ெபrயார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
191 191 191 ெபாய்யப்பாக்கம் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி

கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம் வடக்கு பிrவு

1.ெபாய்யப்பாக்கம் (ஊ) &  மாதிrமங்கலம் (கி) பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெபாய்யப்பாக்கம் (ஊ) &  மாதிrமங்கலம் 
(கி) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு  , 3.ெபாய்யப்பாக்கம் (ஊ) &  
மாதிrமங்கலம் (கி) சமத்துவபுரம் , 4.ெபாய்யப்பாக்கம் (ஊ) & 
 மாதிrமங்கலம் (கி) பைழய காலனி , 5.ெபாய்யப்பாக்கம் 
(ஊ) &  மாதிrமங்கலம் (கி) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 ேமல்பாதி 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கிழக்கு பக்க நடு கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ேமல்பாதி (வ.கி) 
& (ஊ) திெரௗபதிஅம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ேமல்பாதி (வ.கி) 
& (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) 
ஓைடக்காரத் ெதரு , 5.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ேமற்குெதரு , 6.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ஒட்டு ெதரு , 7.ேமல்பாதி (வ.கி) 
& (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 8.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பாதி 
காலனி ெமயின் ெதரு , 9.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பாதி 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 10.ேமல்பாதி (வ.கி) & 
(ஊ) ேமல்பாதி காலனி ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
11.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பாதி காலனி வள்ளுவர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 பிள்ைளயார்க்குப்பம் 
605103

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம்

1.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 2.ேமல்பாதி (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
194 194 194 ேகாலியனூர் 605103 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி

புதிய கட்டிடம் ேமற்கு முகம்
1.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) கர்ணம் வதீி , 2.ேகாலியனூர்
(வ.கி) &  (ஊ) கம்மாளர் ெதரு , 3.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
வரீபத்திரன் ேகாயில் ெதரு , 4.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
ெநடுந் ெதரு , 5.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 ேகாலியனூர் 605103 அரசினர்ேமல்நிைலப் பள்ளி ேமற்கு பகுதி
புதிய கட்டடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி

1.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.ேகாலியனூர்
(வ.கி) &  (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) முஸ்lம் ெதரு , 
4.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) வாlஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
5.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 அனிச்சம்பாைளயம் 
605103

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் நடுப் பகுதி ெதற்கு 
முகம்

1.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ேகாலியனூர் (வ.கி) & 
அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) இருளர் காலனி , 4.ேகாலியனூர் 
(வ.கி) & அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) முருகன் ேகாயில் வதீி  , 
5.ேகாலியனூர் (வ.கி) & அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) சாைல 
ஒட்டு ெதரு , 6.ேகாலியனூர் (வ.கி) & அனிச்சம்பாைளயம் 
(ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 7.ேகாலியனூர் (வ.கி) & 
அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) புது ெதரு , 8.ேகாலியனூர் (வ.கி) & 
அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) ேடங்க் வதீி , 9.ேகாலியனூர் (வ.கி) 
& அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
197 197 197 ேகாலியனூர்605103 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி கிழக்கு

பக்க கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம்
1.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) நாப்பாைளய ெதரு , 
3.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 4.ேகாலியனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஆனந்தவள்ளி நகர் , 5.ேகாலியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெசட்டித் ெதரு , 6.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி 
ேராடு , 7.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
8.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்குப்பம் ேராடு , 
9.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டாள் நகர் , 
10.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ேதாப்பு , 
11.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாட்ைட ெதரு , 
12.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 ேகாலியனூர் 605103 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி ெதற்கு பக்க
கட்டிடம் நடுப் பகுதி வடக்கு முகம்

1.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.ேகாலியனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 ேகாலியனூர் 605103 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி ெதற்கு பக்க
கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு பகுதி

1.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ேதாப்பு , 
2.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னக்குச்சிப்பாைளயம் , 
4.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 பனங்குப்பம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம்

1.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு , 
2.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
3.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
4.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னிகா ேகாவில் ேதாப்பு , 
5.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெசன்ைன கும்பேகாணம் 
ெநடுஞ்சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
201 201 201 நல்லரசன்ேபட்ைட 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி வடக்கு

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம்
1.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு காலனி பாட்ைடெதரு , 
2.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு காலனி மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு காலனி 
ேடங்கு ெதரு , 4.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கால்நைட 
மருத்துவமைன ஒற்ைறவாைட ெதரு , 5.பனங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ரசாக் ேலவுட் , 6.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டி ெமயின் ேராடு , 7.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு 
காலனி புதுநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 பனங்குப்பம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம்

1.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நrக்குறவர் காலனி , 
2.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பனங்குப்பம் பைழய காலனி , 
3.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 4.பனங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி முருகன் ேகாவில் ெதரு , 
5.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புகாலனி பங்களா ெதரு , 
6.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 7.பனங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) கர்ணம் ெஜகதசீன் நகர் , 8.பனங்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) ஓம்சக்தி சாம்ராட் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
203 203 203 ேகாலியனூர் 605103 ஊராட்சி ஒன்றிய  ெதாடக்கப் பள்ளி

ெதற்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம்
1.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாலியனூர் கிழக்கு காலனி , 
2.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ேராடு , 3.பனங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) சனீிவாசா நகர் , 4.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
நல்லரசன்ேபட்ைட , 5.பனங்குப்பம் (வ.கி) &  (ஊ) 
நல்லரசன்ேபட்ைட பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
6.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நல்லரசன்ேபட்ைட காமன் 
ேகாவில் ெதரு , 7.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
நல்லரசன்ேபட்ைட ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
8.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நல்லரசன்ேபட்ைட ஏrக்கைர , 
9.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நல்லரசன்ேபட்ைட காமராஜ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 சகாேதவன்ேபட்ைட 
605108

பாரதி நிதி உதவி ெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம்

1.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) திெரளபதியம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
கம்பன்மன்றம் ெதரு , 3.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ெஜ.ெஜ நகர் 1வது ெதரு , 4.சகாேதவன்ேபட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) ெஜ.ெஜ. நகர் 2வதுெதரு , 5.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 6.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) 
& (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 7.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 2வது ெதரு , 
8.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் 1வது ெதரு , 9.சகாேதவன் ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி அய்யனார் ேகாயில் வடக்கு 
ெதரு , 10.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
அய்யனார் ேகாவில் ஏrகைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
205 205 205 ராைமயன்பாைளயம் 

605108
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 
3.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 4.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
5.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) ேதாட்டக்காரத் ெதரு , 
6.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) சனஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 
7.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) புது நகர் வடக்கு ெதரு , 
8.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) புது நகர் ெதற்கு ெதரு , 
9.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) ெசன்ைன ெநடுஞ்சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 சாைலயம்பாைளயம் 
605108

ஆதிதிராவிடர் நல ெதாடக்கப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில்
ெதரு , 2.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேதாணியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.சாைலயாம் பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 5.சாைலயாம் பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி கிழக்கு ெதரு , 6.சாைலயாம் 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 7.சாைலயாம் 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 53 of 74



    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
207 207 207 சாைலயம்பாைளயம் 

605108
ஆதிதிராவிடர் நல ெதாடக்கப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி

1.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலான் ெதரு , 
2.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முதல் ெதரு , 
3.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 
4.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
5.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 6.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் 
ெதரு , 7.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஓம்சக்தி 
ேகாயில் ெதரு , 8.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 9.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
(ஊ) மந்ைதெவளி , 10.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமான் ேதாப்பு , 11.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆழங்கால் ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 ஓட்ேடrபாைளயம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஓட்ேடாrப்பாைளயம்
ேமட்டு ெதரு , 2.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓட்ேடாrப்பாைளயம் ஒலக்கூர் அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஓட்ேடாrப்பாைளயம் 
பள்ள ெதரு , 4.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓட்ேடாrப்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.சாைலயாம் பாைளயம் (ஊ)ஓட்ேடாrப்பாைளயம் 
பிடாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.சாைலயாம்பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) ஓட்ேடாrப்பாைளயம் பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
7.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஓட்ேடாrப்பாைளயம் 
கலுங்கல் ெதரு , 8.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓட்ேடாrப்பாைளயம் வாணியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
209 209 209 தாதாம்பாைளயம 605108. ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம்
1.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) தாதம்பாைளயம்
கிழக்கு காலனி , 2.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
தாதம்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) தாதம்பாைளயம் 
ேமற்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 மழவராயனூர் 605105 ஊராட்சி ஒன்றிய சமுதாயகூடம் கிழக்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.நன்னாட்டாம்பாைளயம் 
(வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) ெசல்வவிநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) 
காலனி மழவராயனூர் காலனி , 4.நன்னாட்டாம்பாைளயம் 
(வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
சுந்தrப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

211 211 211 சுந்தrப்பாைளயம்  605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி  
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம்

1.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) 
சுந்தrப்பாைளயம் புதிய காலனி , 
2.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) 
சுந்தrப்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) 
சுந்தrப்பாைளயம் நடு ெதரு , 4.நன்னாட்டாம்பாைளயம் 
(வ.கி) மழவராயனூர்(ஊ) சுந்தrப்பாைளயம் பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 வி.அகரம் 605105 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி  
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
4.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட கிழக்கு ெதரு , 
5.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் பின்புற ெதரு , 
6.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட ேமற்கு ெதரு , 
7.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைர ெதரு , 8.வி.அகரம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 55 of 74



    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
213 213 213 வி.அகரம் 605105 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
ளுழரவா ைறெ◌ப

1.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 வி.அகரம் 605105 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப் 
பகுதி

1.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 வி.அகரம் 605105 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் நடுப் 
பகுதி

1.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெவ.அகரம் கைட வதீி , 2.வி.அகரம்
(வ.கி) & (ஊ) ெசாக்கம்பாைளயம் , 3.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆண்டிபாைளயம் ேதாப்பு ெதரு , 4.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
6.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) வாணியம்பாைளயம் கைட வதீி , 
8.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 புருஷானூர் 605105 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) எ.ப.க.நகர் , 
2.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) காமராஜ் ெதரு 
, 4.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 
5.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) ஆர்.ேக.டி. நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
217 217 217 புருஷானூர் 605105 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி

ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி

1.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) இந்திரா நகர் , 
3.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) காந்தி நகர் , 
4.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) ராதாபாய் ெதரு , 
5.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) அண்ணா நகர் , 
6.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) பாரதி நகர் , 
7.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

218 218 218 அரசமங்கலம் 605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் (ேமற்கு பகுதி)

1.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.அரசமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) ராஜாபாைளயம் ெதரு , 3.அரசமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.அரசமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 6.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 7.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கருமாரத் ெதரு , 
8.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
9.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அரசமங்கலம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 அரசமங்கலம் 605105 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி கிழக்கு பக்க
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம் பகுதி

1.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.அரசமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) ராஜாப்பாைளயம் ெதரு , 3.அரசமங்கலம் (வ.கி) 
& (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.அரசமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.அரசமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 6.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 7.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கருமாரத் ெதரு 
, 8.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரத் ெதரு , 
9.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அரசமங்கலம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
220 220 220 ஆைனகவுண்டன் 

குச்சிப்பாைளயம். 
அரசமங்கலம் 605103

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம்
(ஊ) ஆனாங்கூரான்குச்சிப்பாைளயம் , 2.ஆைன கவுண்டன் 
குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் (ஊ) 
ஆனாங்கூரான்குச்சிப்பாைளயம் காலனி , 3.ஆைன 
கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 4.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் 
(வ.கி) அரசமங்கலம் (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
5.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் 
(ஊ) பால்வாடித் ெதரு , 6.ஆைன கவுண்டன் குச்சி 
பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் (ஊ) பஜைன ேகாயில்ெதரு 
, 7.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் 
(ஊ) ேமட்டு ெதரு , 8.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் 
(வ.கி) அரசமங்கலம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
9.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் 
(ஊ) பாடசாைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 சின்னகள்ளிப்பட்டு 605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.கள்ளிப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.கள்ளிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ேபாலார் அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 5.கள்ளிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 6.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 7.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 8.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கள்ளிப்பட்டு ெதரு , 
9.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குச்சிப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
222 222 222 வடவாம்பலம் 605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி கிழக்கு

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் (கிழக்கு 
பகுதி)

1.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு 
, 3.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கள்ளிப்பட்டு பாைத , 
6.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 7.வடவாம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 வடவாம்பலம் 605105 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
(ேமற்கு பகுதி)

1.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.வடவாம்பலம்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாவில் ெதரு , 4.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 5.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
6.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சிேநயர் ெதரு , 
7.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
8.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 9.வடவாம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 10.வடவாம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 11.வடவாம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 பூவரசங்குப்பம் 605105 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
2.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாவில் ெதரு , 
3.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr ெதரு , 
4.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 5.பூவரசங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 6.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 7.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
சிறுவந்தாடு ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
225 225 225 பூவரசங்குப்பம் 605105 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நரசிங்கபுரம் ஏrக்கைர ெதரு
, 2.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நரசிங்கபுரம் மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நரசிங்கபுரம் 
கிழக்கு ெதரு , 4.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 சின்னக்குப்பம் காலனி  
605105

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் 
(ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 3.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & 
சின்னக்குப்பம் (ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு , 4.பூவரசங்குப்பம் 
(வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) நா.குச்சிப்பாைளயம் , 
5.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) பக்கிrேமடு , 
6.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி பள்ளித்ெதரு , 
7.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி கிழக்கு ெதரு , 
8.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி சந்து ெதரு , 
9.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி நடு ெதரு , 
10.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி வடக்கு ெதரு , 
11.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
12.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி ெநடு ெதரு , 
13.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி புதுக் காலனி , 
14.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் கிராமம் ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
227 227 227 ப வில்லியனூர் 605105 அரசுஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு பக்க கட்டிடம் நடுப் பகுதி கிழக்கு 
முகம்

1.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு
பி.வில்லியனுர்காலனி , 2.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
காலனி , 3.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) கள்ளிக்குளம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 பஞ்சமாேதவி 605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி (வடக்கு 
முகம்)

1.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு(உ.ப.பாைளயம்) , 2.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் காலனி , 3.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 பஞ்சமாேதவி 605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு ெதரு , 
2.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 கணக்கன்பாைளயம் 
605105

கிருஷ்ணா உதவி ெபறும் துவக்கப் பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ெஜகநாதபுரம் காலனி , 
2.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு (பி.வில்லியனுர்) , 
3.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு(பி.வில்லியனுர்) , 4.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் 
ெதரு (வாணியம்பாைளயம்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
231 231 231 அற்பிசம்பாைளயம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி

கிழக்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கடலுர் சாைல 1 , 
2.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கடலுர் சாைல 2 , 
3.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கடலுர் சாைல 3 , 
4.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 
5.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
குச்சிபாைளயத்து ெதரு , 7.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
கதிர்ேவல் நகர் குறுக்கு ெதரு 1  , 8.அற்பிசம்பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ)) கதிர்ேவல் நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 
9.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கதிர்ேவல் நகர் 3வது 
குறுக்கு ெதரு , 10.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கைடசி 
கதிர்ேவல் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 அற்பிசம்பாைளயம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளக்கண்ணன் நகர் , 
2.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேவணுேகாபால் நகர் , 
3.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர்ெசட்டியார் ெதரு , 
4.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயக்காலனி 1 , 
5.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயக்காலனி 2 , 
6.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 1 , 
7.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 2 , 
8.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 3 , 
9.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 4 , 
10.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஆலக்குப்பம் காலனி , 
11.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டுரங்கன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
233 233 233 அற்பிசம்பாைளயம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி

கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
ெதற்கு பகுதி

1.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ேவங்கடசுப்பா 
ெரட்டியார் ெதரு , 3.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) 
பாப்பாத்தி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.அற்பிசம்பாைளயம் 
(வ.கி) &  (ஊ) டி.ஆர். பாைளயம் ஆதி திராவிடர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 அற்பிசம்பாைளயம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம், (கிழக்கு 
பகுதி)

1.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி 4 
, 3.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி 3 வது ெதரு , 
4.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
காலனி , 6.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ெகாங்கு ேமடு 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 அற்பிசம்பாைளயம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம் கிராமம் , 2.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & 
ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) புதுப்பாைளயம் காலனி 
1வது ெதரு , 3.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & 
ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) புதுப்பாைளயம் காலனி 
2,3வது ெதரு , 4.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & 
ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) புதுப்பாைளயம் காலனி , 
5.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம் காலனி எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 
6.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) 
ெகாங்கேமட்டான் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
236 236 236 வளவனூர்‐605108 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி

ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
(ெதற்கு பகுதி)

1.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டு  எண் 2 வளவனுர்
ெதற்கு,வடக்கு காலனி , 2.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டு 
எண்2 பாண்டி ேராடு ெதற்குகாலனி ெதரு , 3.வளவனூர் 
(வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்2 வடக்கு காலனி , 4.வளவனூர் 
(வ.கி) & (ேப) வார்டு எண் 2 பாண்டி ேராடு வடக்கு ெதரு , 
5.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டு எண் 2 டாக்டர் 
அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 வளவனூர்‐605108 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் நடுப் 
பகுதி

1.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டு எண் 2 பாண்டி ேராடு
கிழக்கு  ெதரு , 2.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண் 2  
பாவாைடசாமி ேகாவில் ெதரு , 3.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) 
வார்டு எண் 2 ேக.எம்.ஆர். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 வளவனூர் 605108 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப் 
பகுதி

1.வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண் 14 கைரேமட்டு ெதரு  , 
2.குமாரகுப்பம் (வ.கி) வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண்1 4 
பட்டைரத் ெதரு , 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 14 ேமட்டு ெதரு , 4.குமாரகுப்பம் 
(வ.கி) வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 14 வடக்கு ெதரு 
(ெதாட்டியாந்ேதாப்பு) , 5.குமாரகுப்பம் (வ.கி) வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 14 ெதற்கு ெதரு 
(ெதாட்டியாந்ேதாப்பு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 வளவனூர் 605108 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண்
14 குமாரகுப்பம் அrசனக்காலனி , 2.வளவனூர் ேபரூராட்சி 
இருளர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 வளவனூர் 605108 ேகாவிந்தஐயர் உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 
கிழக்கு முகம் (வடக்கு பகுதி)

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 3 ஈஸ்வரன்
ேகாயில் ெதரு , 2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 9 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
241 241 241 வளவனூர் 605108 ேகாவிந்தஐயர் நிதி உதவி ெபறும்

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு பக்க கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம் ெதற்கு பகுதி

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 3 எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 
2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) பக்கேமட்டு பாைத ெதரு , 
3.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) பட்டிசந்து  , 4.வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) ெஜகநாதஸ்வரர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 வளவனூர் 605108 ேகாவிந்த ஐயர் நிதிஉதவி ெபறும்
நடுநிைலப் பள்ளி ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 
கிழக்கு முகம் நடுப் பகுதி

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 6 ரயில்ேவ ேராடு
(வடக்கு ெதரு) , 2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 5 
ரயில்ேவ ேராடு ெதற்கு ெதரு , 3.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு எண் 5 சுப்ரமணிய சாமி ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 வளவனூர் 605108 ேகாவிந்த ஐயர் நிதி
உதவிெபறும்நடுநிைலப் பள்ளி வடக்கு 
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 6 ஏrக்கைர ேமட்டு
ெதரு , 2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 5 
அக்ரஹாரம் வடக்கு ெதரு , 3.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு எண் 5 அக்ரஹாரம் ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 5 அக்ரஹாரம் 
ேமற்கு ெதரு , 5.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 5 
அக்ரஹாரம் கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 வளவனூர் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 6  பஞ்சாயத்து
ேபார்டு வதீி , 2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டுஎண் 7 
குயவன் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 6 ஆர்.ஐ. ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 வளவனூர் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பக்க கிழக்கு 
பகுதி பின்புறம்

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 7 மதுைர வரீன்
ேகாவில் , 2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 7 ெதாட்டி 
நகர் , 3.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டுஎண் 7 காலனி 
காந்தி நகர் , 4.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டுஎண் 6 
கால்நைட மருத்துவமைன ெதரு , 5.வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டுஎண் 7 சுப்ரமணிய நகர் , 6.வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 7 ேகாவிந்தராஜ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
246 246 246 வளவனூர் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம்
1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண்
8 பாண்டி ேராடு நடு ெதரு , 2.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & 
வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 8 சடராமன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு எண் 9  ெதன்னந்ேதாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 வளவனூர் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
அைற எண் 16

1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண்
8 பாண்டிேராடு ேமற்கு ெதரு , 2.வளவனூர் (சி.ஊ) வார்டு 
எண் 8   திருகுறிப்புெதாண்டர் நகர் , 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & 
வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 8 பாலாஜி நகர் , 
4.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 
8 திருவள்ளுவர் நகர் , 5.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 8 கூட்டுறவு நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 வளவனூர் 605108 எஸ் ஆர் அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்
பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.வளவனூர் (வ.கி) & வளவனூர்(ேபரூராட்சி) வார்டுஎண்1 
ெதற்கு காலனி , 2.வளவனூர் (வ.கி) & 
வளவனூர்(ேபரூராட்சி) வார்டுஎண்10  காராமணிக்குப்பம் 
முதல் ெதரு , 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) வளவனூர் (ேபரூராட்சி) 
வார்டுஎண்10  காராமணிகுப்பம் 2வது ெதரு , 4.குமாரகுப்பம் 
(வ.கி) வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டுஎண்11 மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 குமாரகுப்பம் வளவனூர‐
605108

எஸ் ஆர் அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பக்க கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம் ெதற்கு பகுதி

1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண் 10 
ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 2.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & 
வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்10 ெபருமாள் ேகாவில் வதீி , 
3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்13 
ேதாட்டக்கார வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
250 250 250 குமாரகுப்பம் வளவனூர‐

605108
எஸ். ஆர் அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பக்க கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம் வடக்கு பகுதி

1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்11 
நைரயூர் சந்து , 2.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) 
வார்டுஎண்11 பட்டிகாட்டுத் ெதரு , 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & 
வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்11  கள்ளி சந்து , 4.குமாரகுப்பம் 
(வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்11  கள்ளி சந்து,நைரயூர் 
சந்து,பட்டிக்காட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 குமாரகுப்பம் வளவனூர் 
605108

எஸ் ஆர் அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்
பள்ளி ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு 
முகம் நடுப் பகுதி

1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்12  
காகிதக்காரத் ெதரு , 2.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் 
(ேப) வார்டுஎண்12  காகிதக்கார பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
, 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்13  
ேதாட்டக்காரத் ெதரு , 4.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் 
(ேப) வார்டுஎண்12  தக்கா ெதரு , 5.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & 
வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்12  தக்கா வடக்கு ெதரு , 
6.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்12  
எல்ைல சந்து , 7.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) 
வார்டுஎண்13  ஊரல்குட்ைட வதீி , 8.வளவனூர் (சி.ஊ) 
வார்டுஎண்13 ஊரல் குட்ைட வடக்கு ெதரு , 9.வளவனூர் 
(சி.ஊ) வார்டுஎண்13  ஊரல் குட்ைட ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 பக்கேமடு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் (கிழக்கு 
பகுதி)

1.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்4  பக்கேமடு ெதரு , 
2.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்4  பஜைன ேகாவில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 பக்கேமடு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் (ேமற்கு பகுதி)

1.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்5  
ஆைலயாம்பாைளயம் , 2.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) 
வார்டுஎண்4  கடலூர் ேராடு , 3.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) 
வார்டுஎண்4  பக்கேமடு அrசனக் காலனி , 4.வளவனூர் 
(வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்5  அைமச்சார் அம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 5.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்4  
ஆைலயாம்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
254 254 254 நைரயூர் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
ெதற்கு பகுதி

1.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) கணக்குபிள்ைளத் ெதரு , 3.நைரயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.நைரயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு   , 5.நைரயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கருமாரத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 நைரயூர் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் (நடு 
பகுதி)

1.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) ைமலம் வதீி , 2.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதி வதீி , 3.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) தக்கா ெதரு  , 
4.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 நைரயூர் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) தனசிங்குபாைளயம் , 2.நைரயூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.நைரயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஓைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 நைரயூர் 605108 ஆதிதிராவிடர் நல ெதாடக்கப் பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி

1.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி , 3.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்பகார ெதரு , 
4.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 5.நைரயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 கல்லப்பட்டு 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
கிழக்கு பக்க பைழய கட்டிடம் வடக்கு 
முகம்

1.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
5.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் 
(ெதற்கு பகுதி) , 6.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெபrய ேகாவில் ெதரு , 7.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் சின்ன ேகாயில் ெதரு , 8.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மந்தகைர பகுதி , 9.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 10.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
காலனி நடுத் ெதரு , 11.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
காலனி கைடசி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
259 259 259 ெசங்காடு 605108 ேராமன் கத்ேதாலிக்க

உதவிெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் வதீி , 
2.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆலங்குப்பம் வதீி , 3.ெசங்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) ெசங்குளம் வதீி , 4.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
பகண்ைட ேராடு , 5.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) வடவண்ைட 
வதீி , 6.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பைழய மாதா ேகாயில் வதீி 
ேமற்கு , 7.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 8.ெசங்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) புதிய மாதா ேகாயில் வதீி , 9.ெசங்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டு ெதரு வடக்கு , 10.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
மாதா ேகாயில் வதீி ேமற்கு , 11.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு ெதற்கு , 12.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு ெதற்கு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 குரும்பன்ேகாட்ைட 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
2.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
3.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 ெசங்காடு 605108 ேராமன் கத்ேதாலிக்க உதவி
ெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு  பக்க 
கட்டிடம் வடக்கு முகம் புதிய கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி

1.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பைழய மாதா ேகாயில் ெதரு , 
2.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.ெசங்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய மாதா ேகாயில் வதீி (ெத) , 4.ெசங்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) பீட்டர் சாைல குறுக்கு சந்து , 5.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய மாதா ேகாயில் வதீி (ெதற்கு_ , 6.ெசங்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) வடவண்ைட வதீி , 7.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பீட்டர் 
சாைல , 8.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) குவாட்டர்ஸ் வதீி , 
9.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 10.ெசங்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) பகண்ைட ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
262 262 262 இளங்காடு 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
(கிழக்கு பகுதி)

1.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 2.இளங்காடு
(வ.கி) & (ஊ) ெபrயார் ெதரு , 3.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
நடமாடி ெதரு , 4.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) வ. உ. சி ெதரு , 
6.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடித் ெதரு , 7.இளங்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு , 8.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
காந்தி ெதரு , 9.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 இளங்காடு 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
(ேமற்கு பகுதி)

1.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.இளங்காடு
(வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 குடுமியாங்குப்பம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய  துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி

1.குடுமியாங்குப்பம்(வ.கி) & இளங்காடு (ஊ) ேராடு
குடுமியாங்குப்பம் , 2.குடுமியாங்குப்பம்(வ.கி) & இளங்காடு 
(ஊ) ெதாட்டி குடுமியான்குப்பம் , 3.குடுமியாங்குப்பம் வகி 
இளங்காடு ஊ ெபத்துெரட்டிக்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 குடுமியாங்குப்பம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய  துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் (ெதற்கு 
பகுதி)

1.குடுமியாங்குப்பம்(வ.கி) & இளங்காடு (ஊ) 
குடுமியாங்குப்பம் காலனி , 2.குடுமியான் குப்பம்(வ.கி) & 
ெபத்துெரட்டிகுப்பம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

266 266 266 வி பூதூர் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி

1.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) பாப்பாரகுட்ைட ெதரு , 4.வி.புதூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நாப்பாளத் ெதரு , 5.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு 
ெதரு , 6.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

267 267 267 வி பூதூர் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி

1.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
268 268 268 பூசாrப்பாைளயம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி கிழக்கு

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் ேமற்க பகுதி
1.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 3.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 4.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 பூசாrப்பாைளயம் 605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
(கிழக்கு பகுதி)

1.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) குட்ைட ெதரு , 4.வி.புதூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டு ெதரு , 5.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
7.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

270 270 270 குமுளம் 605107 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் (ேமற்கு பகுதி) 
வடக்கு முகம்

1.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) குமுளம் கிராமம் சந்து ெதரு , 
2.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ் மில் ெதரு , 3.குமுளம் (வ.கி) & 
(ஊ) திருமஞ்சன வதீி , 4.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
5.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 குமுளம் 605107 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் கள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாவில் ெதரு , 2.குமுளம் (வ.கி) & 
(ஊ) சனுவாசபுரம் , 3.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 
4.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராட்டு ெதரு , 5.குமுளம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராட்டு ெதரு , 6.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) 
குமுளம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 குமுளம் 605107 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் (கிழக்கு பகுதி) 
வடக்கு முகம்

1.முதலியார் குப்பம் (வ.கி) & குமுளம் (ஊ) குமுளம் கிராமம்
, 2.முதலியார்குப்பம் (வ.கி) & குமுளம் (ஊ) முதலியார்குப்பம் 
, 3.முதலியார்குப்பம் (வ.கி) & குமுளம் (ஊ) திருமஞ்சன வதீி , 
4.முதலியார் குப்பம் (வ.கி) & குமுளம் (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

273 273 273 குமுளம் 605107 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் (கிழக்கு பகுதி) 
வடக்கு முகம்

1.முதலியார் குப்பம் (வ.கி) & குமுளம் (ஊ) வி.மாத்தூர்
பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
274 274 274 ெகங்கராம்பாைளயம் 

605108
நிதிஉதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு பாண்டி ேராடு , 
2.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ெமயின் 
ேராடு , 4.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காமாராஜ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 ெகங்கராம்பாைளயம் 
605108

நிதி உதவி ெபறும் ெதாடக்கப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி

1.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

276 276 276 லிங்காெரட்டிப்பாைளயம்
 605107

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் (கிழக்கு பகுதி) வடக்கு 
முகம்

1.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
லிங்காெரட்டிபாைளயம் பள்ளிேசr ேராடு , 
2.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
லிங்காெரட்டிபாைளயம் விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
லிங்காெரட்டிபாைளயம் ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

277 277 277 லிங்காெரட்டிப்பாைளயம்
 605107

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
(ேமற்கு பகுதி)

1.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
லிங்காெரட்டிபாைளயம் ேமட்டு ெதரு காலனி , 
2.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
லிங்காெரட்டிபாைளயம் பள்ள காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

278 278 278 சிறுவந்தாடு 605105 அரசினர் மகளிர் உயர்நிைலப் பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
வடக்கு பகுதி

1.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
2.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) மருத்துவமைன ெதரு , 
3.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) கைட ெதரு , 4.சிறுவந்தாடு 
(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 5.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) 
சாத்தான ேதாட்டம் , 7.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
279 279 279 சிறுவந்தாடு 605105 அரசினர் மகளிர் உயர்நிைலப்பள்ளி

ேமற்கு பக்க கட்டிடம் (வடக்கு பகுதி) 
கிழக்கு முகம்

1.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ் மில் ெதரு , 
4.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமி 
குடியிருப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

280 280 280 சிறுவந்தாடு 605105 அரசினர் மகளிர்உயர்நிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
2.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் , 3.சிறுவந்தாடு (வ.கி) 
& (ஊ) கைட ெதரு , 4.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் 
ெதரு , 5.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

281 281 281 சிறுவந்தாடு 605105 அரசினர் மகளிர் உயர்நிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் (வடக்கு பகுதி) 
கிழக்கு முகம்

1.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) மடுகைர ேராடு , 
2.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) முதலியார் ெதரு , 
3.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) கைடத் ெதரு , 4.ேமாட்சகுளம் 
 (வ.கி)  & (ஊ) பள்ளித் ெதரு , 5.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) 
வண்ணாரத் ெதரு , 6.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) அண்ணா 
ெதரு , 7.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) பூந்ேதாட்டத் ெதரு , 
8.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

282 282 282 சிறுவந்தாடு 605105 அரசினர் மகளிர் உயர் நிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் (ேமற்கு பகுதி) 
வடக்கு முகம்

1.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) சாலியர் ெதரு , 
2.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) திருக்குளத் ெதரு , 
3.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) பைழய ைரஸ்மில் ெதரு , 
4.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) மீனவர் ெதரு (அ) பர்வத 
ராஜகுலத் ெதரு , 5.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) கிழக்கு 
ேமற்கு ெதரு , 7.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) ஆயக்குளத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
283 283 283 பரசுெரட்டிப்பாைளயம் 

605105
ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப் பள்ளி கிழக்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
2.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு  , 
7.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

284 284 284 பரசுெரட்டிப்பாைளயம் 
605105

ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப் பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
3.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணிமார் ேகாயில் 
ெதரு , 6.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணிமார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 8.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டித் ெதரு , 
10.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 
11.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
12.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

 முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,
 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்

ேததி :

இடம் :

01-09-2018

விழுப்புரம்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 நல்லாப்பாைளயம்‐

605701
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேதன்கல் ேமடு , 
2.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி , 
3.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன்  
ேகாயில் ெதரு , 6.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
நடுத் ெதரு , 7.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.நல்லாப்பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெசாைசட்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 நல்லாப்பாைளயம்‐
605701

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்

1.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைலத் ெதரு , 
2.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ள குளத்து ெதரு , 
3.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு 
சந்து , 4.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 நல்லாப்பாைளயம் ‐
605701

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
2.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் 
ெதரு , 5.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 நல்லாப்பாைளயம்‐
605701

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேநத்தாஜி ெதரு , 
2.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு ேமடு , 
4.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு , 
5.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
5 5 5 நல்லாப்பாைளயம்‐

605701
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டத்ெதரு , 

2.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கதிர்ேவல் கைடத் ெதரு , 
3.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெநட்ைடயர்  வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 கைடயம் ‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
ேமற்கு பகுதி கைடயம்

1.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) சூைளக்கார ேமட்டு ெதரு , 
3.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.கைடயம் (வ.கி) & 
(ஊ) அண்ணா நகர் , 5.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) பிடாரர் ெதரு , 
6.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) கர்ணம் ெதரு , 7.கைடயம் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 8.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) சூைளக்கார ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 கைடயம் ‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
கிழக்கு பகுதி

1.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) கவுண்டர் ெதரு , 2.கைடயம் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 3.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ெதரு , 4.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 5.கைடயம் (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 கைடயம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 2.கைடயம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி , 3.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
, 4.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 5.கைடயம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 கைடயம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ்.எஸ்.ஏ கட்டிடம்

1.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) சூைளக்கைர ேமட்டுத் ெதரு , 
2.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 3.கைடயம் 
(வ.கி) & (ஊ) கர்ணம் ெதரு , 4.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைலயார் ெதரு , 5.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) 
கவுண்டர் ெதரு , 6.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
7.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 8.கைடயம் (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 9.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
10 10 10 பைழய கருவாட்சி ‐

605201
அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி பைழய
கட்டிடம்

1.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நிைனவு குடியிருப்பு , 
2.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு 
காலனி , 3.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி , 
4.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 5.கருவாட்சி 
(வ.கி) & (ஊ) ெபrயகுளம்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 பைழய கருவாட்சி ‐
605201

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.கருவாட்சி (வ.கி) & 
(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 3.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) 
லட்சுமிபுரம் ெதரு , 4.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) 
தட்டாந்தாங்கல் ெதரு , 5.கருவாட்சி (ஊ) வார்டு 3 
ஈஸ்வரன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 கருவாட்சி ‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 1.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 2.கருவாட்சி (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 3.கருவாட்சி (வ.கி) &(ஊ) 
நடுத் ெதரு , 4.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) கம்பத்து ெதரு , 
5.கருவாட்சி (வ.கி) &(ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 புதுக்கருவாட்சி‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.கருவாட்சி (வ.கி) 
& (ஊ) இருளர்பாைளயம் ெதரு , 3.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு (மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு) , 4.கருவாட்சி 
(வ.கி) &(ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 புதுக்கருவாட்சி‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி 1.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ேராட்டு ெதரு , 
3.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 4.கருவாட்சி (வ.கி) & 
(ஊ) காலனித்ெதரு (பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு) , 
5.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 உைடயாநத்தம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.உைடயாநத்தம் & குளிர்சுைன (வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 2.உைடயாநத்தம் & குளிர்சுைன (வ.கி) 
உைடயாநத்தம் (ஊ) ெசஞ்சி ேராடு , 3.உைடயாநத்தம் & 
குளிர்சுைன (வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) வடக்கு வதீி , 
4.உைடயாநத்தம் & குளிர்சுைன (வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) 
ேடங்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
16 16 16 உைடயாநத்தம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.உைடயாநத்தம் & குளிர்சுைன (வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) 

உைடயாநத்தம் காலனி , 2.உைடயாநத்தம் & குளிர்சுைன 
(வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) புதுகாலனி , 3.உைடயாநத்தம் & 
குளிர்சுைன (வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) குளிர்சுைன காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 அத்தியூர்திருக்ைக ‐
605402

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 1.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ)) நடுத்ெதரு , 3.அத்தியூர் 
திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ஸ்ரீகாளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) நாப்பாைளயத் ெதரு , 
5.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 அத்தியூர்திருக்ைக‐
605402

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம்

1.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில்
ெதரு , 2.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) வண்டிக்காரன் 
சந்து , 3.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) மணியக்காரன் 
சந்து , 4.அத்தியூர் திருக்ைக (ஊ) ஏrக்ேகாடித் ெதரு , 
5.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேகாவிந்தசாமி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 அத்தியூர்திருக்ைக‐
605402

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி, 
வடக்கு கட்டிடம்

1.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ)ஊ) புதியகாலனி , 
2.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ)ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
3.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 அத்தியூர்திருக்ைக‐
605402

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 1.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) அருள்மிகு காளியம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 3.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
நாப்பாைளயத் ெதரு ெதற்கு , 4.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 5.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 6.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு(வ) , 7.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
21 21 21 ெவங்கமூர்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 

2.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்சார் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
6.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 ெவள்ைளயாம்பட்டு  ‐
605201

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைலேயாரத் ெதரு , 
2.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 5.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
குளத் ெதரு , 6.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெவங்கமூர் 
ேராடு , 7.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 ெவள்ைளயாம்பட்டு ‐
605201

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 ெவள்ைளயாம்பட்டு ‐
605201

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 
2.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
3.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 சி.என்.பாைளயம்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 1.சி.என்.பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.சி.என்.பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.சி.என்.பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 பனமைல ‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) தட்டார ெதரு , 2.பனமைல(வ) 
(வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 3.பனமைல(வ) 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.பனமைல(வ) 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 5.பனமைல(வ)  (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்து வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
27 27 27 ேமற்கு பகுதி 

கட்டடம் பனமைல ‐
605201

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பனமைல(வ)  (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ெமயின் ேராடு , 
2.பனமைல(வ)  (வ.கி) & (ஊ) மைலேயார ெதரு , 
3.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) மைலேயார ெதரு , 
4.பனமைல(வ)  (வ.கி) & (ஊ) வானக்கார ெதரு , 
5.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) வானகார ெதரு , 6.பனமைல(வ)  
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 7.பனமைல(வ)  (வ.கி) 
& (ஊ) முனியப்பன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 பனமைலப்ேபட்ைட 
மதுரா 
உைமயாள்புரம்‐605201

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 1.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ெமயின் ேராடு , 
2.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) சங்கீதமங்கலம் சாைல , 
4.பனமைல (வ) (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் , 5.பனமைல(வ) 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.பனமைல (வ) 
(வ.கி) & (ஊ) கட்டெபாம்மன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 பனமைலேபட்ைட‐
605201

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு அைற

1.பனமைல (ெத) (வ.கி) & பனமைல (வ) (ஊ) தங்கசாைல
ெதரு , 2.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு 
, 3.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைடத் ெதரு , 
4.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) வன்னியர் ெதரு , 
5.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) ைநனார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 பனமைலேபட்ைட ‐ 
605201

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு அைற

1.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 2.பனமைல(ெத) 
(வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 3.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ெமயின் 
ேராடு , 5.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) சமத்துவபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
31 31 31 பனமைல‐605201 ஆதிராவிடர் நலப்பள்ளி 1.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ெமயின் ேராடு , 

2.பனமைல(வ) (வ.கி) &(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பனமைல  (வ) (வ.கி) & பனமைல (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் 
ெதரு , 5.பனமைல  (வ) (வ.கி) & பனமைல (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 6.பனமைல  (வ) (வ.கி) & பனமைல (ஊ) 
நாப்பாைளயெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 சங்கீதமங்கலம் ‐605202 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் (ேமற்கு பகுதி)

1.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அனந்தபுரம் ேராடு , 
2.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பழநிஆண்டவர் 
ேகாவில்ெதரு , 3.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
கன்னிமார்ேகாவில்ெதரு , 4.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 சங்கீதமங்கலம் ‐605202 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் (வடக்கு பகுதி)

1.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னாரத்ெதரு , 
2.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளாழர்ெதரு , 
3.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன்ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34  சங்கீதமங்கலம் ‐
605202

அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 
2.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35  சங்கீதமங்கலம் ‐
605202

அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வாணியத்ெதரு , 
2.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

36 36 36 சாலவனூர் ‐605202 ஊராட்சி மன்றகட்டிடம் 1.சாலவனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு , 
2.சாலவனூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு , 3.சாலவனூர் 
(வ,கி) & (ஊ) மாதாக்ேகாவில் ெதரு , 4.சாலவனூர் (வ.கி) & 
கண்ணந்தல் (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
37 37 37 ெபருங்கலாம்பூண்டி ‐

605202
ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்ப பள்ளி 1.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர வதீி , 

2.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்குெதரு , 4.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு 
ெதரு , 5.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) சர்க்கார் கிணற்று 
ெதரு , 6.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அன்ைன வதீி , 
7.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
புதியமாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 8.ெபருங்கலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) வரீன்ேகாயில்ெதரு , 9.ெபருங்கலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

38 38 38 திருக்குணம் 605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி
வடக்கு ப குதி

1.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார ெதரு , 2.திருக்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.திருக்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில்ெதரு , 4.திருக்குணம் (வ.கி) 
& (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 ெகாசப்பாைளயம்‐
605203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காமாட்சிஅம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
4.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி சாைல , 5.திருக்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) மண்டபம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 ெகாசப்பாைளயம்‐
605203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அடங்குணம் வடக்குெதரு , 
2.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
4.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 அன்னியூர்‐605202 அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
இரண்டு வகுப்பு அைற

1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர்ெதரு , 2.அன்னியூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
42 42 42 அன்னியூர்‐605202 அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

இரண்டு வகுப்பு அைற
1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசயப்பன் ெதரு , 2.அன்னியூர்
(வ.கி) & (ஊ) பாரதியார்வதீி , 3.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளுவர்ெதரு , 4.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிேவல் 
ெதரு , 5.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 அன்னியூர்‐605202 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி (பைழய
கட்டிடம்)

1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) ராமலிங்கம் சந்து , 2.அன்னியூர்
(வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 3.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளுவர்ெதரு , 4.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) பூவராகவன் 
ெதரு , 6.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசயப்பன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 அன்னியூர்‐605202 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி (புதிய
கட்டிடம்)

1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 2.அன்னியூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்காலனி , 3.அன்னியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் காலனி , 4.அன்னியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 5.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 அன்னியூர்‐605202 அரசினர் ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள்ளி, நபார்டு கட்டிடம்

1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேநதாஜிெதரு , 2.அன்னியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெஜயராம அய்யர் ெதரு , 3.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயார்ெதரு , 4.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) வ.ஊ.சி.ெதரு , 
5.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ)) மாrயம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 அன்னியூர்‐605202 அரசினர் ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள்ளி நபார்டு கட்டிடம்

1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) கருணாநிதி ெதரு , 2.அன்னியூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு , 3.அன்னியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அண்ணா வதீி , 4.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாவிந்தசாமி ெதரு , 5.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) எம்ஜிஆர் 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
47 47 47 ெவள்ேளrப்பட்டு‐

605202
ஊராட்சி ஒன்றிய  ஆரம்பப்பள்ளி 1.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 

2.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.சித்ேதr (வ.கி) & 
(ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 4.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி ெதற்கு ெதரு , 5.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) புது 
காலனி வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 ெவள்ேளrப்பட்டு‐
605202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
(ேமற்கு பகுதி)

1.ெவள்ேளrபட்டு (வ.கி) & சித்ேதr (ஊ) ெவள்ேளrபட்டு
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.ெவள்ேளrபட்டு (வ.கி) & 
சித்ேதr (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெவள்ேளrபட்டு (வ.கி) & சித்ேதr (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49 49 49 ெவள்ேளrப்பட்டு 
மதுரா ெசம்ேமடு‐605202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ெவள்ேளrபட்டு (வ.கி) & சித்ேதr (ஊ) ெசம்ேமடு ஊராட்சி
ெரட்டியார் ெதரு , 2.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 
3.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ெசம்ேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) ேகானார் ெதரு , 5.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 அனுமந்தபுரம் ‐ 605202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அனுமந்தபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 
2.அனுமந்தபுரம் (வ.கி) & (ஊ) திருக்குணம் சாைலவதீி , 
3.அனுமந்தபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.அனுமந்தபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 ேபாரூர் ‐605202 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 1.ேபாரூர் (ஊ) வார்டு எண் 1ேபாரூர்  ேமட்டு ெதரு , 
2.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 1   விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு   , 3.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 2 துரவிதாங்கள் 
மாதா ேகாயில் ெதரு , 4.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 2 
புதூர் , 5.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 3 ேபாரூர் 
நடுெதரு , 6.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 3 ேபாரூர் 
பள்ளத்ெதரு , 7.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 3 ேபாருர் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
52 52 52 கக்கனூர்‐605402 ெசயின்ட் லிட்டில்பிளவர்

உயர்நிைலப்பள்ளி முன் அைற
1.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) கைடவதீி , 2.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
லால்பகதூர்வதீி , 3.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) மகாத்மாகாந்தி 
ெதரு , 4.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் வதீி , 
5.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 கக்கனூர்‐605402 ெசயின்ட் லிட்டில்பிளவர்
உயர்நிைலப்பள்ளி ைமய அைற

1.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா வதீி , 2.கக்கனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காமராஜவதீி , 3.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) தந்ைதெபrயார் 
ெதரு , 4.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) குறிஞ்சி ெதரு , 5.கக்கனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மங்கலாபுரம் ேராடு , 6.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மங்கலாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 கக்கனூர்‐605402 ெசயின்ட்லிட்டில்பிளவர்
உயர்நிைலப் பள்ளி

1.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
2.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 3.கக்கனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுேபட்ைடவடக்குெதரு , 4.கக்கனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுேபட்ைடெமயின் ேராடு , 5.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 கக்கனூர்‐605402 ெசயின்ட்லிட்டில்பிளவர்
உயர்நிைலப் பள்ளி

1.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) புனித சிறுமலர்
மாதாேகாயில்ெதரு , 2.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குெதரு , 
3.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 4.கக்கனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெபrயாயி ேகாயில் ெதரு , 5.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முத்துமாrயம்மன்ெதரு , 6.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கக்கன்ெதரு , 7.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) அன்ைனெதரசா வதீி 
, 8.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 கிழக்குபகுதி 
அrயலூர் திருக்ைக 
605402

பஞ்சாயத்து யூனியன்
நடுநிைலப்பள்ளி

1.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
2.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் 
ெதரு , 5.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
57 57 57 அrயலூர்திருக்ைக 

605402
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(புதிய கட்டிடம்) ேமற்கு பகுதி

1.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் குட்ைடத்
ெதரு , 2.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக் கூடத் 
ெதரு , 3.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
4.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) களத்து ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 அrயலூர்திருக்ைக(கூ
டலூர்)‐605402

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெகாண்டியங்குப்பம்
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & 
(ஊ) ெகாண்டியங்குப்பம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) டட்நகர் கூடலூர் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & 
(ஊ) டட்நகர் கூடலூர் மாதா ேகாயில் ெதரு , 5.அrயலூர் 
திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) டட்நகர் கூடலூர் ஸ்டாலின் ெதரு , 
6.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) டட்நகர் கூடலூர் 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

59 59 59 டட்நகர்605402 ஆர்.சி உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 1.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) டட் நகர் (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) டட் நகர் (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 3.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) டட் நகர் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) 
டட் நகர் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 5.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) 
டட்நகர் (ஊ) டட்நகர் பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 அrயலூர்திருக்ைக‐
605402

ஆர்.சி.உதவிெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி 1.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
2.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேடங் ெதரு , 
3.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேமல் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
61 61 61 ேகாழிப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ேகாழிப்பட்டு

(வ.கி) & (ஊ) ேசக்கிழார் ெதரு , 3.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
புதுத்ெதரு , 4.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாரதி ெதரு , 
5.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 
6.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கம்பன் ெதரு , 7.ேகாழிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8.ேகாழிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 ேகாழிப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலணி மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 
3.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேநருஜி ெதரு , 4.ேகாழிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 5.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 மல்லிைகப்பட்டு 605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.மல்லிைகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.மல்லிைகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் 
பின்புறத் ெதரு , 5.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணாநகர் ெதரு , 6.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைர(ம)பள்ளிகூடத் ெதரு , 7.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 8.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) புதுத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

64 64 64 மாம்பழப்பட்டு‐605302 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
பாரளுமன்ற உறுப்பினர் கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி

1.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
3.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 4.மாம்பழப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 5.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
65 65 65 மாம்பழப்பட்டு605302 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி

பாரளுமன்ற உறுப்பினர் கட்டிடம் 
(ெதற்கு பகுதி)

1.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டன்காடுெவட்டி ெதரு , 
2.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு , 
3.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்புத் ெதரு , 
4.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
5.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கல்பட்டு ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 மாம்பழப்பட்டு‐605302 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, ேநரு
கட்டிடம்

1.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

67 67 67 மாம்பழப்பட்டு‐605302 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, ேநதாஜி
கட்டிடம்

1.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
2.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 ஒட்டன் காடுெவட்டி‐ 
605302

நிதி உதவி ெபறும் ஆரம்பப் பள்ளி 1.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & ஒட்டன்காடுெவட்டி (ஊ) மாதா
ேகாயில் ெதரு , 2.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & 
ஒட்டன்காடுெவட்டி (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & ஒட்டன்காடுெவட்டி (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & 
ஒட்டன்காடுெவட்டி (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 கல்பட்டு‐ 605302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 1.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ெசல்லும் ேராடு , 
2.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர வதீி , 3.கல்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrத் ெதரு , 5.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார வதீி , 
6.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெசல்லும் ேராடு , 
7.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆசாrத் ெதரு , 8.கல்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு ெதரு , 9.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடு வதீி , 
10.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 11.கல்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 12.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
70 70 70 கல்பட்டு‐ 605302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.கல்பட்டு (வ.கி) & 

(ஊ) வடக்கு வதீி , 3.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
வடக்கு , 4.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
5.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
6.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடு வதீி , 7.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி ெதற்கு , 8.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆஸ்பிட்டல் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 நத்தேமடு‐ 605302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) (நத்தேமடு) வடக்கு வதீி , 2.கல்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ேமற்கு வதீி , 3.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
(நத்தேமடு) ெதற்கு வதீி , 4.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) (நத்தேமடு) 
கிழக்கு வதீி , 5.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு புதூர் வதீி 
, 6.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ஏrத் ெதரு , 7.கல்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ேகாபுலாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

72 72 72 சிறுவாக்கூர் 605302 ஆதிராவிடர் துவக்க நலப்பள்ளி
(புதிய கட்டிடம்)

1.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) சிறுவாக்கூர் காலனி , 
2.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 3.சிறுவாக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 4.சிறுவாக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 5.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளத்து ெதரு , 6.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ் மில் ெதரு ராகவன்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 சிறுவாக்கூர் 605302 ஆதிராவிடர் துவக்க நலப்பள்ளி
(பைழய கட்டிடம்)

1.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சவுrநாயக்கன்ேபட்ைட , 
2.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட வதீி , 3.சிறுவாக்கூர் 
வ.கி) & (ஊ) ராகவன்ேபட்ைட , 4.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ராகவன்ேபட்ைட ைரஸ்மில் ெதரு , 5.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ரயில்ேவ ெமயின் பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 15 of 66



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
74 74 74 கருங்காலிப்பட்டு 

605302
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(பைழய கட்டிடம்)

1.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
3.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
5.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 6.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆசாrத் ெதரு , 
7.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 
8.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
9.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ராஜன் ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 கருங்காலிப்பட்டு 
605302

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(புதிய கட்டிடம்)

1.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு(காலனி) , 
2.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேடங் ெதரு(காலனி) , 
3.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுத் தைலவர் 
ெதரு(காலனி) , 4.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் 
ெதரு(காலனி) , 5.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் 
ெதரு(காலனி) , 6.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் 
ெதரு(காலனி) , 7.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் 
ெதரு(காலனி) , 8.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு(காலனி) , 9.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புளியமரத் 
ெதரு(காலனி) , 10.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு (காலணி) , 11.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 12.கருங்காலிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 காங்கியனூர் 605302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 3.காங்கியனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமாட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரத் ெதரு , 
5.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) தார் சாைல , 6.காங்கியனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
77 77 77 காங்கியனூர் 605302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 2.காங்கியனூர்

(வ.கி) & (ஊ) பம்ைபகைரத் ெதரு , 3.காங்கியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.காங்கியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 5.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதரு , 6.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு 
, 7.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 8.காங்கியனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு(காலனி) , 
9.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
10.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 பள்ளியந்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி
(கிழக்கு)

1.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrத் ெதரு , 2.பள்ளியந்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஆலம்பாடி ெதரு , 3.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசடத் ெதரு , 4.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்ட ெதரு 
, 5.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தெவளி ெதரு , 
8.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 9.பள்ளியந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 பள்ளியந்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி
(ேமற்கு)

1.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 2.பள்ளியந்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வயக்கால் ேகாட்ட 
ெதரு , 5.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சமுதாயகூடம் ெதரு , 
6.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின் ேராடு , 
7.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
80 80 80 ெகடார் 605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 

2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) ராஜாஜி ெதரு , 4.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜர் 1வது ெதரு , 6.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் 
2வது ெதரு , 7.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் 3வது ெதரு , 
8.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) பைழய கைடத் ெதரு , 9.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) ேபாலிஸ் ஸ்ேடஷன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 ெகடார் 605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) துர்க்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் 1வது ெதரு , 3.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் 2வதுெதரு , 4.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயார் ெதரு , 5.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) வரீப்பாண்டியன் 
ெதரு , 6.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 7.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) பால்வாடிெதரு , 8.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி 
நகர் , 9.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 ெகடார் 605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(வடக்கு பகுதி)

1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) அரசு உயர்நிைலப் பள்ளிகூடத் ெதரு
, 2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 3.ெகடார் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு பைழய காலனி , 
4.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ேமற்குெதரு , 5.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர வடக்கு ெதரு , 6.ெகடார் (வ.கி) & 
(ஊ) ெசல்லங்குப்பம் காங்கியனூர் ேராடு , 7.ெகடார் (வ.கி) 
& (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
83 83 83 ெகடார்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

(ேமற்கு பகுதி)
1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதற்கு பகுதி , 
2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
சமுதாயக்கூடத் ெதரு புதிய காலனி , 4.ெகடார் (வ.கி) & 
(ஊ) அகரம்சித்தாமூர்ேராடு , 5.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
முதல்ெதரு , 6.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) இரண்டாவது ெதரு , 
7.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) மூன்றாவது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 ெசல்லங்குப்பம்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு அைற

1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் முருகன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் பள்ளிக்கூடத் 
ெதரு , 3.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லங்குப்பம் புதுத் ெதரு , 5.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லங்குப்பம் பால்வாடித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 ெசல்லங்குப்பம்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு அைற

1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு(ெத) , 3.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லங்குப்பம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு(கி) , 4.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் மாதா ேகாயில் ெதரு பைழய 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 வரீமூர் ‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 2.வரீமூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 வரீமூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
88 88 88 வரீமூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) 

காவல்நிைலயம்ெதரு , 3.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் 
ேகாயில் ெதரு , 4.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) பாட்ைட ெதரு , 
5.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ)) ைரஸ்மில் ெதரு , 6.வரீமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஒத்தவைட ெதரு , 7.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) கூட்டுறவு 
வங்கி சாைல , 8.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) ராமகிருஷ்ணா 
பள்ளி அருகில்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 சிறுவாைல‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய உயர்நிைலப் பள்ளி 1.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 2.சிறுவாைல
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 3.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) 
தபீாஞ்சா நகர் , 4.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
5.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 6.சிறுவாைல 
(வ.கி) & (ஊ) வண்டிக்காரத் ெதரு , 7.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 8.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) பைடயாச்சியர் 
ெதரு , 9.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகாரத் ெதரு , 
10.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 11.சிறுவாைல 
(வ.கி) & (ஊ) சிறுவாைல ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

90 90 90 சிறுவாைல‐605402 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி 1.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 2.சிறுவாைல (வ.கி) 
& (ஊ) குன்னத்தூர் தாங்கல் , 3.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) 
இருளர் நகர் , 4.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) குன்னத்தூர் தாங்கல் கிழக்கு 
ெதரு , 6.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் சிறுவாைல 
ெதற்கு ெதரு , 8.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) கீழ் ெதரு , 
9.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ெபrய காலனி , 10.சிறுவாைல 
(வ.கி) & (ஊ) சிறுவாைல தாங்கல் ெதற்கு ெதரு , 
11.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) சிறிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
91 91 91 ஏழுெசம்ெபான்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி 1.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) சனிமூைலத் ெதரு , 

2.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.எழுெசம்ெபான் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 4.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) 
பாைறத்ெதரு , 5.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) 
சிவன்ேகாயில் ெதரு (ேபருந்து வளாகம்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 ஏழுெசம்ெபான் ‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைர ெதரு , 
2.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
3.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகாயில்ெதரு , 
4.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர , 5.எழுெசம்ெபான் 
(வ.கி) & (ஊ) காலணி , 6.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 7.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) சனிமூைலத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 ேமல்காரைண‐605203 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி 1.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ேமல்காரைன
(வ.கி) & (ஊ) ஆலக்காரத்ெதரு , 3.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) 
ஓட்டகாரத் ெதரு , 4.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 ேமல்காரைண‐605203 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி 1.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) மந்தகைரெதரு , 
2.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில்ெதரு , 
3.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) வமீன் வதீி , 4.ேமல்காரைன 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 5.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) 
ஆயாவட்டு ெதரு , 6.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) அக்ராகர 
வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 ேமல்காரைன‐605203 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி 1.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) வினாயகபுரம்ெதரு , 
3.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
4.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
96 96 96 கல்யாணம்பூண்டி‐

605202
அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி 1.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 

2.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் வதீி , 
3.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 கல்யாணம்பூண்டி‐
605202

அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி 1.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
2.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) சுப்புராயர் ேகாயில் 
ெதரு , 3.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) ேமல வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 கல்யாணம்பூண்டி‐
605202

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.கல்யாணம்பூண்டி (வ.கி)& (ஊ) மடத்து ெதரு , 
2.கல்யாணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வாணியத் ெதரு , 
3.கல்யாணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார்ெதரு , 
4.கல்யாணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) தங்க முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கல்யாணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ேராட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 நங்காத்தூர்‐605202 ஊராட்சி ஒன்றிய  ஆரம்ப பள்ளி 1.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
2.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 3.நங்காத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நங்காத்தூர்காலனி , 4.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெஜயராகினி மாதா ேகாயில்ெதரு , 5.நங்காத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் கிழக்கு ெதரு , 6.நங்காத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில்ெதரு , 7.நங்காத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 8.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 நங்காத்தூர்‐605202 ஊராட்சி ஒன்றிய  ஆரம்ப பள்ளி 1.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 2.நங்காத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஓைடத் ெதரு , 3.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கர வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
101 101 101 நங்காத்துர்‐605202 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 1.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயநாயகி மாதா ெதரு , 

2.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகன்னடி ெதரு , 3.நங்காத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காமராஜர்ெதரு , 4.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாத்திமா ெதரு , 5.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 6.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார்ெதரு , 
7.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அந்ேதாணியார்ெதரு , 
8.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அன்ைன ெதேரசா வதீி , 
9.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மகிைமபுரம் , 10.நங்காத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) டஃப்பி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 நகர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 1.நகர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.நகர்
(வ.கி) & (ஊ) ஆசாrத் ெதரு , 3.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் 
ெதரு , 4.நகர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 5.நகர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாயில் ெதரு , 6.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 முட்டத்தூர்‐605203 ஒய்க்காப் ேமல் நிைலப்பள்ளி
பட்ேடல் நிதி உதவி  கட்டிடம் 
(வடக்கு பகுதி)

1.முட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 2.முட்டத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) குேடான் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 முட்டத்தூர்‐605203 ஒய்க்காப் ேமல் நிைலப்பள்ளி
பட்ேடல் நிதி உதவி கட்டிடம் 
(ெதற்கு பகுதி)

1.முட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வாசக சாைலத் ெதரு , 
2.முட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு , 3.முட்டத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.முட்டத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமல்காரைன ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 முட்டத்தூர்‐605203 ஒய்க்காப் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்குபகுதி

1.முட்டத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) அrசன காலனி , 2.முட்டத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) அrசன காலனி(ேம) , 3.முட்டத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
நயினார் ெதரு , 4.முட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 5.முட்டத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) பூஞ்ேசாைல 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
106 106 106 ேநமூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.ேநமூர்

(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா வதீி , 5.ேநமூர்  (வ.கி) & (ஊ) சி.எஸ்.ஐ.சர்ச் ெதரு , 
6.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய யாதவ் ெதரு , 7.ேநமூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அண்ணாநகர் காலனி , 8.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 9.ேநமூர் (வ.கி) &அரசலாபுரம்(ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 10.ேநமூர்  (வ.கி) அரசாலாபுரம் (ஊ) 
அரசலாபுரம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 ேநமூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.ேநமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா வதீி , 5.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய யாதவ் ெதரு 
, 6.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் காலனி , 7.ேநமூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 8.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108 108 108 ேநமூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
(ெதற்கு பகுதி)

1.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு காலனி , 2.ேநமூர்
(வ.கி) & (ஊ) சி.எஸ்.ஐ சர்ச் ெதரு , 3.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அரசலாபுரம் காலனி , 4.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) அரசலாபுரம் 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 கஞ்சனூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்ப பள்ளி
(ெதற்கு பகுதி)

1.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி ெதரு , 2.கஞ்சனூர்
(வ.கி) & (ஊ) காலனிமாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
110 110 110 கஞ்சனூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்ப பள்ளி

(வடக்கு பகுதி)
1.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) தர்மகர்த்தா ெதரு , 2.கஞ்சனூர்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.கஞ்சனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டு ெதரு , 4.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 
5.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
6.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயேபாஸட் ஆபீஸ் ேராடு , 
7.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேக.ஆர்.பாைளயம் , 8.கஞ்சனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேபங்க் ெதரு , 9.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
துர்க்ைக ேகாயில் ெதரு , 10.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் 
பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 கஞ்சனூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 1.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேவளியந்தல் , 2.ெகாரளூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெகாரளூர் இருளர் குடியிருப்பு , 3.ெவங்காயகுப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெவங்காயகுப்பம் , 4.ெகாரளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.ெகாரளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.கஞ்சனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கஞ்சனூர் கூட்டுேராடு , 7.ெகாரளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 8.ெகாரளூர் (வ.கி) & ேநமூர் (ஊ) 
ெகாரளூர் புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 குண்டலப்புலியூர்‐
605203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
(வடக்கு கட்டிடம்)

1.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 
3.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
4.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) துெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) நாகம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
113 113 113 குண்டலப்புலியூர்‐

605203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
(ெதற்கு பகுதி)

1.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார்  ெதரு 
, 3.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்  ெதரு , 
4.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 அதனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.அதனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) துலுக்காநத்தம் ேகாவில்ெதரு , 3.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrகைர ெதரு , 4.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 5.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் 
ெதரு , 6.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 7.அதனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்  ெதரு , 8.அதனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பட்டி ெகாட்டாசந்து , 9.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு (ெதரு) , 10.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்கேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 அதனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.அதனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் சந்து , 4.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன மடத்து 
சந்து , 6.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன மடத்து ெதரு , 
7.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்வன்னியர் ெதரு , 8.அதனூர் 
(வ.கி) & (ஊ)ெ◌ா கீழ்வன்னியர் ெதரு , 9.அதனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 10.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கக்கன்ெதரு , 11.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
116 116 116 அதனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் ெமயின் ேராடு , 

2.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம்நடுத்ெதரு , 3.அதனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் ேமற்கு ெதரு , 
5.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் கிழக்கு ெதரு , 
6.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் அந்ேதாணியார் ெதரு 
, 7.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) அதனூர் ெமயின் ேராடு , 8.அதனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) தருமாபுr பள்ளத் ெதரு , 9.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தருமாபுr ேமட்டுெதரு , 10.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) தருமாபுr 
ெமயின் ேராடு , 11.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) தருமாபுr 
நடுெதரு , 12.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) தருமாபுr ெதற்கு ெதரு , 
13.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) தருமாபுr முருகன் ேகாவில் ெதரு 
, 14.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) அதனூர் பாட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
117 117 117 சூரப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) வினாயகர்

ேகாவில் ெதரு , 2.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு 
(ஊ) அனந்தபுரம் ேராடு , 3.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & 
சூரப்பட்டு (ஊ) திரு.வி.க.ெதரு , 4.சூரப்பட்டு & அரும்புலி 
(வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 5.சூரப்பட்டு & 
அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) விழுப்புரம் 
திருவண்ணாமைல ெமயின் ேராடு , 6.சூரப்பட்டு & 
அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) அண்ணாநகர் முதல் 
ெதரு , 7.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) 
அண்ணாநகர் முதல் குறுக்கு ெதரு , 8.சூரப்பட்டு & 
அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) அண்ணாநகர் 2வது 
குறுக்கு ெதரு , 9.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு 
(ஊ) அம்ேபத்கர் ெதரு , 10.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & 
சூரப்பட்டு (ஊ)ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 11.சூரப்பட்டு 
& அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) ராஜாஜி ெதரு , 
12.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் குறுக்குெதரு , 13.சூரப்பட்டு & 
அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 14.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு 
(ஊ)அரும்புலி (ஊ) நடுத் ெதரு , 15.சூரப்பட்டு & அரும்புலி 
(வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) புதுத் ெதரு , 16.சூரப்பட்டு & 
அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
17.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) முத்து 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
118 118 118 வாழப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.வாழப்பட்டு

(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் 
ெதரு , 4.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியார் ெதரு , 
6.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஐ.டி.ஐ.ெதரு , 
8.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 9.வாழப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 ெவங்கந்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடித் ெதரு , 
2.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காளிக் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகாரத் ெதரு , 
4.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னப்பிள்ைளயார் ெதரு , 
5.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
7.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு , 8.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 ெவங்கந்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புத் ெதரு , 2.ெவங்கந்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் ெதரு , 3.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அத்தியூரான் வதீி , 4.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்பத்து 
ெதரு , 5.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமாந்ைதயன் சந்து , 
6.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஓம்சக்தி நகர் , 7.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 8.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ெதரு , 9.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 10.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
121 121 121 ெவங்கந்தூர்‐605402 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி 1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

2.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
4.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புத் ெதரு , 5.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அத்தியூரான் ெதரு , 6.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கம்பத்து ெதரு , 7.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
துேராபைதயம்மன் ெதரு , 8.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைரெதரு , 9.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சூரப்பட்டு 
ேராடு , 10.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு , 
11.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 அகரம்சித்தாமூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு பகுதி)

1.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாrத் ெதரு , 
3.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யம்மார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 அகரம்சித்தாமூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(கிழக்கு பகுதி)

1.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
2.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
3.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
4.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 காைண‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு பகுதி)

1.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 2.குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) சித்தாமூர் ேராடு , 3.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முனஸ்வரன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 5.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) குப்பம் ெமயின்ேராடு , 6.குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
125 125 125 காைண‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

(ேமற் பகுதி)
1.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் , 2.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ேமற்கு ெதரு , 3.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு குப்பம் , 4.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 5.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாவில் கிழக்கு ெதரு , 6.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி குப்பம் ைவலாமூர் இைணப்பு ெதரு , 7.குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ைவலாமூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 காைண‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.காைண (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 2.காைண
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.காைண (வ.கி) & (ஊ) 
ேக.வி.ஆர் நகர் , 4.காைண (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 5.காைண (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 காைண‐605301 அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி 1.காைண (வ.கி) & (ஊ) ஸ்கூல்ெதரு , 2.காைண (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத் ெதரு , 3.காைண (வ.கி) & (ஊ) பஜைனக் ேகாயில் 
ெதரு , 4.காைண (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 5.காைண 
(வ.கி) & (ஊ) ேதர்முட்டித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 காைண‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.காைண (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 2.காைண
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.காைண (வ.கி) & 
(ஊ) ேஜாதி நகர் காலனி , 4.காைண (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா 
நகர் காலனி , 5.காைண (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் காலனி 
ஆஸ்பிட்டல் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 காைண (ைவலாமூர்)‐
605301

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.காைண (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.காைண (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 3.காைண (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
130 130 130 சாணிேமடு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 1.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தகைர ெதரு , 2.ஆrயூர் (வ.கி) & 

(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சின்னபிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகர் ேகாயில் ெதரு , 5.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓம்சக்திேகாயில் ெதரு , 6.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயபிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 ஆrயூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
துர்ைக அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 4.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யமுர் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு 
, 8.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
9.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

132 132 132 ஆசாரங்குப்பம்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆசாரங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.ஆசாரங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயத் ெதரு , 
3.ஆசாரங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 4.ஆசாரங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு , 5.ஆசாரங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
133 133 133 கஸ்பாகாரைண‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

, 2.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) உைடயார் ெதரு , 
3.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
4.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 
5.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு , 
6.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) பைழயகுடியிருப்பு 
எம்.ஜி.ஆர். ெதரு , 7.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & 
(ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு , 9.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 10.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & 
(ஊ) வாய்ககால் ெதரு , 11.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா ெதரு , 12.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) 
பம்பாபதிேபட்ைட முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
13.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 கஸ்பாகாரைண‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி
பம்பாபதிேபட்ைடமாrயமமன்ேகாயில்ெதரு , 
2.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) 
& (ஊ) புதிய காலனி புதியகுடியிருப்பு அம்ேபத்கார் ெதரு , 
4.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) பூங்குணம் 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 6.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) &(ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 7.பூங்குணம் (வ.கி) & 
கஸ்பாகாரைண (ஊ) யாதவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
135 135 135 ேவளியந்தல்‐605203 எம்.டி.ெதாடக்கப்பள்ளி 1.ேவளியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி விநாயகர் ேகாயில்

ெதரு , 2.ேவளியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ேவளியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ேவளியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 நரசிங்கனூர்‐605203 பஞ்சாயத்து யூனியன்துவக்கப்பள்ளி 1.நாரசிங்கனுர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.நாரசிங்கனுர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் வதீி , 3.நாரசிங்கனுர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 4.நாரசிங்கனுர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதா ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 நந்திவாடி‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி
புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 6.நந்திவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 7.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெசட்டியார் வதீி , 8.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 
9.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 10.நந்திவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) அனந்தபுரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

138 138 138 கீழ் நந்திவாடி‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 1.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) குயவர் வதீி , 2.நந்திவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு 
, 4.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 ஈ.மண்டகப்பட்டு‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கபள்ளி,ேமற்கு பகுதி

1.மண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.மண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 ஈ.மண்டகப்பட்டு‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி
(புதிய கட்டிடம்)

1.மண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.மண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபாைறயார் ேகாயில்ெதரு , 
3.மண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
141 141 141 ெச.புதூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய

துவக்கபள்ளி,ெதற்கு பகுதி
1.ெச.பூதூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
2.ெச.பூதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
3.ெச.பூதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 4.ெச.பூதூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 5.ெச.பூதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 6.ெச.பூதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாழிப்பண்ைண

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 ெச. ெகாளப்பாக்கம்‐
605203

எம்.டி துவக்கபள்ளி 1.ெச.ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில்
ெதரு , 2.ெச.ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.ெச.ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சர்ச் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 ெச.குன்னத்தூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய ெதற்கு கட்டிடம்

1.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி &வடக்குத்ெதரு , 
2.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு காலனி , 
4.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

144 144 144 ெச.குன்னத்தூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய ெதற்கு கட்டிடம்

1.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 
2.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
4.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டுரங்கன் ேகாயில்ெதரு 
, 5.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல வதீி , 
6.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
7.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
145 145 145 ஈச்சங்குப்பம்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 

2.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு , 
4.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
5.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
6.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மனக்ெகாள்ளி ெதரு , 
7.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
9.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 பூண்டி‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 2.ேவம்பி (வ.கி) 
&  பூண்டி (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 3.ேவம்பி (வ.கி) &  
பூண்டி (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 4.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி 
(ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

147 147 147 ேவம்பி‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி (ஊ) நடுத் ெதரு , 2.ேவம்பி (வ.கி) &  
பூண்டி (ஊ) திெரௗபைத ெதரு , 3.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி 
(ஊ) நியாயவிைல கைட ெதரு , 4.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி 
(ஊ) பள்ளத் ெதரு , 5.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி (ஊ) ெநடுந் 
ெதரு , 6.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 ேவம்பி‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ேவம்பி (வ.கி) &  பூrகுடிைச (ஊ) காலனி , 2.ேவம்பி (வ.கி) 
&  பூrகுடிைச (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ேவம்பி 
(வ.கி) &  பூrகுடிைச (ஊ) புதுமைன ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

149 149 149 உலகலாம்பூண்டி‐
605203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(பைழய கட்டிடம்)

1.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) திெரௗபதி அம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 3.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) நடுத் ெதரு , 
4.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
150 150 150 உலகலாம்பூண்டி‐

605203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு வடக்கு பகுதி)

1.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
3.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) பைழயக் காலனி , 
4.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) தந்ைத ெபrயார் ெதரு , 
5.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) அம்ேபத்கர் ெதரு , 
6.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு , 
7.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.ெதரு , 
8.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) அன்ைன ெதரசா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 தும்பூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 3.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) நாகம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
5.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ட ெதரு , 6.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 7.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூட பின்புறம் , 8.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 9.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
10.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 11.தும்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 12.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
13.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 14.தும்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நாகம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 தும்பூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 2.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜ் ெதரு , 3.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
5.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு , 6.தும்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
153 153 153 தும்பூர் (அேசாகபுr)‐

605203
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(புதிய கட்டிடம்)

1.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில் ெதரு , 3.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாசிைல 
ெதரு , 5.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாசிைல எதிர் ெதரு , 
6.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈ.பி.ெதரு , 7.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அேசாகபுr காலனி , 8.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு 
ெதரு , 9.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அல்லிமுத்து ெதரு , 10.தும்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெஜயராம ெதரு , 11.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 ஒரத்தூர்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 2.ஒரத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மூலத் ெதரு , 
4.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) தச்சத் ெதரு , 5.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 6.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரத் ெதரு , 
7.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமிபுரம் மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 8.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) தாயிப் நகர் , 9.ஒரத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மீனாட்சி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 ஒரத்தூர்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி குடியிருப்பு , 
2.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 ஒரத்தூர்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா குடியிருப்பு ெதரு , 
2.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 3.ஒரத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 4.ஓரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாசப்பாைளயம் , 5.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குருப்அவுஸ் 
ெதரு , 6.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 ஒரத்தூர்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு காலனி குடியிருப்பு அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
158 158 158 ேசாழகனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ேசாழகனூர்

(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 5.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 6.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைர ெதரு , 7.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைல ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 ேசாழகனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி 1.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி , 2.ேசாழகனூர்
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 3.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சின்ன காலனி , 4.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

160 160 160 ேசாழாம்பூண்டி‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர , 6.ேசாழாம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 ேசாழாம்பூண்டி‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
2.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
3.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
4.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
5.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
6.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 அரசு ேமநிைலப் பள்ளி நடு கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி

1.ஆலாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆலாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஆலாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மதுைரவரீன் ேகாயில் ெதரு , 
4.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரெதரு , 5.ஆலாத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
163 163 163 ெதற்கு பகுதி 

விராட்டிக்குப்பம். 605301
அரசு ேமநிைலப் பள்ளி 1.ஆலாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.விராட்டிகுப்பம்

(வ.கி) & (ஊ) முல்ைல ெதரு , 3.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
லூர்து மாதா ேகாயில் ெதரு , 4.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) ராகேவந்திரர் நகர் , 5.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பார்த்தசாரதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சமீான் நகர் , 
2.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணன் நகர் , 
3.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
4.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) குறிஞ்சி ெதரு , 
5.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சூrயகாந்தி ெதரு , 
6.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மல்லிைக ெதரு , 
7.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மேனாரஞ்சிதம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 விராட்டிக்குப்பம‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 1.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முல்ைல ெதரு , 
2.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேராஜா ெதரு , 
3.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) தாமைர ெதரு , 
4.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அந்திமல்லி ெதரு , 
5.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) விராட்டிகுப்பம்  பாைத , 
6.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வி.ேக.எஸ்.நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 1.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
7.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நாகம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி

1.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டபாக்கத்து ெவளி , 
2.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஈச்சங்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
168 168 168 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாம்பழப்பட்டு ேராடு , 

2.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஸ்டாலின் நகர்
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

169 169 169 திருவாமாத்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதரடி வதீி , 
2.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மடத்து வதீி , 
3.திருவாமாத்தூர் (வ.கி( & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைர வதீி , 
6.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கட்டேகாபுரத் ெதரு , 
7.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹாரத் ெதரு , 
8.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
9.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 10.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
11.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கணபதி நகர் , 
12.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சனுவாச நகர் , 
13.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாணந்ேதாப்பு ேமட்டுத் 
ெதரு , 14.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாணந்ேதாப்பு 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்

1.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சுப்பராயர் ேகாயில் ெதரு , 
4.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
2.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.பி.நகர் , 
2.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார்நகர் , 
3.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
173 173 173 டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐

605601
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம்

1.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.முத்தியால்ேபட்ைட , 
2.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாய்யாேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174 174 174 ெதன்னமாேதவி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு
, 2.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டித் ெதரு , 
3.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
4.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 5.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 
6.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
7.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ெமயின்ேராடு , 
8.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ெதற்கு ெதரு , 
9.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு காளியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 பூத்தேமடு‐605601 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி 1.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பூத்தேமடு வடக்குத் ெதரு , 
2.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பூத்தேமடு ெதற்கு ெதரு , 
3.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பூத்தேமடு மாந்ேதாப்பு , 
4.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி கிழக்கு , 
6.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனிேமற்கு , 
7.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 8.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி ேமற்கு , 9.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி கிழக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 அய்யூர்அகரம்‐605601 அரசு உதவி ெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி 1.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ைகக்ேகாலர்  ெதரு , 
3.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெசாைஸட்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
177 177 177 அய்யூர்அகரம்‐605601 அரசு  உதவி ெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி 1.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 

2.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெசன்ைன ெமயின் ேராடு , 
3.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 4.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 
5.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 சிந்தாமணி‐605601 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு
கட்டிடம்

1.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 
3.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 சிந்தாமணி‐605601 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு
கட்டிடம்

1.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) பைழய காலனி
வடக்கு ெதரு , 2.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) 
பைழய காலனி நடுத் ெதரு , 3.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & 
சிந்தாமணி(ஊ) பைழய காலனி கிழக்குப் பகுதி , 
4.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) புது காலனி 
கிழக்குப் பகுதி , 5.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) 
கன்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

180 180 180 சிந்தாமணி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
2.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் 
ெதரு , 3.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) பைழய 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 4.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & 
சிந்தாமணி(ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 சிந்தாமணி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) குறேமட்டுத் ெதரு , 
2.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
182 182 182 ெகாட்டியாம்பூண்டி‐

605203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்

ெதரு , 2.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 ெகாட்டியாம்பூண்டி‐
605203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கமலக்கண்ணன் 
நகர் , 3.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கணக்குபிள்ைள 
ெதரு , 4.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிகுளத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 ெதன்ேபர்‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 2.ெதன்ேபர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 3.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ட வதீி , 
4.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 5.ெதன்ேபர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 6.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 ெதன்ேபர்‐605652 பஞ்சாயத்துயூனியன் துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 2.ெதன்ேபர்
(வ.கி) & (ஊ) ஈச்சங்காடு காலனி , 3.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி , 4.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
5.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 6.ெதன்ேபர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 7.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேதாப்புத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
186 186 186 டி.புதுப்பாைளயம் 

605652
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெதன்ேபர்(வ.கி) & டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) சத்திரத் ெதரு , 

2.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) மாணிக்கவாசகர் 
ெதரு , 3.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) காமராஜர் 
ெதரு , 4.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
நடுத் ெதரு , 6.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 7.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி 
புதுப்பாைளயம்(ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 டி.புதுப்பாைளயம் 
605652

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) சத்திர ெதரு , 
2.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) மாணிக்கவாசகர் 
ெதரு , 3.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்ஹ(ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 5.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
ேராட்டு ெதரு , 6.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
காமராஜர் ெதரு , 7.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி 
புதுப்பாைளயம்(ஊ) ராகேவந்தர் ெதரு , 9.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி 
புதுப்பாைளயம்(ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.ெதரு , 10.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி 
புதுப்பாைளயம்(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 எசாலம்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்குபகுதி

1.எசாலம் (வ..கி) & (ஊ) நாப்பாைளயத் ெதரு , 2.எசாலம்
(வ.கி) & (ஊ) குளத்தங்கைர ெதரு , 3.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதாேகாயில் ெதரு(காலனி) , 4.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு காலனி , 5.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு காலனி , 6.எசாலம் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
189 189 189 எசாலம்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம்
1.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 2.எசாலம் (வ.கி) 
& (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.எசாலம் (வ.கி) & 
(ஊ) நத்தெகால்ைலத் ெதரு , 4.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி 
பாைத , 5.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) ெவங்கேடசபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 எசாலம்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய  துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 2.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் குறுக்கு ெதரு , 4.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேடங்க் ெதரு , 6.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) மந்தகைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 பிரம்மேதசம்‐605203 எம்.டி.துவக்கப்பள்ளி (ேமற்கு பகுதி) 1.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.பிரம்மேதசம்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.பிரம்மேதசம் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 4.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி , 5.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 பிரம்மேதசம்‐605203 எம்.டி.துவக்கப்பள்ளி (கிழக்கு பகுதி) 1.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.பிரம்மேதசம்
(வ.கி) & (ஊ) வாழவந்தியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) நாப்பாளத் ெதரு , 
4.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) காளிக்ேகாயில் ெதரு , 
5.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
6.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
193 193 193 திருநந்திபுரம்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 1.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் ெதரு , 2.திருநந்திபுரம்

(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 4.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அரசமரத் ெதரு , 
6.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 7.திருநந்திபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதர்பாைத ெதரு , 8.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி , 9.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பிடாrபட்டு ேராடு , 
10.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

194 194 194 பிடாrப்பட்டு‐605651 ஆர்.சி.உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு பகுதி)

1.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எrக்கைர ெதரு , 
3.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமிநாராயணெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 4.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் 
ெதரு , 5.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கணபதி கவுண்டர் ெதரு 
, 6.பிடாrப்பட்டு  (வ..கி) & (ஊ) ஊர்மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 பிடாrப்பட்டு‐605651 ஆர்.சி.உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு பகுதி)

1.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நாப்பாைளய ெதரு , 
2.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்டாப்பீஸ் ெதரு , 
3.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு ெதரு , 
4.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி ெதரு , 
5.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
6.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
196 196 196 எண்ணாயிரம்‐605651 பஞ்சாயத்துயூனியன் துவக்கப்பள்ளி 1.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 

2.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) ேதர்பாைத ெதரு , 
3.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் ெதரு , 4.எண்ணாயிரம் 
(வ.கி) & (ஊ) மருத்துவமைன ெதரு , 5.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & 
(ஊ) கல் ெதரு , 6.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 8.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வண்ணாரேபட்ைட , 9.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிடாrபட்டு ேராடு , 10.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
11.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) மருத்துவமைண

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 சின்னதச்சூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதி வதீி , 2.சின்னதச்சூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காந்தி வதீி , 3.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் 
வதீி , 4.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ வதீி , 
5.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) சரவணபவ வதீி , 6.சின்னதச்சூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாணிக்கவாசகர் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 சின்னதச்சூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ஜி.டி.நாயுடு வதீி , 2.சின்னதச்சூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேநரு வதீி , 4.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) சத்தியமூர்த்தி வதீி , 
5.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா சாைல , 
6.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) திரு.வி.க. வதீி (ேமட்டுெதரு) , 
7.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
8.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 9.சின்னதச்சூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
199 199 199 ஆசூர்‐605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, பைழய

கட்டிடம்
1.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2.ஆசூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வரீன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 5.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு 1 வது ெதரு , 6.ஆசூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு 2வது ெதரு , 7.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குறுக்கு 3வது ெதரு , 8.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு 4வது 
ெதரு , 9.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர , 10.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசலத்தார் வடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 ஆசூர்‐605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம்

1.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) முள்ளுக்குட்ைட பாைத , 2.ஆசூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓம்சக்தி ேகாயில் ெதரு , 4.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைர , 
5.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 ஆசூர்‐ 605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 2.ஆசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) தட்டாரத் 
ெதரு , 5.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 ஆசூர்‐605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி

1.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) நாயக்கர் ெதரு , 2.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் ெதரு , 3.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் ேராடு , 4.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 5.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைர ெதரு , 8.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபட்டாசியம்மன் 
ேகாயில் 1வது ெதரு , 9.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபட்டாசியம்மன் ேகாயில் 2 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
203 203 203 ெபான்னங்குப்பம்‐ 

605652
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) முருகன் ேகாயில்

ெதரு , 2.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) ெபருமாள் 
கவுண்டர் ெதரு , 3.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) 
திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஆசூர்(வ.கி) & 
ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 ெபான்னங்குப்பம்‐ 
605652

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி 1.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) பள்ளத் ெதரு , 
3.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) அண்ணாநகர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 வி.சாத்தனூர்‐605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 1.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) தைலயாr சந்து ெதரு , 
2.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன்ேகாயில் ெதரு , 
3.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.வி.சாத்தனுர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.வி.சாத்தனுர் 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 6.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & 
(ஊ) பிடாr ேகாயில் ெதரு , 7.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) 
காந்தி நகர் , 8.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமட்டு ெதரு , 
9.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
10.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) பிடாrேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 வி.சாத்தனூர்‐605652 அரசு ஆதிதிராவிட நலப்பள்ளி
(ெதற்கு வடக்கு கட்டிடம்)

1.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) ஏகைலயன் ெதரு , 
3.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.வி.சாத்தனுர் 
(வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் ெதரு , 5.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) 
புத்தன் ெதரு , 6.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 
7.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) சுேபதர் ராம்ஜி ெதரு , 
8.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜகஜவீன்ராம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
207 207 207 வி.சாத்தனூர்‐605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 1.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) நந்தனார் ெதரு , 2.வி.சாத்தனுர்

(வ.கி) & (ஊ) எம்.சி.ராஜா ெதரு , 3.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) 
கக்கன் ெதரு , 4.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் ெதரு , 
5.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) தந்ைத ெபrயார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 பாப்பனப்பட்டு 605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசல்வமுத்து மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் 
ெதரு , 3.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கக்கன்ஜி நகர் , 
4.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 பாப்பனப்பட்டு 605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்  ேகாயில் ெதரு , 
2.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசன்ைன 
ேதசியெநடுஞ்சாைல ெதரு , 4.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
வரதராஜ ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 5.பாப்பனப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாமியாடி குச்சிப்பாைளயம் , 
7.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி. ஆர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 முண்டியம்பாக்கம்‐
605601

அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி 1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஒரத்தூர் ேராடு , 
2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இரயில்ேவ நிைலய 
ெதரு , 4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமி நகர் , 
6.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அப்பர் ெதரு , 
7.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேநரு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
211 211 211 முண்டியம்பாக்கம்‐

605601
அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி 1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திரு.வி.க.ெதரு , 

2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துசாமி நகர் , 
3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சுந்தரமூர்த்தி ெதரு , 
4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாணிக்கவாசகர்  ெதரு , 
5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குமரன் ெதரு , 
6.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பாரதி ெதரு , 
7.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்தா ெதரு , 
8.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்தா குறுக்குத் ெதரு 1 
, 9.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்தா குறுக்குத் ெதரு 
2 , 10.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்தா குறுக்குத் 
ெதரு 3 , 11.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்தா 
குறுக்குத் ெதரு 4 , 12.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
சாஸ்தா வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 முண்டியம்பாக்கம்‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 
3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இளங்ேகா ெதரு , 
4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணகி ெதரு , 
5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 முண்டியம்பாக்கம்‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடிேவல் முதலியார்
ெதரு , 2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வழுதாவூர் 
கூட்ேராடு , 5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
குச்சிபாைளயம் , 6.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆைல 
குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
214 214 214 முண்டியம்பாக்கம்‐

605601
அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி
(வடக்கு பகுதி)

1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பழனியாண்டவர் ெதரு , 
2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்வவிநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குமரன் 
ெதரு , 4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாணிக்கவாசகர் 
ெதரு , 5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வ.உ.சி.ெதரு , 
6.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சுந்தரமூர்த்தி ெதரு , 
7.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திரு.வி.க.ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 முண்டியம்பாக்கம்‐
605601

அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி (ெதற்கு
பகுதி)

1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கணபதி நகர் , 
2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணதாசன் நகர் , 
3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார் ெதரு , 
4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கம்பன் ெதரு , 
5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடிேவல் முதலியார் 
ெதரு , 6.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆைல ேராடு , 
7.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆைலகுடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 வடகுச்சிப்பாைளயம்‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 3.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 வடகுச்சிப்பாைளயம் 
மதுரா ெசங்கேமடு‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்கேமடு , 
2.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வண்டிபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
218 218 218 கப்பியாம்புலியூர் ‐ 

605601
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் வதீி , 

2.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் வதீி , 
3.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் வதீி , 
4.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் வதீி , 5.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 6.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆறுமுகம் பிள்ைள 
வதீி , 7.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதவார வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 கப்பியாம்புலியூர் ‐ 
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்பன் வதீி , 
2.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) கக்கன் வதீி , 
4.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
5.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாண்டவர் ேகாயில் 
வதீி , 6.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) அறிஞர் அண்ணா 
வதீி , 7.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 8.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேநரு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
220 220 220 கப்பியாம்புலியூர்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் வதீி , 

2.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் வதீி , 
3.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 6.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆறுமுகபிள்ைள 
வதீி , 7.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதவார வதீி , 
8.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) எrசணாம்பாைளயம் 
கம்பர் வதீி , 9.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
எrசணாம்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
10.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கக்கன் வதீி , 
11.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி அம்ேபத்கார் வதீி , 
12.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெபrயாண்டவர் 
ேகாயில் வதீி , 13.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) அறிஞர் 
அண்ணா வதீி , 14.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 15.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி ேநருஜி வதீி , 16.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 பைனயபுரம்‐605601 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி
(வடக்கு பகுதி) கட்டிடம்

1.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காலணி , 2.பைனயபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 பைனயபுரம் ‐ 605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு(மண்டபம்) , 2.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
விநாயகர்ேகாயில் ெதரு(மண்டபம்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 பைனயபுரம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ைமய கட்டிடம் ெதற்கு அைற

1.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ெமயின் ேராடு , 
2.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
224 224 224 பைனயபுரம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ைமய கட்டிடம் வடக்கு அைற
1.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கம்மாளர் ெதரு , 2.பைனயபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) கும்பேகாணம் ேராடு , 3.பைனயபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதரடி வதீி , 4.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல் ெதரு , 
5.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேதரடி வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 பனப்பாக்கம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.பனப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பனப்பாக்கம் , 
2.பனப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுபனப்பாக்கம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 பனப்பாக்கம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.பனப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) டி.பனப்பாக்கம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 விக்கிரவாண்டி 605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு
பகுதி)

1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு1 அழகப்பா நகர்  , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 ேபாlஸ் காலனி , 
3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 ரயில்ேவ காலனி , 
4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு1 ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர்1 , 5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு1 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர்2 , 6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு1 ெவங்கேடஸ்வரா நகர்3 , 7.விக்கிரவாண்டி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு1 ெவங்கேடஸ்வரா நகர்4 , 
8.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு1 ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர்5 , 9.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு1 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர்6 , 10.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு1 பல்லவன் ெதரு , 11.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு1 தனலட்சுமி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 விக்கிரவாண்டி 605652 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி மகளிர்
(கிழக்கு பகுதி)

1.விக்கிரவாண்டி (ேபருராட்சி) வார்டு 2,3 ெமயின் ேராடு , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபருராட்சி) வார்டு 5 ேபாlஸ் 
ஸ்ேடஷன் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
229 229 229  விக்கிரவாண்டி‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு

கட்டடம் ெதற்கு பகுதி
1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு13 ெபருமாள் ேகாயில்
ெதரு1 , 2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு13  ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு2 , 3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு6  புது 
ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் ெதரு , 4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு1 நrக்குறவர் ெதரு  , 5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு7 வாணியர் வதீி1  , 6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு7 வாணியர் வதீி2  , 7.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு7 வாணியர் வதீி3  , 8.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு7 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு  , 9.விக்கிரவாண்டி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு1 வ.உ.சி.நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 விக்கிரவாண்டி‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு5  ஆதிெரட்டி சந்து , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு5 குளத்து வதீி , 
3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 எம்.ஜி.ஆர்.ெதரு  , 
4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 ேகட் காலனி  , 
5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 வரீன் ேகாயில் 
ெதரு  , 6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 புது 
ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் ெதரு  , 7.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு2 ஆகட்டம்மன் ேகாயில் ெதரு  , 8.விக்கிரவாண்டி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு3 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 விக்கிரவாண்டி‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்கு
பகுதி)

1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு15  மாங்குப்பம் , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 ேமட்டுத் ெதரு  , 
3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு6 குத்தாம்பூண்டி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
232 232 232 விக்கிரவாண்டி‐605652 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி மகளிர்

(கிழக்கு ேமற்கு பகுதி)
1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு8  கீழ்மாட வதீி , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு10 சிங்கார முதலியார் 
ெதரு  , 3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு6 அக்ராகாரம் 
ெதரு  , 4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு6 அக்ராகாரம் 
சந்து , 5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு6  பஜைன 
ேகாயில் ெதரு  , 6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு5 
ைமயில்கல் ெதரு  , 7.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு11 ெரட்டிகுப்பம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 விக்கிரவாண்டி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு15 கீழக்ெகாந்ைத , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 பாரதி நகர்1 , 
3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 பாரதி நகர்2 , 
4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 பாரதி நகர்3 , 
5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 பாரதி நகர்4 , 
6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 பாரதி நகர்5

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 விக்கிரவாண்டி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு9 உஸ்மான் நகர்  , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு10 மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு10 
நடுெசட்டி ெதரு , 4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு8 
குப்பு நாயக்கன் சந்து , 5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு8 கச்சப்பெசட்டி ெதரு , 6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு13 ஆழ்வார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 விக்கிரவாண்டி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு14 சக்கிலி ெதரு , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு12 பைழய காலனி , 
3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு12 புது காலனி , 
4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு11 ெரட்டிகுப்பம் ேராடு 
, 5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு11 ஓம்கணபதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
236 236 236 விக்கிரவாண்டி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு11 ெரட்டிகுப்பம் ேராடு

சந்து , 2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு9 
ெசட்டீஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 3.விக்கிரவாண்டி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு14 கக்கன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 ேமலக்ெகாந்ைத‐605652 ஆர்.சி.துவக்கப் பள்ளி 1.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் ெதரு , 
2.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர்.அம்ேபத்கர் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 ேமலக்ெகாந்ைத‐605652 ஆர்.சி.துவக்கப் பள்ளி (ேமற்கு பகுதி) 1.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) அறிஞர் அண்ணா வதீி , 
2.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) மகாத்மாகாந்தி வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 கிழக்கு பகுதி 
கட்டடம் 
ேமலெகாந்ைத‐605652

அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி 1.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ஆசூர் ேராடு , 
2.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 கிழக்கு பகுதி 
கட்டடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமலெகாந்ைத‐
605652

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 1.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) எடத் ெதரு , 3.ேமலெகாந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 ெகாங்கராம்பூண்டி‐
605652

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 1.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீி , 
3.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமலக்ெகாந்ைத பாைத , 
4.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா வதீி , 
5.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
242 242 242 வி.சாைல‐605652 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் உயர்நிைலப்

பள்ளி வடக்கு கட்டிடம்
1.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) ெகாங்கராம்பூண்டி ேராடு , 
2.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 3.வி.சாைல 
(வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 4.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) குளத்து 
ெதரு , 5.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைத அம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 6.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் 
ெதரு , 7.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 8.வி.சாைல 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 வி.சாைல‐605652 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் உயர்நிைலப்
பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம்

1.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 2.வி.சாைல
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.வி.சாைல 
(வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 4.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) 
அமரர் எம்.ஜி.ஆர்.ெதரு , 5.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) 
ஏசுேகாயில் ெதரு , 6.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 குத்தாம்பூண்டி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அன்புநகர் , 2.குத்தாம்பூண்டி
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 4.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் ெதரு , 
6.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
7.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
8.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 ஆவுைடயார்பட்டு‐
605652

ஆதி.திராவிடர் நலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம்

1.ஆவுைடயார்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஆவுைடயார்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமலத் ெதரு , 
3.ஆவுைடயார்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 ஆவுைடயார்பட்டு‐
605652

ஆதி.திராவிடர் நலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம்

1.ஆவுைடயார்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கன்னிய ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆவுைடயார்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
247 247 247 ெதாரவி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம்
1.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 2.ெதாரவி
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 ெதாரவி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) ேகசவ ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) வரீபத்திர ேகாயில் ெதரு , 5.ெதாரவி 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாத்தனார்குளம் , 6.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ெதாரவி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு முகம் ெதற்கு கட்டிடம்

1.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 ெதாரவி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு முகம் கிழக்கு கட்டிடம்

1.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 வாக்கூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன்ெதரு , 2.வாக்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் வதீி , 3.வாக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 4.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 5.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
6.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 வாக்கூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.வாக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr ெதரு , 
4.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நாட்டாண்ைம ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 வாக்கூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.வாக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக் காலனி , 3.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மடத்தார் வதீி , 
4.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாம்பசிவெரட்டிபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 61 of 66



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
254 254 254 ேமல்பாதி‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம்
1.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பாதி , 2.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
எrச்சனாம்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 சிறுவள்ளிக்குப்பம்‐
605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ெதற்கு பகுதி)

1.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் 
காலனி , 4.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மந்தெவளி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 சிறுவள்ளிக்குப்பம்‐
605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(வடக்கு பகுதி)

1.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ)) ெகங்ைகயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 ெவட்டுகாடு‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம்

1.ெவட்டுக்காடு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ெவட்டுக்காடு (வ.கி) & (ஊ) சாைல , 3.ெவட்டுக்காடு  (வ.கி) 
& (ஊ) காலணி , 4.ெவட்டுக்காடு (வ.கி) & (ஊ) சாணாரத் 
ெதரு , 5.ெவட்டுக்காடு (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் வதீி , 
6.ெவட்டுக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 ெவட்டுகாடு‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம்

1.ெவட்டுக்காடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெவட்டுக்காடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெவட்டுக்காடு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 வடக்கு பகுதி 
கட்டடம் ேமற்கு 
கட்டடம் கயத்தூர்‐
605652

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு வதீி , 4.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டிகுப்பம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
260 260 260 வடக்கு பகுதி 

கட்டடம் கிழக்கு 
பகுதி கயத்தூர்‐605652

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மயிலம் வதீி , 2.கயத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) சிவன்ேகாயில் ெதரு , 3.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கன்னிேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 ெரட்டிக்குப்பம்‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 12வது குறுக்கு ெதரு , 
5.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 11வது குறுக்கு ெதரு , 
6.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
8.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
9.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 10.ெரட்டிகுப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

262 262 262 ராதாபுரம்‐605501 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ராதாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு , 3.ராதாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 4.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 ராதாபுரம்‐605501 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.ராதாபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 ராதாபுரம்‐605501 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம்

1.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஒற்ைறயர் ெதரு , 2.ராதாபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 3.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி , 4.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 ராதாபுரம்‐605501 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு அைற

1.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கருமாரங்ேபட்ைட , 3.ராதாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) கட்டப்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
266 266 266 வி.பகண்ைட‐605501 அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி 1.வி. பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.வி. பகண்ைட

(வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 3.வி. பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
காமாட்சியம்மன் ேகாயில்ெதரு , 4.வி. பகண்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 5.வி. பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
புதுநகர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

267 267 267 வி.பகண்ைட‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.வி. பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் ெதரு , 2.வி. 
பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.வி. 
பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) புதுநகர் ெதரு(காலனி) , 
4.வி.பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) பகண்ைடபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 ெதன்னவராயன்பட்டு‐
605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கீழ்த் ெதரு , 
2.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ)(ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் 
ெதரு , 4.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 6.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் , 
7.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
8.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குயவர்பாைளய ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 ெதன்னவராயன்பட்டு‐
605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெசய்யாத்துவிண்ணான் (வ.கி) & ெதன்னவராயன்பட்டு (ஊ) 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 2.ெசய்யாத்துவிண்ணான்(வ.கி) 
& ெதன்ைவராயன்பட்டு(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெசய்யாத்துவிண்ணான்(வ.கி) & ெதன்ைவராயன்பட்டு(ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
4.ெசய்யாத்துவிண்ணான்(வ.கி) & ெதன்ைவராயன்பட்டு(ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர்.நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
270 270 270 மதுரப்பாக்கம்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 

2.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 5.மதுரப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 6.மதுரப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) கம்பத்தம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 எம் குச்சிபாைளயம்‐
605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 1.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு , 
3.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 மதுரப்பாக்கம்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி வடக்கு , 
2.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி ெதற்கு , 
4.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி வடக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

273 273 273 விஸ்வெரட்டிப்பாைள
யம்‐605501

பஞ்சாயத்துயூனியன் துவக்கப்பள்ளி 1.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) &  விஸ்வெரட்டிப்பாைளயம் (ஊ) 
குளக்கைரத் ெதரு , 2.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & 
விஸ்வெரட்டிப்பாைளயம் (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) &  
விஸ்வெரட்டிப்பாைளயம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 4.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) &  விஸ்வெரட்டிப்பாைளயம் (ஊ) 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
274 274 274 மூங்கில்பட்டு‐605501 பஞ்சாயத்துயூனியன் துவக்கப்பள்ளி 1.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 

2.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
3.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 5.மூங்கில்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 மூங்கில்பட்டு‐605501 பஞ்சாயத்துயூனியன்துவக்கப்பள்ளி 1.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு , 
2.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் வதீி ெமயின் 
ேராடு , 3.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
வதீி , 4.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 
5.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேசப்ெபரும்பாைளயம் , 
6.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சிங்காரப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

விழுப்புரம்

ேததி : 01-09-2018  முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,

இடம் : விழுப்புரம்  மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 டி அத்திப்பாக்கம்‐605759 புனித ைமக்ேகல் ஆர்.சி.ெதாடக்கப் பள்ளி, 

வடக்கு முகம், ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி

1.தி.அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முத்து உைடயார் ெதரு , 
2.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெசாைரயப்பட்டு ேராடு , 4.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 5.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 6.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 7.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
8.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 9.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மதுரா மடம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 டி.அத்திபாக்கம்‐605759 புனிதஆேராக்கியஅன்ைனஉயர்நிைலப்பள்
ளி கிழக்கு புது கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்

1.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ராச வதீி கிழக்கு ெதரு
எண்.1 , 2.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீிகிழக்கு 
ெதரு எண் 1 , 3.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி 
கிழக்குெதரு எண்.2 , 4.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ராஜவதீி கிழக்குெதரு எண்.3 , 5.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.தி. அத்திப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) கல்லைறத் ெதரு , 7.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.தி. அத்திப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு எண்1 , 9.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் 
ேமற்கு ெதரு , 10.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
3 3 3 டி.அத்திபாக்கம்‐605759 புனிதஆேராக்கியஅன்ைனஉயர்நிைலப்பள்

ளி புது கட்டிட்டம் நடு பகுதி ேமற்கு 
முகம்

1.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrகுப்பத்தான்  ெதரு , 
2.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிச்சனூரான் ெதரு , 
3.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீி , 4.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி ேமற்குெதரு , 5.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கூனன்ெதரு , 6.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேவடனார் ெதரு , 7.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 8.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மணியம்ெதரு , 9.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல 
ெமயின்ேராடு , 10.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசாைரயப்பட்டு ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 ெநடுங்கம்பட்டு‐605759 புனித மrய அன்ைன துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி)&(ஊ) பைழய மாதாேகாயில்ெதரு
கிழக்கு பாகம்.1 , 2.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
பாகம்.2 , 3.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) &(ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
4.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) &(ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
5.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) &(ஊ) ெசட்டி ெதரு , 
6.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

5 5 5 ெநடுங்கம்பட்டு‐605759 புனித மrய அன்ைன துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெகாழுந்திராம்பட்டு
ெமயின் ேராடுெதரு , 2.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
உரக்கைடெதரு , 3.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
மாதாேகாயில் ெதரு , 4.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 5.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ேமலக்ெகால்ைல நடுெதரு , 6.ெநடுங்கம்பட்டு 
(வ.கி)&(ஊ) மதுைரவரீன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
6 6 6 ெகாழுந்திராம்பட்டு‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு முகக்கட்டிடம்
1.ெகாழுந்திராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
2.ெகாழுந்திராம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.ெகாழுந்திராம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு , 4.ெகாழுந்திராம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.ெகாழுந்திராம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 6.ெகாழுந்திராம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 ெசாைரயப்பட்டு ‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) அைமச்சார்
ேகாயில்ெதரு , 2.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 3.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & 
(ஊ) சாங்கியம்ெதரு , 4.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 5.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 ெசாைரயப்பட்டு ‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ேராடு , 
2.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 3.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெதற்குெதரு , 5.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
முனியப்பன்  ேகாயில் ெதரு , 6.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & 
(ஊ) அத்திப்பாக்கம் ேராடு , 7.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 கழுமலம்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு 
பகுதி

1.கழுமலம்(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.கழுமலம்(வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.கழுமலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 கழுமலம்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி

1.கழுமலம்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.கழுமலம் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்குெதரு , 3.கழுமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதாேகாயில் ெதரு , 4.கழுமலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெதற்குெதரு , 5.கழுமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
11 11 11 விளந்ைத‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு

கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி

1.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 2.விளந்ைத (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளாழர் 
ெதரு , 4.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
6.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 விளந்ைத ‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
விளந்ைத‐605756

1.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளாழத் ெதரு , 2.விளந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.விளந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) வாைழ ேதாட்ட ெதரு , 4.விளந்ைத (வ.கி) & 
(ஊ) ெதாட்டிக்ெகால்ைலெதரு , 5.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுெதரு , 6.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) தட்டார வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 விளந்ைத‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
விளந்ைத‐605756

1.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ேமார்சார் வதீி , 2.விளந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) ெபrயாயி ேகாவில் ெதரு , 3.விளந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 4.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
மணல்  ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 விளந்ைத‐605756 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ேவளவன் நகர் , 2.விளந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 4.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) கிணற்று ெதரு , 
5.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட ெதரு , 6.விளந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி பள்ளிகூட ெதரு , 7.விளந்ைத (வ.கி) 
& (ஊ) புதுெதரு , 8.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) கக்கன்ெதரு , 
9.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) அrசனகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 குலதபீமங்கலம்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு 
முகம்

1.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ)) ேநரு ெதரு , 
2.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சிதம்பரனார் ெதரு , 
3.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 குலதபீமங்கலம்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு  பகுதி ேமற்கு 
முகம்

1.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 
2.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 
3.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளூவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
17 17 17 குலதபீமங்கலம்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு கட்டிடம்
1.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குலதபீமங்கலம் காலனி , 
2.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குச்சிபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 குலதபீமங்கலம்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு கட்டிடம்

1.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காந்திெதரு
அகஸ்தியர்மூைல , 2.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளுவர் ெதரு அகஸ்தியர் மூைல , 
3.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் வதீி , 
4.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு காலனி , 
5.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதய்வகீன் ெதரு , 
6.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
7.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 ஆடூர்ெகாளப்பாக்கம்‐
605759

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு
முகம்

1.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு காலனி , 3.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு காலனி ேமற்கு , 4.ஆடுர் 
ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
5.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 6.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு ஊர் , 7.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு ஊர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 சைடக்கட்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றியெதாடக்கபள்ளி வடக்கு
முகம் ேமற்கு பகுதி

1.சைடக்கட்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.சைடக்கட்டி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.சைடக்கட்டி 
(வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில்ெதரு , 4.சைடக்கட்டி (வ.கி) & 
(ஊ) ராசிபுரம் ெதரு , 5.சைடக்கட்டி (வ.கி) & (ஊ) 
தி.அத்திப்பாக்கம் (எல்ைல)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
21 21 21 ெகாடுக்கப்பட்டு‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம்
1.ெகாடுக்கப்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 
2.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 
3.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில்ெதரு , 
5.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
6.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
7.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 ெகாடுக்கப்பட்டு‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது காலணி , 
3.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேவளாகுளம் பள்ளத் 
ெதரு , 4.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேவளாகுளம் 
ேமட்டுத் ெதரு , 5.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேவளாகுளம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு காலணி , 
6.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேவளாகுளம் கிழக்குத் 
ெதரு காலணி , 7.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சைடக்கட்டி ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 அரசங்குப்பம்‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.அரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.அரசங்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
3.அரசங்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
4.அரசங்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) தண்ணிபாைற ெதரு , 
5.அரசங்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
6.அரசங்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 வசந்தகிருஷ்ணாபுரம்‐
605758

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி பைழய
கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் கிைள , 2.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலணி , 3.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 வசந்தகிருஷ்ணாபுரம்‐
605758

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலணி , 
3.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
26 26 26 ஆதிச்சனூர்‐605758 ஆர்.சி.உதவிெபரும் துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி

1.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 
2.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
3.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 4.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின் ெதரு , 5.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு 
, 6.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ரயில்ேவ காலணி , 
7.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) மதுரா நாவதாங்கள் , 
8.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) வரீப்பாண்டி ெமயின்ேராடு , 
9.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில்ெதரு , 
10.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
11.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 வரீப்பாண்டி‐605758 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி  ெதற்கு பகுதி
கிழக்கு கூடுதல் கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீப்பாண்டி
(வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr ெதரு , 3.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாைலநாயக்கன் ெதரு , 4.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளி ெதரு காலணி , 5.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மாட்டான் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 வரீப்பாண்டி‐605758 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி எஸ்.எஸ்.ஏ
கூடுதல் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம்

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) சாமட்டியான் வதீி , 
4.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 5.வரீப்பாண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) ெபrய பாைற ெதரு , 6.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 வரீப்பாண்டி‐605758 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி எஸ்.எஸ்.ஏ
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) துேராபதியம்மன் ேகாயில்
வதீி , 2.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் வதீி , 
3.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் பாைளம் ெதரு , 
4.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
30 30 30 வரீப்பாண்டி‐605758 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீப்பாண்டி
(வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr ெதரு , 3.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பூசாr ெதரு , 4.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 
5.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டம்பட்டு ேராடு , 
6.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாட்டான் வதீி , 7.வரீப்பாண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) சாமட்டியான் வதீி , 8.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & 
(ஊ)) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் வதீி , 9.வரீப்பாண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்து வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

31 31 31 வரீப்பாண்டி‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம்

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீப்பாண்டி
(வ.கி) & (ஊ) மன்மதன் ேகாயில் ெதரு , 3.வரீப்பாண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.வரீப்பாண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) சக்கைரவினாயகர் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 வரீப்பாண்டி‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாவில் ெதரு , 
2.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) மல்லிகாபுரம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 வரீப்பாண்டி‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு முகம்

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீப்பாண்டி
(வ.கி) & (ஊ) மல்லிகாபுரம் ெதரு , 3.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 4.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
சக்கைர விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 5.வரீப்பாண்டி (வ.கி) 
& (ஊ) மன்மதன் ேகாயில் ெதரு , 6.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) வரீப்பாண்டி மதுரா அடுக்கம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
34 34 34 புலிக்கல்‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் வடக்கு முகம்
1.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.புலிக்கல் (வ.கி) 
& (ஊ) ஆதிச்சனூர் சாைல , 3.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
கங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
திடீர் குப்பம் , 5.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
முனஸ்வரன்ேகாவில் ெதரு , 6.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு , 7.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 8.புலிக்கல் (ஊ) வார்டு 10 கைடசி ெதற்கு 
ெதரு , 9.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டாம்பாைற ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 கல்லந்தல்‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி ேமற்கு முகம்

1.கல்லந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 
2.கல்லந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மன்மதன் ேகாவில் ெதரு , 
3.கல்லந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புடைவக்காரன்ெதரு , 
4.கல்லந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 5.கல்லந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 6.கல்லந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 7.கல்லந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
அய்யனார்குளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

36 36 36 ஒட்டம்பட்டு‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம்  கிழக்கு முகம்

1.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யன்னார்ேகாவில்ெதரு , 
2.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 3.ஒட்டம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் கிழக்குெதரு , 
4.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேடங்கர் ெதரு , 5.ஒட்டம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ஆசாrெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 ஒட்டம்பட்டு‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மணியம் ெதரு , 
2.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மன்மதன் ேகாவில் ெதற்கு 
ெதரு , 3.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதற்குெதரு , 5.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளெதரு , 6.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
38 38 38 ஒட்டம்பட்டு‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

ேமற்கு முகம் வடக்கு பகுதி கட்டிடம்
1.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்வடக்குெதரு , 2.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளெதரு , 3.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) இருளர் 
காலனி , 4.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாப்பு சந்து , 
5.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 ஒட்டம்பட்டு‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மணியம் ெதரு , 
2.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மன்மதன்ேகாயில்ெதரு , 
4.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 5.ஒட்டம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பட்டித்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 அருணாபுரம் ‐605758 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 
2.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
3.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பட்டிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 அருணாபுரம் ‐605758 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாயி ேகாவில் ெதரு , 
2.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாடி பாைற ெதரு , 
4.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கூத்தாண்டார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 அருணாபுரம்‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 2.அருணாபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 3.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வரீன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மயானபாைத ெதரு , 6.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா 
ேகாயில் ெதரு , 7.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
43 43 43  தண்டைர ‐605758 கிராம ேசைவ ைமய கட்டிடம் 1.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு , 2.தண்டைர (வ.கி) 

& (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 3.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு , 
4.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 5.தண்டைர (வ.கி) 
& (ஊ) நடு ெதரு , 6.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
8.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 ஒட்டம்பட்டு‐605758 அரசு உயர்நிைல பள்ளி வடக் பகுதி
ேமற்கு முகம்

1.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
2.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி 1வது குறுக்கு ெதரு , 
3.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி 2வது குறுக்கு ெதரு , 
4.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி  3வது குறுக்கு ெதரு , 
5.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 அடுக்கம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.அடுக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.அடுக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 3.அடுக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 4.அடுக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
ெதரு , 5.அடுக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 6.அடுக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.அடுக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 வரீங்கிபுரம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.வரீங்கிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 4.வரீங்கிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டு ெதரு , 5.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) காமாட்சி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.வரீங்கிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட ெதரு , 7.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூட சந்து ெதரு , 8.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டுரங்கன் சுவாமி ேகாயில் சந்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
47 47 47 வரீங்கிபுரம் ‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி கட்டிடம்
1.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 1வது ெதரு , 
2.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது ெதரு , 
3.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 3வது ெதரு , 
4.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 4வது ெதரு , 
5.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 5வது ெதரு , 
6.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 6 வது ெதரு , 
7.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாயில் ெதரு , 
8.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி காலனி , 
9.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
10.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டுரங்கன் ேகாயில் 
ெதரு , 11.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 வ.ீபுதுபாைளயம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 
2.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.வரீங்கிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 4.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 5.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
6.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
7.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காலணிநாட்டாைமெதரு , 
8.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காலணிநடுத்ெதரு , 
9.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காலணிபிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 10.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
49 49 49 பில்ராம்பட்டு‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 2.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் 
(வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 
3.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 4.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & 
பில்ராம்பட்டு (ஊ) ஔைவயார்ெதரு , 5.ேவடாளம் & 
அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 6.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & 
பில்ராம்பட்டு (ஊ) அன்ைனெதரசாெதரு , 7.ேவடாளம் & 
அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) அேசாகர்ெதரு , 
8.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 9.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் 
(வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) ேவடாளம்ெதாட்டி , 
10.சு.பில்ராம்பட்டு (ஊ) வார்டு 2 அம்மன்ேகாயில் 
ெதருஅப்பனந்தல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 பில்ராம்பட்டு‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
அப்பனந்தல் நடுத்ெதரு , 2.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் 
(வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) அப்பனந்தல் புதுத்ெதரு , 
3.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
அப்பனந்தல் ேமற்குெதரு , 4.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் 
(வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) நந்தனர்ெதரு , 5.ேவடாளம் & 
அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
வரீன்சுந்தரலிங்கம்ெதரு , 6.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் 
(வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார்ெதரு , 
7.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
திருவள்ளுவர் ெதரு , 8.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & 
பில்ராம்பட்டு (ஊ) கக்கன்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
51 51 51 பில்ராம்பட்டு‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம்

1.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 
2.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆதிநாராயணன் ெதரு , 
3.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கம்பன் ெதரு , 
4.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டன் ெதரு , 
5.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 பில்ராம்பட்டு‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிடாr அம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில் 
ெதரு , 3.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
4.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு , 
5.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
6.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 7.பில்ராம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 8.பில்ராம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 வடகைரதாழ னூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஸ்ரீ மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.வடகைரதாழ னூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா 
ேகாயில்ெதரு , 3.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.வடகைரதாழ னூர் (வ.கி) 
& (ஊ) நடுெதரு , 5.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்த 
ெகால்ைல ெதரு , 6.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 வடகைரதாழ னூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி  
கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ெதரு 
, 3.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 14 of 70



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
55 55 55 வடகைரதாழ னூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்

எஸ் ஏ கட்டிடம் நடு பகுதி ேமற்கு முகம்
1.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு , 
2.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
3.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
4.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
6.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) திருமைலப்பட்டுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 வடகைரதாழ னூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்
எஸ எ கட்டிடம் ேமற்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி

1.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 
3.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 வடகைரதாழ னூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) திருமைலபட்டு ெமயின் ேராடு , 
2.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) ேமட்டுெதரு , 4.வடகைரதாயனூர் 
& திருமைலபட்டு (வ.கி) & வடகைரதாயனூர் (ஊ) இருளர் 
காலனி , 5.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) கண்டாச்சிபுரம் ேராடு , 
6.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
7.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) கடகால் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 ெவள்ளம்புத்தூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
2.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தகைர ெதரு , 
3.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) திடீர்குப்பம்ெதரு , 
4.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு , 5.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
59 59 59 ெவள்ளம்புத்தூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு

பகுதி ெதற்கு முகம் வடக்கு கட்டிடம்
1.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு , 4.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
5.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 நாயனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, பைழய
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு சந்து , 
3.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) அரசங்குப்பம் ெமயின் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 நாயனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) திடீர் குப்பம் , 
2.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ேவட்டவலம் 
ெமயின்ேராடு , 3.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜர் சாைல , 4.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 ேதவனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேவட்டவலம் ெமயின் ேராடு , 
2.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.ேதவனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ராஜவதீி , 4.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ைவத்தியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 ேதவனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெநசவுகாரவதீி , 2.ேதவனூர்
(வ.கி) & (ஊ) முதலியார்ெதரு , 3.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜர் வதீி , 4.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா ெதரு 
, 5.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) எம் .ஜி. யார்ெதரு , 6.ேதவனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

64 64 64 ேதவனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதவனூர் காலனி , 2.ேதவனூர்
(வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 3.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
65 65 65 ேதவனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம்
1.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 2.ேதவனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர்ெதரு , 3.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கருடகம்பத்துெதரு , 4.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் , 
5.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டாேமடு , 6.ேதவனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பச்ைசயம்மன் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 ேகாட்டமருதூர்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 
2.ேகாட்டனூர் (வ.கி) & (ஊ) திருக்ேகாவிலூர் 
ெமயின்ேராடு , 3.ேகாட்டனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதவனூர் 
ேராடு , 4.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுபிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 5.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) கணக்கு 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு  , 6.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கணக்குபிள்ைள ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

67 67 67 ேகாட்டமருதூர்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  ெதற்கு
பகுதி புதிய கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
2.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
3.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டி ெதரு , 
4.ேகாட்டனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
5.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்  
ெதரு , 6.ேகாட்டனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 ேகாட்டமருதூர்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) திருேகாவிலூர் ெமயின் , 
2.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் வதீி , 
3.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
4.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குவதீி , 
5.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) வரீன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) முனியப்பன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங் ெதரு , 
8.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 
9.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மருத்துவமைன ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
69 69 69 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 
2.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஔைவயார் ெதரு , 
3.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பாrவள்ளல் ெதரு , 
4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெதய்வகீன் ெதரு , 
6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கம்பர் ெதரு , 
2.மமணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
பின்புறம் , 3.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைல ேராடு , 4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ேபாஸ்ட்ஆபீஸ்ெதரு , 5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ஆசிrயர் நகர் , 7.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) தந்ைத 
ெபrயார் நகர் , 8.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) முத்தமிழ் 
ெதரு , 9.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புலவர் வதீி , 
10.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்ட மருதூர் ேராடு , 
11.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஓம் சக்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம்  வடக்கு முகம்

1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ரேகாத்து நகர் , 
2.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ேராடு , 3.மணம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) ெதய்வகீன் ெதரு , 4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) இளங்ேகா ெதரு , 5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கம்பர் 
ெதரு , 6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

72 72 72 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ராகேவந்திரா ெதரு , 
3.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஆசிrயர் குடியிருப்பு , 
4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) தந்ைத ெபrயார் ெதரு , 
5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல ெமயின் 
ேராடு , 6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புலவர் வதீி , 
7.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டமருதூர்ேராடு , 
8.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஓம் சக்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
73 73 73 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
2.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 
3.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்ட மருதூர் ெதரு , 
5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) குடமுருட்டி பாைத , 
6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலணி , 
7.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி 1வது ெதரு , 
8.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி 2வது ெதரு , 
9.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி 3வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு(குடமுருட்டி) , 
2.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) வடக்கு 
ெதரு (குடமுருட்டி) , 3.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ( 
குடமுருட்டி கிராமம்) நடுெதரு , 4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) ெதற்கு ெதரு (குடமுருட்டி) , 
5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) ேமற்கு 
ெதரு (குடமுருட்டி) , 6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) தேபாவனம் , 7.மணம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) சங்கர் நகர் , 
8.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) ேஜாதி 
குடிைச

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 அரகண்டநல்லூர்‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு
முகம் நடுபகுதி கிழக்கு கட்டிடம்

1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) கண்டாச்சிபுரம் ேராடு , 
2.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வள்ளலார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 அரகண்டநல்லூர்‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வடக்கு வதீி , 
3.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) பஜைனமடத்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
77 77 77 அரகண்டநல்லூர்‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம்
1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 4 
திருவள்ளுவர் ெதரு , 2.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) 
வார்டு 5 புதுநகர்  , 3.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) 
வார்டு 5 அண்ணாநகர் , 4.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி 
) வார்டு 6 வரதராசன் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 அரகண்டநல்லூர்‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 6 காமராஜர்
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 அரகண்டநல்லூர்‐605759 ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 9 ேநருஜி
காலனி , 2.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 9 
காயிேதமில்லத் ெதரு , 3.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி 
) வார்டு 9 ஆசாத்ெதரு , 4.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) 
வார்டு 9 ேநதாஜி ெதரு  , 5.அரகண்டநல்லூர் (சி ஊ) 
வார்டு 11 விேவகானந்தர்  ெதரு , 6.அரகண்டநல்லூர் ( 
ேபருராட்சி ) வார்டு 10 வினாயகர் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

80 80 80   அரண்டநல்லூர்‐605759 ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 11 கம்பர்வதீி  , 
2.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 11 வ.உ.சி. ெதரு 
 , 3.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 9 பாரதியார் 
ெதரு  , 4.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 9 
கண்டாச்சிபுரம் ேராடு  , 5.அரகண்டநல்லூர் (சி ஊ) 
வார்டு 7 காமாஜர் ேராடு  , 6.அரகண்டநல்லூர் ( 
ேபருராட்சி ) வார்டு 12 மகாத்மாகாந்தி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 சு .ெகால்லூர் ‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.சு.ெகால்லூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஒட்டெதரு , 4.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாயில் ெதரு , 5.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 6.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
7.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
8.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
82 82 82  சு.ெகால்லூர் ‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்

எஸ் எ கட்டிடம் வடக்கு பகுதி  கிழக்கு 
முகம்

1.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாகுப்பு வடு , 
4.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 5.சு.ெகால்லூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 6.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புது காலனி , 7.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பாம்படிச்சான் 
பாைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 காடகனூர்‐605755 அரசுஆதிராவிடர் நலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.காடகனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.காடகனூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 3.காடகனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 4.காடகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 5.காடகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூட சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 காடகனூர் ‐605755 அரசுஆதிராவிடர் நலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.காடகனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.காடகனூர்
(வ.கி) & (ஊ) புதிகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 வி.சித்தாமூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம்

1.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் பின்புறெதரு , 3.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & 
கிங்கிலிவாடி (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 வி.சித்தாமூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம்

1.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) புதியகாலனி  
(சித்தாமூர்) , 2.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) 
வடக்கு ெதரு , 3.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 4.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) 
பைழயகாலனி , 5.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி 
(ஊ) கிங்கிலிவாடி மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 ஆலம்பாடி‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
(வடக்கு )கிழக்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 2.ஆலம்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
88 88 88 ஆலம்பாடி‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

(வடக்கு) நடு பகுதி கட்டிடம்
1.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாவில் ெதரு , 
2.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர்ெதரு , 
3.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பவர்லூம்ெதரு , 4.ஆலம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) பாரதியார்ெதரு , 5.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ)) 
பால்வாடித் ெதரு , 6.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில்ெதரு , 7.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 ஆலம்பாடி‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு) ேமற்கு பகுதி

1.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.ஆலம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி 3வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

90 90 90 ஆலம்பாடி‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு) வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 4வது  ெதரு , 
2.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  5வது ெதரு , 
3.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  6வது  ெதரு , 
4.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  7வது  ெதரு , 
5.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  8வது  ெதரு , 
6.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  9வது ெதரு , 
7.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  ெமயின் ேராடுெதரு , 
8.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
9.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

91 91 91 சத்தியகண்டனூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 சத்தியகண்டனூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) மணியன் ெதரு , 
2.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
3.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 4.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
93 93 93 சித்தாத்தூர்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம்
1.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.சித்தாத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 3.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கருமார ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 சித்தாத்தூர்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம்

1.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவ் காந்தி ெதரு , 
2.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் ெதரு , 3.சித்தாத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சுப்ரமணியர் ேகாயில் ெதரு , 4.சித்தாத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 5.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபத்தாங்ெகால்ைல ெதரு , 6.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கருமார ெதரு , 7.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பம்ைப 
கைர , 8.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நாச்சிக் குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 கண்டாச்சிபுரம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்கம் கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

1.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இருளப்பாைளயம் வதீி , 
2.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னிமார்ேகாவில்வதீி , 
3.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ்நகர் , 
4.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நல்லாப்பாைலயம் ேராடு , 
5.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) தும்பரேமடு , 
6.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைலெமயின்ேராடு , 7.கண்டாச்சிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாவில்ெதரு எண்.5 , 
8.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாவில்வதீி 4 , 
9.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாவில்வதீி3

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
96 96 96 கண்டாச்சிபுரம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு

பக்கம் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாவில்வதீி2 , 
2.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு1 , 
3.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) விழுப்புரம்  ெமயின் ேராடு 
, 4.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாப்பான்குளவதீி , 
5.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மசுதிவதீி , 
6.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
திருேகாவிலுர்ெமயின்ேராடு , 7.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) அங்காளம்மன்வதீி , 8.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏட்டுவதீி , 9.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பட்டிவதீி , 
10.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பனிச்சர்வதீி , 
11.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மணியம்குறுக்குவதீி , 
12.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மணியம்வதீி , 
13.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாட்ைடவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 கண்டாச்சிபுரம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம்

1.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடு வதீி , 2.கண்டாச்சிபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
3.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஓட்ேடr வதீி , 
4.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 5.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாடி வதீி , 
6.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பண்டார ெகால்ைல வதீி , 
7.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து வழி , 
8.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 கண்டாச்சிபுரம்‐605701 ரத்தினசபாபதி அரசு ஆண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி

1.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) 
கற்பகவினாயகர் ஈசுவரன் ேகாவில் வதீி , 
2.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) 
சிவன்ேகாவில்வதீி , 3.மடவிளாகம் (வ.கி) 
கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) பண்டாரெகால்ைலவதீி , 
4.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) கம்பன்வதீி , 
5.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) 
சந்தப்ேபட்ைடவதீி , 6.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் 
(ஊ) ேதேராடும்வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
99 99 99 கண்டாச்சிபுரம் ‐605701 ரத்தினசபாபதி அரசு ஆண்கள்

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி

1.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாப்பான்குளவதீி , 
2.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) திருேகாவிலுர்ேராடு ெதரு , 
3.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளிவதீி , 4.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) பட்டிவதீி , 5.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைனேகாவில்வதீி , 6.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுவதீி , 7.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிசாைலவதீி , 8.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெவள்ளகுளவதீி , 9.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒட்டர்வதீி , 10.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி , 11.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாட்ைடவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 கண்டாச்சிபுரம்‐605701 ரத்தினசபாபதி அரசு ஆண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் நடு 
பகுதி

1.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) அங்காளம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் 
(ஊ) ஒட்டத் ெதரு , 3.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் 
(ஊ) நாப்பாைளய ெதரு1 , 4.மடவிளாகம் (வ.கி) 
கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) நாப்பாைளய ெதரு2 , 5.மடவிளாகம் 
(வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) அண்டா ெசட்டி குளெதரு , 
6.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) மடவிளாகம் 
காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 கண்டாச்சிபுரம்‐605701 ரத்தினசபாபதி அரசு ஆண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி

1.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) 
திருக்ேகாவிலூர் ெமயின் ேராடு , 2.மடவிளாகம் (வ.கி) 
கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) மடவிளாகம் ெதரு , 3.மடவிளாகம் 
(வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) ெதன்மாட வதீி , 
4.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) வன்னான் 
குளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 25 of 70



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
102 102 102 ெசங்கேமடு‐605701 ஆர்.சி.ெதாடக்கப்பள்ளி 1.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாைறெதரு , 

2.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 
3.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுெதரு , 
4.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க்ெதரு , 
5.மடவிளாகம் (வ.கி) & கண்டாச்சிபுரம் & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
6.மடவிளாகம் (வ.கி) & கண்டாச்சிபுரம் & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 7.மடவிளாகம் (வ.கி) & 
கண்டாச்சிபுரம் & (ஊ) புதுகாலனி , 8.மடவிளாகம் (வ.கி) & 
கண்டாச்சிபுரம் & (ஊ) நாச்சிக்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 ஒடுவன்குப்பம்‐605701 ஆர்.சி.ெதாடக்க நிதிஉதவி ெபறும் பள்ளி
நடு பகுதி கட்டிடம்

1.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
3.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
4.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நிைல 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrய ெதரு , 6.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முத்து 
மாrயம்மன்ெதரு , 7.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 ஒடுவன்குப்பம்‐605701 ஆர்.சி.ெதாடக்க நிதிஉதவி ெபறும்
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம்

1.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 
2.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு காலனி , 
3.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு காலனி , 
4.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 5.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதருகாலனி , 
6.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 
7.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதுமைன

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 ேமல்வாைல‐605701 ேடனிஷ்மிஷின் ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம்

1.ேமல்வாைல (வ.கி) & (ஊ) ேமல்வாைல  புதூர் , 
2.ேமல்வாைல (வ.கி) & (ஊ) பீமாபுரம் ெமயின் ேராடு , 
3.ேமல்வாைல (வ.கி) & (ஊ) பீமாபுரம் மாrயம்மன் 
ேகாயில் வதீி , 4.ேமல்வாைல  (வ.கி)  & (ஊ) பீமாபுரம் 
ெதற்கு வதீி , 5.ேமல்வாைல  (வ.கி)  & (ஊ) ேமல்வாைல 
வடக்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
106 106 106 ேமல்வாைல‐605701 ேடனிஷ்மிஷின் ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு

பகுதி கட்டிடம்
1.ேமல்வாைல  (வ.கி)  & (ஊ) ேமல்வாைல சர்க்கார்
கிணறு வதீி , 2.ேமல்வாைல  (வ.கி)  & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் வதீி , 3.ேமல்வாைல  (வ.கி)  & (ஊ) மாதா 
ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 ஒதியத்தூர்‐605701 புனித மrயன்ைன உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
2.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.ஒதியத்தூர்(வ.கி) 
& (ஊ) திருவண்ணாமைல ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108 108 108 ஒதியத்தூர்‐605701 புனித மrயன்ைன உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) புதுநகர் , 3.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & 
(ஊ) இந்திரா நகர் , 4.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) ஒதியத்தூர் 
காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 ஒதியத்தூர்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 2.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு , 3.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 4.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைல ெமயின்ேராடு , 5.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & 
(ஊ) கண்டாச்சிபுரம் ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 ஒதியத்தூர்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் புதிய கட்டிடம்

1.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில் ெதரு , 
2.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 
3.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) திருமள்ராயபுரம் நடுத்ெதரு , 
4.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன்ேகாயில் 
ெதரு , 5.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) கீழ்வாைல பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 6.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) கீழ்வாைல 
நடுெதரு , 7.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) கீழ்வாைல 
ெதற்குெதரு , 8.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
9.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) கீழ்வாைல குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
111 111 111 ஒதியத்தூர்‐605701 புனித மrயஅன்ைன உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) அத்தியூர் ேராடு , 

2.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல ேராடு , 
3.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
4.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) ெவங்கமூர் ேராடு , 
5.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 காரைண‐605755 எ ஆர் ஆர் அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.காரைண (வ.கி) & (ஊ) ஒதியத்தூர்சாைல , 2.காரைண
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.காரைண (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மான் ேகாயில் வடக்கு ெதரு , 5.காரைண 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.காரைண 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் குறுக்கு ெதரு , 
7.காரைண (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 காரைண‐605755 எ ஆர் ஆர் அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி

1.காரைண (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 2.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
சித்தாமூர்சாைல , 3.காரைண (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் 
நகர் , 4.காரைண (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 காரைண‐605755 எ ஆர் ஆர் அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.காரைண (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.காரைண (வ.கி) & 
(ஊ) ஒதியத்தூர்சாைல , 3.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 4.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
ஆஸ்பிட்டல்  ெதரு , 5.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
மண்டபேமட்டுத்ெதரு , 6.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
துேராபதியம்மன்ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
115 115 115 சித்ேதrப்ப்பட்டு‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம்
1.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு
ேமற்கு பகுதி , 2.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு , 3.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) 
ெரட்டியார் கிழக்கு , 4.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண 
(ஊ) நாயக்கர் ெதரு , 5.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண 
(ஊ) காட்டுநாயக்கர் ெதரு , 6.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & 
காரைண (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
7.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
8.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) நடுெதரு , 
9.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
10.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
11.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) ைமதானம் ெதரு , 
12.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) கைடெதரு , 
13.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) பள்ளெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

116 116 116 ெபrச்சானூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 1.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & காரைண (ஊ) ெதற்குெதரு , 
2.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & காரைண (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
3.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & காரைண (ஊ) குயவர் ெதரு , 
4.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & காரைண (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & காரைண (ஊ) 
காரைணெமயின்ேராடு , 6.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & 
காரைண (ஊ) திேராபதியம்மன்ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

117 117 117 முைகயூர் ‐605755 ெசயின்ட் ேஜாசப் மகளிர்
ேமல்நிைலப்பள்ளி (நடு பகுதி  ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம்)

1.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) கன்னியர் , 2.முைகயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பூங்காவதீி , 3.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்குெதரு , 4.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேகாயில்ெதரு , 5.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
நடுத்ெதரு , 6.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 29 of 70



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
118 118 118 முைகயூர் ‐605755 ெசயின்ட் ேஜாசப் மகளிர்

ேமல்நிைலப்பள்ளி (நடு பகுதி  ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம்)

1.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) அன்ைன ெதேரசாபகுதி , 
2.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேநருவதீி , 3.முைகயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 4.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடுெதற்கு வதீி , 6.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) பாஸ் டவுன் 
, 7.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 முைகயூர் ‐605755 ெசயின்ட் ேஜாசப் மகளிர்
ேமல்நிைலப்பள்ளி (கிழக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம்)

1.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியரயில்ேவகாலனி , 
2.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குரயில்ேவ காலனி , 
3.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ரயில்ேவ புதுநகர் , 4.முைகயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஊர் கிழக்குத் ெதரு , 5.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஊர் நடுத் ெதரு , 6.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் வடக்கு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 முைகயூர் ‐605755 ெசயின்ட் ேஜாசப் மகளிர்
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு பகுதி  
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம்)

1.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் ேமலண்ைடவதீி , 
2.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் குளத்ெதரு , 3.முைகயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஊர் ேமற்கு வதீி , 4.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஊர் ெமயின் ேராடு , 5.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நrக்குறவர் குடிைசகள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 முைகயூர்‐605755 ெசயின்ட் ெசபஸ்தியர் ஆர்.சி
ஆரம்பப்பள்ளி இருதயபுரம்

1.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாவில் ெதரு 1 , 2.முைகயூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேகாவில் ெதரு 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
122 122 122 ெசன்னகுணம்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) புரவைட
பிள்ளாயார்ேகாயில் ெதரு , 2.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதா ேகாவில் ெதரு , 3.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைர ெதரு , 4.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
அங்காளம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 6.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 7.ெசன்னகுணம் (வ.கி) 
& (ஊ) வினாயகர் ேகாவில் வடக்குெதரு , 
8.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 9.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) குறவன் ெகால்ைல ெதரு , 
10.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) ெசன்னகுணம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 ெசன்னகுணம்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு , 
2.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனர் ேகாயில்ெதரு , 
3.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாயிேகாயில்ெதரு , 
4.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) குறவன் ெகால்ைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 ெசன்னகுணம்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்

1.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்
வடக்குெதரு , 2.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
குட்ைடகைரெதரு , 3.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதகைரெதரு , 4.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 5.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் வடக்குெதரு , 6.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடெதரு , 7.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன்ேகாயில் ெதரு , 8.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாதன்காடுெவட்டி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 31 of 70



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
125 125 125 ெசன்னகுணம்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

வடக்கு கிழக்கு கட்டிடம்
1.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) குலத்துெதரு , 
2.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 3.ெசன்னகுனம் 
(வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாயில்வடக்குெதரு , 
4.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
5.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 
6.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) பிடாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
7.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 ெசன்னகுணம்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம்

1.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) சன்னியம்மால்ேகாயில்ெதரு
, 2.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) புதியெதரு , 3.ெசன்னகுனம் 
(வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாநகர் , 4.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாதன் காடுேவட்டி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 ஆயந்தூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம்

1.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆற்காடு ெமயின்ேராடு , 
2.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுமைனெதரு ேமற்கு , 
3.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புது மைன கிழக்குெதரு  , 
4.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 ஆயந்தூர்‐605755 அரசு உயர்நிைல பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம்
வடக்கு முகம்

1.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ஆயந்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 3.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு , 4.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 6.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதகைரத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
129 129 129 ஆயந்தூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்பபள்ளி வடக்கு

பகுதி கட்டிடம்
1.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆற்காடு ெமயின்ேராடு  1 , 
2.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுமைனெதரு (கிழக்கு1) , 
3.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுமைனெதரு (கிழக்கு2) , 
4.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு (கிழக்கு) , 5.ஆயந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 6.ஆயந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுமைனெதரு(ேமற்கு1) , 7.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனெதரு(ேமற்கு2) , 8.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனெதரு (ேமற்கு3) , 9.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனத்ெதரு (ேமற்கு4) , 10.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனெதரு (ேமற்கு5) , 11.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆற்காடு ெமயின்ேராடு2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 ஆ.கூடலூர் ‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய  துவக்கப் பள்ளி
,கிழக்கு பகுதி கட்டிடம்

1.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆற்காடுெமயின்ேராடு , 
2.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தக்ெகாள்ைளெதரு , 
4.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ஐய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 
5.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 6.ஆ.கூடலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 7.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 8.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு , 9.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 ஆ.கூடலூர் ‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய  துவக்கப் பள்ளி  
ேமற்கு பகுதி  ேமற்கு கட்டிடம்

1.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு(காலனி) , 2.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) சத்துனவுகூடத்ெதரு , 3.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனெதருகிழக்கு , 4.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆற்காடு ெமயின் ேராடு 2 , 5.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெரட்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
132 132 132 குயவன்காடுெவட்டி‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அருளவாடி(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 

2.அருளவாடி (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில்ெதரு , 
3.அருளவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 4.அருளவாடி 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 5.அருளவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 அருளவாடி‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.அருளவாடி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளக்காலனி , 2.அருளவாடி
(வ.கி) & (ஊ) அருளவாடி கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 ஆற்காடு‐605755 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 2.ஆற்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) குட்ைடவதீி , 3.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஏrெதரு , 
4.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில்ெதரு , 5.ஆற்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைரெதரு , 6.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
மந்தெவளிெதரு , 7.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 8.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால்ெதரு , 
9.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாவில் ெதரு , 
10.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.சி காலனி கிழக்கு & ேமற்கு 
ெதரு , 11.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு 
வரீமைட கிராமம் , 12.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு வரீமைட , 13.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வரீமைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 ஆற்காடு‐605755 ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி
கட்டிடம்

1.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு
ஆற்காடு காலனி , 2.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதருஆற்காடு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
136 136 136 ஆற்காடு‐605755 ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி

கட்டிடம்
1.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) வரீமைட காலனி காமராஜ் ெதரு
, 2.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு வரீமைட 
கிராமம் , 3.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு வரீமைட  , 4.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு வரீமைட  , 5.ஆற்காடு (வ.கி) 
&  (ஊ) ஆர்.சி காலனி கிழக்கு & ேமற்கு ெதரு , 
6.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.சி காலனி ெசௗrயார் ெதரு , 
7.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.சி காலனி ெதற்கு & வடக்கு 
ெதரு , 8.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.சி காலனி அன்ைன 
ெதரசா ெதரு , 9.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.சி காலனி 
ேமட்டு ெதரு , 10.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
திருத்திேமட்டு ெதற்கு & வடக்குெதரு , 11.ஆற்காடு (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி திருத்திேமட்டு ெதரு 2 , 12.ஆற்காடு (வ.கி) 
& (ஊ) மாதாேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 ஆற்காடு ‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 2.ஆற்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) கைடவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

138 138 138 ஆற்காடு ‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) பட்டிெதரு , 3.ஆற்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 4.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார 
ெதரு , 5.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) காலனிேராடு , 6.ஆற்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு , 7.ஆற்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) வாணியர்ெதரு , 8.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) குயவர்ெதரு 
, 9.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) அருளவாடி ெதரு , 10.ஆற்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) குட்ைடெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
139 139 139 ெகாடுங்கால் ‐ 605755 ஆர்.சி.ெசயின்ட்ேமrஸ்

உதவிெபறும்பநடுநிைலபள்ளி ேமற்கு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) பருத்திெகால்ைலெதரு , 
3.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
4.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) ஓம்சக்திேகாயில்ெதரு , 
5.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
6.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில்ெதரு , 
7.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதருகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 ெகாடுங்கால் ‐605755 ஆர்.சி.ெசயின்ட்ேமrஸ்
உதவிெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி

1.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) அரசமரத்துவதீி , 
2.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) 
அந்ேதானியார்ேகாயில்ெதரு , 3.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & 
(ஊ) காமாட்சிஅம்மன்ெதரு , 4.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 ெகாடுங்கால் ‐605755 ஆர்.சி.ெசயின்ட்ேமrஸ்
உதவிெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி புதிய 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
3.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிெதரு , 4.ெகாடுங்கால் 
 (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதருகாலனி , 5.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) 
& (ஊ) சின்னகுளத்ெதரு , 6.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 வரீேசாழபுரம் ‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம்

1.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைரெதரு , 
3.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
4.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
5.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர்ெதரு , 6.வரீேசாழபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 7.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 8.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 9.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
143 143 143 வரீேசாழபுரம் ‐ 605755 ஆதி திராவிட நலப்பள்ளி 1.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடிெதரு , 

2.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 4.வரீேசாழபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி2வதுெதரு , 5.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) புதுகாலனி3வதுெதரு , 6.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி4வதுெதரு , 7.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலணி , 8.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி2வதுெதரு , 9.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி3வதுெதரு , 10.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி4வதுெதரு , 11.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி5வதுெதரு , 12.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி6வதுெதரு , 13.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி7வதுெதரு , 14.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

144 144 144 பரனூர் ‐605755 ஸ்ரீலட்சுமிநாராயணன் உதவிெபறும்பள்ளி
வடக்கு முகம் கட்டிடம்

1.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) காக்கா குப்பம் , 2.பரனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 3.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹாரம் , 
4.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 பரனூர் ‐605755 ஸ்ரீலட்சுமிநாராயணன் உதவிெபறும்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெததரு , 2.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 பரனூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்பபள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம்

1.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) பரனூர்(மதுரா)புத்தகரம் , 2.பரனூர்
(வ.கி) & (ஊ) பரனூர்காலணி , 3.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிெதரு , 4.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பரனூர்காலணிநடுெதரு , 5.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
147 147 147 ேமலெகாண்டூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி புதிய

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம்
1.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலக்ெகாண்டூர்மதுராசத்திரம் கிராமம் , 
2.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) திெராபைதயம்மன் நகர் , 
3.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) இங்கினிபாடி சாைல , 
5.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமலக்ெகாண்டூர் 
காலனி , 6.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
7.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 ேமலெகாண்டூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம்

1.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
2.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில்ெதரு , 3.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அருமைல வடக்கு ெதரு , 4.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அருமைல நடு ெதரு , 5.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அருமைல ேமற்கு ெதரு , 6.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அருமைல  ெதற்க் ெதரு , 7.ேமலக்ெகாண்டூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அருமைல காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

149 149 149 கீழக்ெகாண்டூர்‐605755 ேடனிஷ் மிஷின் ஆரம்பபள்ளி, ேமற்கு
முகம் வடக்கு பகுதி நடு பக்கம்

1.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) சத்திரம் வடக்கு ெதரு , 
2.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) சத்திரம் குளத்து ெதரு , 
3.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) சத்திரம் ெமயின் ேராடு , 
4.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாவில்ெதரு , 
5.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ராசா ெதரு , 
6.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 கீழக்ெகாண்டூர்‐605755 ேடனிஷ் மிஷின் ஆரம்பபள்ளி, ேமற்கு
முகம் ெதற்கு பகுதி வடக்கு 2 வது பகுதி

1.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) குேபரன்ெதரு , 
2.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) நியாளன்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
151 151 151 தணிகலாம்பட்டு‐605755 உதவிெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு முகம்
1.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாயில்ெதரு , 2.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மந்தெவளித்ெதரு , 3.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில்ெதரு , 5.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடித் 
ெதரு , 6.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
துர்ைகயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 7.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்குெதரு , 8.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 9.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 10.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 வி.புத்தூர்‐605752 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 1.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வி.புத்தூர் மதுராஅரும்பராபட்டு
, 2.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 3.வி.புத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 4.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 வி.புத்தூர்‐605752 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி்

1.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன்ெதரு , 
2.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
3.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
4.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மணியகார ெதரு , 5.வி.புத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 ஏமப்ேபர் ‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி புதிய
கட்டிடம்

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு ஏமப்ேபர் , 
2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஏமப்ேபர் ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஏமப்ேபர் 
பஜைனமடத்ெதரு , 4.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஏமப்ேபர் 
முகமதியர் ெதரு , 5.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஏமப்ேபர் 
பிடாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏமப்ேபர் மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 7.ஏமப்ேபர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெநற்குணம் ெகாசப்பாைளயம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
155 155 155 ெநற்குணம்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு

பகுதி வடக்கு கட்டிடம்
1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் ெமயின்ேராடு , 
2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் ேமற்குெதரு , 
3.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் கிழக்குெதரு , 
4.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் ெதற்கு ெதரு , 
5.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் 
பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு , 6.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெநற்குணம் காலணி வ.ம்உ.சி  ெதரு , 7.ஏமப்ேபர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெநற்குணம் காலணி காமராஜர் ெதரு , 8.ஏமப்ேபர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் காலணி அம்ேபத்கார் ெதரு , 
9.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் காலணி நடுத்ெதரு , 
10.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் காலணி 
பாரதியார்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 அந்திலி‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.அந்திலி (வ.கி) & 
(ஊ) சாைலெதரு , 3.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
4.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) கருப்பனார் ேகாயில்ெதரு , 
5.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 6.அந்திலி 
(வ.கி) & (ஊ) பிடாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 7.அந்திலி 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்.ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 அந்திலி‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி  ெதற்கு 
முகம்

1.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) வ.உ.சி ெதரு , 3.அந்திலி (வ.கி) & 
(ஊ) கம்பன் ெதரு , 4.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் 
ெதரு , 5.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார்ெதரு , 6.அந்திலி 
(வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
158 158 158 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 கபிலர் அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமற்கு புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.8 
கிழக்குெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண்7 மந்தகைர ேராடு , 3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.8 வடக்கு ெதரு , 
4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண். 8 
சன்னதிவதீி , 5.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண்.8 வானமாமைல வதீி , 6.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.8 கட்டேகாபுரவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 கபிலர் அரசு ஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் நடுப்பகுதி கிழக்கு முகம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்6 
ெசவைலேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

160 160 160 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 கபிலர் அரசு ஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேமற்கு புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்7 
ெதப்பக்குளத்ெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண்6 அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 வாசவி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி  
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்13 
பர்வதராஜகுலவதீி , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண்.13 ெதற்குெதரு , 
3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்13 
லாலாேதாப்புத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 வாசவி நிதிஉதவி
ெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி  வடக்கு முகம் 
கட்டிடம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு
13ெதற்குெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண்.12 கிழக்குெதரு , 3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண்.8 மந்தக்கைரெதரு , 
4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.7 
மந்தக்கைர சந்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
163 163 163 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 வாசவி நிதிஉதவிெபறும்

நடுநிைலப்பள்ளி   கிழக்கு பகுதி நடு 
கட்டிடம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.11 
மார்க்கட்ெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண்.11 ருத்திரநாய்க்கர்ெதரு , 3.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.11 
அருணாசலம்பிள்ைளெதரு , 4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண்.12 கணக்குப்பிள்ைளெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி  
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 
முகம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.9 
யூனியன் ஆபிஸ்ேராடு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண்.9 வடக்கு வதீி , 
3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.9 
ேமற்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.3 
கீைழயூர் ெதற்குவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.3 
கீைழயூர் மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.3 
ஆஸ்பத்திrேராடு & ெவள்ைளவினாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 அரசு கிராமசாவடி ெதற்கு முகம் 1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.10 
ெபருமாள் நாயக்கன்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 உண்டு உைறவிட நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு முகம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.10 
கைடத்ெதரு & காட்டாம்பூசாலி ெதரு , 
2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.10 
பைழயதாலுக்கா ஆபீஸ் ேராடு , 3.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்10 பள்ளிவாசல் ெதரு , 
4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்10 
புதுெதரு , 5.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
எண்10 மாடவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
169 169 169 சந்ைதப்ேபட்ைட‐605757 

திருக்ேகாவிலூர் 
பிரதானகட்டிடம

ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி
முதன்ைம கட்டிடம் சந்ைதேபட்ைட

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு
எண்14சந்தேபட்ைட வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 சந்ைதப்ேபட்ைட‐605757 
திருக்ேகாவிலூர் 
பிரதானகட்டிடம

ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி வடக்கு கட்டிடம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்14 
ஆடுெதாட்டி சந்து & ஜவீாநகர் , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு எண்14 நாவிதர்சந்து , 
3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்14 
ெகங்ைகயம்மன்ேகாயில்ெதரு & திடீர்குப்பம

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 சந்ைதேபட்ைட 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி
முதன்ைம கட்டிடம் சந்ைதேபட்ைட

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு
எண்15சந்ைதப்ேபட்ைட வடக்கு ெதரு மற்றும் காலன , 
2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.15 
காேவr சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 சந்ைதேபட்ைட 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி
முதன்ைம கட்டிடம்  ெதற்கு பகுதி 
சந்ைதேபட்ைட

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு
எண்சந்ைதப்ேபட்ைட வடக்குவதீி , 2.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.15 ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 சந்ைதப்ேபட்ைட 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ஊராட்சி ஒன்றிய உருது துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.1 
சந்தப்ேபட்ைட ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174 174 174 சந்ைதப்ேபட்ைட 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ஊராட்சி ஒன்றிய உருது துவக்கப்பள்ளி  
நடுப்பகுதி ேமற்கு கட்டிடம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.2 
சந்தப்ேபட்ைட மசூதி சந்து , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 3 சந்தப்ேபட்ைட தர்க்கா 
முழுவதும்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 சந்ைதப்ேபட்ைட 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ஊராட்சி ஒன்றிய உருது துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டுஎண்.18 
சந்ைதப்ேபட்ைட ஆசனூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
176 176 176 சந்ைதப்ேபட்ைட‐605757 ேடனிஷ் மிஷன் உயர்நிைலப்பள்ளி நடு

பகுதி ெதற்கு முகம்
1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டுஎண்
18ஆசிrயர்நகர் , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்எண்18 வட்டுவசதிவாrயம் , 3.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டுஎண்18 கபிலபுரம் , 
4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 
18வி.ஏ.ஓ நகர் , 5.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்எண்18 தியாகராஐநகர் , 6.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்எண்18 கூட்டுறவுநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 சந்ைதப்ேபட்ைட 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ேடனிஷ் மிஷன் உயர்நிைலப்பள்ளி
ஆசனூர் ேராடு

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்1 
கனகந்தல்ேராடு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண்2 இருளர்காலனி , 3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 3 எம்ஜிஆர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 அங்கைவ சங்கைவ அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி  கிழக்கு பகுதி

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 4 
கீைழயூர் வடக்கு ெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 4 கீைழயூர் வடக்குெதரு முதல் 
சந்து , 3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
எண் 3 கீைழயூர் கல்மடம் சந்து , 4.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 3 கீைழயூர் 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 5.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 4 கீைழயூர்  
ெபாங்கேமட்டுெதரு , 6.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 கீைழயூர் பிடாr 
அம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 அங்கைவ சங்கைவ அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
திருவள்ளுவர் வதீி , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 பாரதியார் ெதரு , 
3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
ெபrயார் ெதரு , 4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண் 5 ேநருவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
180 180 180 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 அங்கைவ சங்கைவ அரசு ெபண்கள்

ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய கட்டிடம்  
ெதற்குபுறம் வடக்கு முகம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
காமராஜர் வதீி , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண் 5 வள்ளலார் வதீி , 3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 ஆஞ்சிேநயர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 அங்கைவ சங்கைவ அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி வடக்க முகம்

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
ேநதாஜி ெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண் 5 திலகர் ெதரு , 3.திருக்ேகாவிலூர்(வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 வ.ஊ.சி.ெதரு , 
4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
மீனாட்சி அம்மன்நகர் , 5.திருக்ேகாவிலூர்(வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டுஎண்5 அரசு ஊழியர்நகர் , 
6.திருக்ேகாவிலூர்(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
விேவகானந்தர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ேடனிஷ் மிஷன் மகளிர் ேமல்நிைலப்
பள்ளி ேமற்கு பகுதி

1.திருக்ேகாவிலூர்(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 2 
தாசர்புரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ேடனிஷ் மிஷன் மகளிர் ேமல்நிைலப்
பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 1 
ைசேலாம் ேராடு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 2 தாசரபுரம் பகுதி‐2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 திருக்ேகாவிலூர்‐ 605757 ேடனிஷ் மிஷன் மகளிர் ேமல்நிைலப்
பள்ளி ேமற்கு பகுதி நடு கட்டிடம்

1.கீைழயூர் (வ.கி) திருக்ேகாவிலூர் (ேபருராட்சி) வார்டு
எண் 1 கீைழயூர் ைசலம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 திருக்ேகாவிலூர்‐ 605757 ேடனிஷ் மிஷன் மகளிர் ேமல்நிைலப்
பள்ளி  ெதற்கு கட்டிடம் நடு பகுதி

1.கீைழயூர் (வ.கி) திருக்ேகாவிலூர் (ேபருராட்சி) வார்டு
எண் 1 கீைழயூர் புதுகாலனி , 2.கீைழயூர் (வ.கி) 
திருக்ேகாவிலூர் (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 2 கீைழயூர் 
வள்ளுவர் ெதரு , 3.கீைழயூர் (வ.கி) திருக்ேகாவிலூர் 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 1கீைழயூர்அருந்ததியர் காலனி 
, 4.கீைழயூர் (வ.கி) திருக்ேகாவிலூர் (ேபருராட்சி) வார்டு 
எண் 1 கீைழயூர் ைசலம்ேராடு முதல் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
186 186 186 ேதவியகரம்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம்
1.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதன்னமாவடி , 3.ேதவியகரம் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 4.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 5.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 ேதவியகரம்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கிழக்கு முகம்

1.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 
2.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.ேதவியகரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதவியகரம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 ஆவியூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி ெதற்கு முகம்

1.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆவியூர் மற்றும்
ைஹதராபாக்கம் புதூர் , 2.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆவியூர் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 ஆவியூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு முகம்

1.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு , 
2.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 
3.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு , 
4.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) மூலெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 வடக்குெநமிலி ‐ 605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்
எஸ எ கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி

1.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ேராடு காலனி , 2.வடக்கு
ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 4.வடக்கு 
ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 5.வடக்கு ெநமிலி 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 6.வடக்கு ெநமிலி 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
191 191 191 வடக்குெநமிலி ‐ 605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம்
1.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ேமயின்ேராடு , 
2.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) பிடாராம்பட்டி பாைத , 
3.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி1வதுெதரு 
, 4.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 2வது 
ெதரு , 5.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 1வது 
ெதரு , 6.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது 
ெதரு , 7.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலத் ெதரு , 
8.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின் ேராடு 
காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 அத்தண்டமருதூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) அைணக்கட்டு , 
3.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பிடாராம் பட்டி , 
4.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால் ேமட்டு 
ெதரு , 5.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 அத்தண்டமருதூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ேமற்கு முகம் கட்டிடம்

1.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 4.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
5.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 1வது ெதரு 
, 6.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது 
ெதரு , 7.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 
3வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

194 194 194 வடமருதூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆராேமடு , 2.வடமருதூர் (வ.கி) 
& (ஊ) வடமருதூர் மதுராசுந்தேரசபுரம் மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 3.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடமருதூர்  
சுந்தேரசபுரம்ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
195 195 195 வடமருதூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

நடுப்பகுதி ேமற்கு முகம்
1.வடமருதூர் (ஊ) வார்டு எண் 1 ேமட்டுகாலனி  , 
2.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகாரெதரு , 3.வடமருதூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 4.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயபாடசாைல ெதரு , 5.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கத்தாழந்திட்டு , 6.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 7.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 வடமருதூர்‐605803 ஊராட்சிஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம்

1.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளக்காலனி , 2.வடமருதூர்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 3.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 4.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
எல்ைலபிடாrேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 வடமருதூர்‐605803 ஊராட்சிஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு 
முகம்

1.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) கத்தாழந்திட்டு , 2.வடமருதூர்
(வ.கி) & (ஊ) காலனிமாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
3.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குெதரு , 
4.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) எடப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 எல்ராம்பட்டு‐605803 கைலமகள் நிதி
உதவிெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி துைண 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம்

1.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.எல்ராம்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 5.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் 
ெதரு , 6.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
7.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குயிலா ெதரு , 
8.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின்ேராடு 
எடப்பாலயம் , 9.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கறிமார்ெகட் 
(எடப்பாைலயம் , 10.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
199 199 199 எல்ராம்பட்டு‐605803 கைலமகள் நிதி

உதவிெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி துைண 
கட்டிடம் நடுப்பகுதி

1.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 2.எல்ராம்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.எல்ராம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 4.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 முதலூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.முதலூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 2.முதலூர்
(வ.கி) & (ஊ) புனித அந்ேதாணியார் ேகாயில்ெதரு , 
3.முதலூர் (வ.கி) & (ஊ) மகாத்மா காந்தி ெதரு , 
4.முதலூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 
5.முதலூர் (வ.கி) & (ஊ) அமி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 6.முதலூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 7.முதலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அமி வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 8.முதலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அமி முருகன் ேகாயில்ெதரு , 9.முதலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கர்ம வரீர் காமராசர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 ஆவிெகாளப்பாக்கம்‐605757 நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஆவிெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு
சின்னெகாளப்பாக்கம் , 2.ஆவிெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு சின்னெகாளப்பாக்கம் , 
3.ஆவிெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு கடலூர் 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 ஆவிெகாளப்பாக்கம்‐605757 நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.ஆவிெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயெகாளப்பாக்கம்
, 2.ஆவிெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு கடலூர் 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 காட்டுப்ைபயூர்‐605757 அரசினர் உயர்நிைல பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 காட்டுப்ைபயூர்‐605757 அரசினர் உயர்நிைல பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
2.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுைபயூர் காலனி , 
3.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுைபயூர்   மதுரா 
கச்சிக்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 காட்டுப்ைபயூர்‐605757 அரசினர் உயர்நிைல பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
2.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
206 206 206 வடமைலயனூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப பள்ளி

வடக்கு பகுதி ெதற்கு முகம்
1.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

207 207 207 வடமைலயனூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மைலயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாரக்கந்தாங்கள் 
வடக்கு , 3.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாரக்கன்தாங்கள்(ெதற்கு) , 4.வடமைலயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 வில்லிவளம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.வில்லிவலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
2.வில்லிவலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.வில்லிவலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.வில்லிவலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 
5.வில்லிவலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 அருங்குறுக்ைக‐605803 அரசு உயர்நிைல பள்ளி ேமற்கு பகுதி, 
ெதற்கு முகம்

1.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 அருங்குறுக்ைக‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, ேமற்கு 
முகம்

1.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) நடுவதீி அக்ரஹாரம் , 
2.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குவதீி , 
3.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குவதீி , 
4.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

211 211 211 அருங்குறுக்ைக‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி நடு
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) புதூர் , 2.அருங்குறுக்ைக
(வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 டி.ெகாணலவாடி‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
முகம் கட்டிடம்

1.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
2.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
5.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 
6.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 
7.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
213 213 213 டி.ெகாடியூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

புதிய கட்டிடம் நடுபகுதி கிழக்கு முகம்
1.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாடியூர் காலனி , 
2.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.ெகாடியூர் வடக்குெதரு , 
3.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.ெகாடியூர் ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 ெகாடியூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு முகம்

1.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.ெகாடியூர் ேமற்கு ெதரு , 
2.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.ெகாடியூர் பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு , 3.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
4.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) மன்மதன் ேகாயில்ெதரு , 
5.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) வரீணாம்பட்டு கிராமம் , 
6.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) வரீாணம்பட்டு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 எடப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு முகம் ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி

1.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைலெதரு , 
3.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜய்துன்பீ , 
4.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட்ஆபீஸ்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 எடப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம்

1.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) திவாலிஅல்லாபக்ஷ் , 
2.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஜான்பாஷா , 
3.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) லால்பாட்சா , 
4.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) உசினிெதரு , 
5.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல்ெதரு , 
6.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாஷா ெதரு , 
7.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேஷக்தாவூத்ெதரு , 
8.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சப்பாத்திபாைளயம் , 
9.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 சித்தலிங்கமடம்‐605803 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
3.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) உைடயார்ெதரு , 
5.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
6.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) குயவர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
218 218 218 சித்தலிங்கமடம்‐605803 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
2.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
3.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) திப்பரசன்ேபட்ைட , 
4.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர்ெதரு , 
5.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) மணியம்சந்து , 
6.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 சித்தலிங்கமடம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) 
பல்லrபாைளயம் ெமயின்ேராடு , 2.சித்தலிங்கமடம் 
(வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ)) காலனி முதல் ெதரு , 
3.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) 
காலனிகிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

220 220 220 சித்தலிங்கமடம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
துைண கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) 
காலனிஇரண்டாவது ெதரு , 2.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & 
பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) காலனிமுன்றாவதுெதரு , 
3.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) 
காலனிநான்காவதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 பல்லrப்பாைளயம்‐605803 
(சித்தலிங்கமடம்)

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
முகக்கட்டிடம்

1.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) 
இந்திராநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 சி. ெமய்யூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) சாலியர்ெதரு , 2.சி.ெமய்யூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 3.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெபாதிகாரெதரு , 4.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 சி.ெமய்யூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு வடபுரம் , 
2.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர்ெதரு , 3.சி.ெமய்யூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 4.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 5.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
6.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 சி.ெமய்யூர்‐605803 சத்துணவுக்கூடம் ேமற்கு முகக்கட்டிடம் 1.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.சி.ெமய்யூர்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
225 225 225 சி.ெமய்யூர்‐605803 சத்துணவுக்கூடம் ேமற்கு முகக்கட்டிடம் 1.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) தட்டான்ெகால்ைலெதரு , 

2.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 3.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) 
& (ஊ) சிவானந்தபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 டி.புதுப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம்

1.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 
2.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுெதரு , 4.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
எட்டியம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 டி.புதுப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பழயவரத்ெதரு , 
2.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 3.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்தக்கைரெதரு , 4.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
அக்ரஹரத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 டி.புதுப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு முகம் புதிய கட்டிடம் கிழக்கு

1.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
2.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 டி புதுப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி

1.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யம்ேபட்ைட , 
2.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஊைமயன்பாைளயம் , 
3.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்பாைளயம் , 
4.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வரீணாம்பட்டு(காலனி) , 
5.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வரீணாம்பட்டு(ஊர்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 டி குன்னத்தூர்‐605803 காந்தி நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின்ேராடு , 
2.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
4.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
6.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலணி , 
7.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
231 231 231 ெபண்ைணவலம்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
2.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
3.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
4.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 5.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
6.ெபண்ைணவலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 ெபண்ைணவலம்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் ெதற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி

1.ெபண்ைணவலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 2.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 ெபண்ைணவலம்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி

1.ெபண்ைணவலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
2.ெபண்ைணவலம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில்ெதரு 
, 3.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
4.ெபண்ைணவலம் (வ.கி) & (ஊ) புளியமரத்ெதரு , 
5.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 பாவந்தூர்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி  
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
3.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 4.பாவந்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காமன்ேகாயில்ெதரு , 5.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துெதரு , 6.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) துர்க்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில்ெதரு , 8.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு , 9.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
10.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வாசவிேபட்ைடெதரு , 
11.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 பாவந்தூர்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு புதிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 2.பாவந்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேராட்டுெதரு , 3.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 4.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மயானப்பாைதெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
236 236 236 பாவந்தூர்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு புதியகட்டிடம் ேமற்கு முகம் நடு 
பகுதி

1.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 
3.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 4.பாவந்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேதசத்தான்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 அண்டராயனூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  நடு
பகுதி  கட்டிடம் கிழக்கு கிழக்கு முகம்

1.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர்
ெமயின்ேராடு , 2.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.அண்டராயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வாலாஜா ேபட்ைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 பனப்பாக்கம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி டி பி
இ பி கட்டிடம்

1.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பனப்பாக்கம் மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பனப்பாக்கம் ெமயின் ேராடு , 3.அண்டராயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பனப்பாக்கம் பைழயகாலனி , 4.அண்டராயனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பனப்பாக்கம் புதியகாலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 அண்டராயனூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு பகுதி எஸ் எஸ் எ கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம்

1.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி , 
2.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 ெகாங்கராயனூர்‐607203 உதவி ெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி 1.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்
திட்டு , 2.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
ெதரு , 4.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 5.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு 
ெதரு , 6.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார ெதரு , 
7.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 
8.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
9.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
10.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
241 241 241 ைபயூர் ‐607203 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி ெதற்கு பகுதி

கட்டிடம் கிழக்கு முகம்
1.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 2.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 3.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 4.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 
5.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 7.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ைபயூர்மதுராேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 ைபயூர்‐607203 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி நடுபகுதி
கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேசத்தூர் , 2.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளி , 3.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
4.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 ைபயூர்‐607203 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி
கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) வாய்கால்ெதரு , 2.ைபயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அக்ராஹாரத்ெதரு , 4.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 
5.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத்ெதரு , 6.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைபயூர்மதுராேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 மாரங்கியூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம்

1.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.மாரங்கியூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 4.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
5.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளகாலனி நடுெதரு , 
6.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளக்காலனி கிழக்குெதரு , 
7.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளகாலனி ெதற்குெதரு , 
8.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளக்காலனிேமற்குெதரு , 
9.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுகாலனி மாrயம்மன் 
ேகாவில்ெதரு , 10.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுகாலனி வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
245 245 245 சிறுவானூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம்  ெதற்கு முகம்
1.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) காகுப்பம் , 2.சிறுவானூர் (வ.கி) 
& (ஊ) கலர்புரம் , 3.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு 
, 4.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 5.சிறுவானூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அக்ரஹாரவதீி , 6.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
வதீி , 7.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) சத்தியராஜ் நகர் , 
8.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டிகளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 சிறுவானூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி வடக்கு ெதரு , 
2.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 3.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி 
ேமற்கு ெதரு , 4.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி நடுெதரு , 5.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி ெதற்குெதரு , 6.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி ெமயின்ேராடு , 7.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி கிழக்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 ஏனாதிமங்கலம்‐607107 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு  முகம் வடக்கு பகுதி

1.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 
2.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
4.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 ஏனாதிமங்கலம்‐607107 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடு பகுதி

1.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
2.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு (ேமற்கு) , 5.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
249 249 249 ஏனாதிமங்கலம்‐607107 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு பகுதி
1.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குெதரு , 
3.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி நடுெதரு , 
4.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குெதரு 2 , 
5.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆற்று ஒரத்ெதரு , 
6.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி நடுெதரு , 
7.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி நடுெதரு 2 , 
8.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி நடுத்ெதரு 3 , 
9.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைடெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 எரளூர்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
முகம் கிழக்கு கட்டிடம்

1.எரளூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.எரளூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுெதரு , 3.எரளூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் வதீி , 
4.எரளூர் (வ.கி) & (ஊ) குச்சிபாைளயவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 ெசம்மார்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 2.ெசம்மார் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு வதீி , 3.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
4.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 ெசம்மார்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு வதீி , 2.ெசம்மார் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 ெசம்மார்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) டி.சாத்தனூர் ேராடு
(அண்ணாநகர் , 2.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) ெசம்மார் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

254 254 254 ேமலமங்கலம்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
2.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
255 255 255 ேமலமங்கலம்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

புதிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
4.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரெதரு , 
5.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 வைளயாம்பட்டு‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
எஸ்எஸ்ஏ கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 
முகம்

1.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
2.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு வைளயம்பட்டு , 3.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (வைளயம்பட்டு , 
4.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 வைளயாம்பட்டு‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால் ேமட்டுெதரு , 
2.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 
3.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுெதரு , 
4.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
அங்களம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 ஏமப்பூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி ெதற்கு முகம்

1.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 2.ஏமப்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபrய அக்ரஹார ெதரு , 3.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சின்ன அக்ரஹார ெதரு , 4.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 ஏமப்பூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் நடு பகுதி ெதற்கு முகம்

1.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் புது ெதரு , 
2.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு(கிழக்கு 
வதீி) , 3.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவன் ேமடு 
(ெசாக்கலிங்கம் ேபட்ைட) , 4.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏமப்பூர் காலனி (ேமற்கு) , 5.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏமப்பூர் 
காலனி (கிழக்கு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 59 of 70



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
260 260 260 ஏமப்பூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம்
1.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 2.ஏமப்பூர்
(வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் புதுத்ெதரு , 3.ஏமப்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஏமப்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) சிவன் ேகாயில் கிழக்கு வதீி , 5.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 டி.மழவராயனூர்‐607203 ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பளளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 5.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
6.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) சஞ்சிவிராயன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ)) பள்ளிக்கூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

262 262 262 டி.மழவராயனூர்‐607203 ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பளளி  ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு முகம்

1.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
4.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆற்றுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 சிறுமதுைர‐607203 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டடிடம் கிழக்கு முகம்

1.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.சிறுமதுைர
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) த ீ
சந்து , 4.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில் 
ெதரு , 5.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 
6.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி மூப்பனார் ேகாயில் 
வடக்கு ெதரு , 7.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) மூப்பனார் 
ேகாயில் ெதற்கு ெதரு , 8.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) 
சந்தப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
264 264 264 சிறுமதுைர.‐607203 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம்

கிழக்கு முகம் வடக்கு பகுதி
1.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வடக்கு
வதீி , 2.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதற்குவதீி , 3.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
4.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
5.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில்ெதரு , 
6.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) மீனவர் ெதரு , 7.சிறுமதுைர 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு , 8.சிறுமதுைர (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்குெதரு , 9.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால் 
ெதரு , 10.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
11.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 டி. எைடயார்‐605803 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி வடக்கு பகுதி
ேமற்கு முகம்

1.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) சின்னஎைடயார் பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) சின்ன 
எைடயார் ஒற்ைறெதரு , 3.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு ெதாட்டி குடிைச , 4.டி.எைடயார் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதாட்டிகுடிைச மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டிகுடிைச 
காமன்ேகாயில் ெதரு , 6.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

266 266 266 டி. எைடயார்‐605803 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி வடக்கு பகுதி
கிழக்கு முகம்

1.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) கருமாரெதரு , 2.டி.எைடயார்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.டி.எைடயார் (வ.கி) & 
(ஊ)ெ◌ா ெதற்கு ெதரு , 5.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 6.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
267 267 267 டி.எைடயார்‐605803 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி நடுபகுதி

கட்டிடம் ேமற்கு முகம்
1.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.டி.எைடயார்
(வ.கி) & (ஊ) புதுமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
4.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 5.டி.எைடயார் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின்ெதரு , 6.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 டி.எைடயார்‐605803 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி
கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) தண்டுகாரெதரு , 
2.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) ேமளக்காரெதரு , 
3.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 4.டி.எைடயார் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 இளந்துைர‐607209 
(இருப்பிடம் மணக்குப்பம் 
)

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) இளந்துைர மதுரா மணெவளி , 
2.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) இளந்துைற காலனி , 
3.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுகுப்பம்ெமயின்ேராடு , 
4.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுகுப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

270 270 270 இளந்துைர‐607209 
(இருப்பிடம் மணக்குப்பம் 
)

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.இளந்துைர
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 4.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) தடீர்குப்பம் , 6.இளந்துைர (வ.கி) 
& (ஊ) மண்டகேமடு , 7.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) 
மண்டகேமடு குறுக்குெதரு , 8.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) 
மண்டகேமடு ேமற்குெதரு , 9.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ)) 
மண்டகேமடு ேமட்டுெதரு , 10.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) 
மண்டகேமடு ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
271 271 271 மணக்குப்பம்‐607209 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி  ெதற்கு முகம்
1.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 4.மணக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) மணக்குப்பம் ெதற்கு வதீி , 5.மணக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) கம்பத்து ெதரு , 6.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 7.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில்ெதரு , 8.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மணகுப்பம் 
குளத்து ேமட்டு வதீி , 9.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாலம்மன்ேபட்ைட , 10.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
மண்டகேமடு , 11.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மணகுப்பம் 
கூட்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 மணக்குப்பம்‐607209 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 
2.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாடிெதரு , 3.மணக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) துலுக்கபாைளயம் கிழக்கு வதீி , 
4.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) துலுக்கபாைளயம் ேமற்கு 
ெதரு , 5.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 6.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

273 273 273 மணக்குப்பம்‐607209 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
முகம் ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மணக்குப்பம் முன்காலனி , 
2.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மணக்குப்பம் பைழய 
காலனி , 3.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மணக்குப்பம் 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

274 274 274 சின்னெசவைல‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம் ேமற்கு 
கட்டிடம்

1.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி குடிைச
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.சின்னெசவைல (வ.கி) & 
(ஊ) ெதாட்டி குடிைச வடக்கு ெதரு , 3.சின்னெசவைல 
(வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி குடிைச பங்களா ெதரு , 
4.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி குடிைச ெமயின் 
ேராடு , 5.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
275 275 275 சின்னெசவைல‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 1வது
குறுக்குெதரு , 2.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
காலனி 2வது குறுக்குெதரு , 3.சின்னெசவைல (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி 3வது குறுக்குெதரு , 4.சின்னெசவைல 
(வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 4வது குறுக்குெதரு , 
5.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
6.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

276 276 276 திருெவண்ைணநல்லூர்‐
607203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கூடுதல் வகுப்பைற கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம்

1.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
அைணக்கட்டு சாைல , 2.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 2 மகாத்மாகாந்தி சாைல , 
3.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
கடலூர் சாைல , 4.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 2 பள்ளிவாசல்  ெதரு , 
5.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
ேநரு வதீி , 6.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 2 ெபrயார்  வதீி , 
7.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
அம்மச்சியார்அம்மன்  ேகாயில்  வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

277 277 277 திருெவண்ைணநல்லூர்‐
607203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 
வடக்குெதரு , 2.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 3 சத்திரத்ெதரு , 
3.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 4.திருெவண்ைணநல்லூர்  
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 3 கருமார ேமஸ்திr ெதரு , 
5.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 3 
புதிய பள்ளிவாசல்ெதரு , 6.திருெவண்ைணநல்லூர் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2 கைடவதீி , 
7.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2 
உளுந்தூர்ேபட்ைடசாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
278 278 278 திருெவண்ைணநல்லூர்‐

607203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 & 
5 காமராஜ் ெதரு, , 2.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 5 கீழேமட்டுத் ெதரு , 
3.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 
பாலாஜி நகர் , 4.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 6 சுந்தரர்ெதரு , 
5.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 6 
கிழக்குெதரு , 6.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 6 சன்னிதி ெதரு , 
7.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 8.திருெவண்ைணநல்லூர்  
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7 ஆட்பட்டான் ெதரு , 
9.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7 
ஆட்ெகாண்டான்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

279 279 279 திருெவண்ைணநல்லூர்சி.
(ஊ)‐607203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு
10,11,12 வள்ளல் சைடயப்பர் ெதரு, , 
2.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 11 
அண்ணாெதரு , 3.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 11 விக்ேடாrயா ெதரு , 
4.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 
கங்ைகயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
5.திருெவண்ைணய்நல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 
12 கிழக்குேமட்டுத்ெதரு , 6.திருெவண்ைணய்நல்லூர் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 உளுந்தூர்ேபட்ைட சாைல 
, 7.திருெவண்ைணய்நல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 
12 ஏrக்கைரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
280 280 280 திருெவண்ைணநல்லூர்‐

சி.(ஊ)607203 (கூடுதல் 
கட்டிடம்)

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8 
கிழக்குெதரு , 2.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 9 ெநய்காரெதரு , 
3.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8 
மூைலமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 &10 
ெதற்குெதரு , 5.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 9 மைழயம்பட்டுசந்து , 
6.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 
அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
7.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 
அன்ைனஇந்திரா காந்திசந்து , 
8.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 
அன்ைனஇந்திராகாந்தி ெதரு , 
9.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 
கடலூர் சாைல , 10.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 13 கீழ்பாதிெதரு , 
11.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 
மட்ைடயன் ெதரு , 12.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 13 அருந்ததியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
281 281 281 திருெவண்ைணநல்லூர் 

சி.(ஊ) ‐607203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்

1.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 
2.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
ேமல்பாதி ெதரு , 3.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 14 கட்ைடயன் ெதரு , 
4.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 
காமன் ேகாயில் ெதரு , 5.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 7 அனுமார் ேகாயில் ெதரு , 
6.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8 
கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
282 282 282 திருெவண்ைணநல்லூர் 

காந்திகுப்பம்‐607203
காந்தி நிைனவு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
புதுகாலனி 1 வதுெதரு , 2.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 15 புதுகாலனி 2 வது ெதரு , 
3.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
புதுகாலனி 3 வது ெதரு , 4.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 புதுகாலனி 4 வது ெதரு , 
5.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
கட்ைடயன் ெதரு , 6.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 14 வரீபாரன் ெதரு , 
7.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
வள்ளுவர் ேமட்டு ெதரு , 9.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 வள்ளுவர் கிழக்கு ெதரு , 
10.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
வள்ளுவர் வடக்கு ெதரு , 11.திருெவண்ைணநல்லூர் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 நறிகுறவன் காலனி 1வது 
ெதரு , 12.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 15 நறிகுறவன் காலனி 2வது ெதரு , 
13.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
நறிகுறவன் காலனி 3வது ெதரு , 
14.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
நrகுறவன் காலனி 4வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
283 283 283 மைழயம்பட்டு‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு முகக்கட்டிடம்
1.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு (ஊ) வடக்கு
ெதரு , 2.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு 
(ஊ)கிழக்கு ெதரு , 3.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மைழயம்பட்டு மாrயம்மண் ேகாயில் ெதரு , 
4.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

284 284 284 மைழயம்பட்டு ‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் வடக்கு முகம்

1.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு காலனி , 
2.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு  
ெமயின்ேராடு , 3.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மைழயம்பட்டு தக்கா கிழக்குெதரு , 4.மைழயம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு தக்கா அழகுெபருமாள் 
குப்பம் , 5.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு  
தக்கா ேமற்குெதரு , 6.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மைழயம்பட்டு தக்கா ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

285 285 285 தடுத்தாட்ெகாண்டூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 
முகம்

1.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
2.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் 
ெதரு , 4.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு , 
5.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணகி 
ெதரு , 7.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேபாப்பாண்டவர் ெதரு , 8.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்குெதரு , 9.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 10.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சூைசயப்பர் ெதரு , 11.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குட்ைடகாலனி , 12.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதாம்பர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
286 286 286 தடுத்தாட்ெகாண்டூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம்
1.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.காலனி , 
2.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
3.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 4.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 5.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) 
& (ஊ) தாட்ேகா காலனி , 6.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 7.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜர் ெதரு , 8.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுெதரு , 9.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சூைசயப்பர் காலனி , 10.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குட்ைடகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

விழுப்புரம்

ேததி : 01-09-2018  முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,

இடம் : விழுப்புரம்  மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 காட்டுஎைடயார்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

பகுதி
1.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) சன்னதி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 காட்டுஎைடயார்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி

1.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 காட்டுஎைடயார்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) சன்னதி ெதரு , 
3.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
5.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
6.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 காட்டுஎைடயார்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.காட்டுஎைடயார் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

5 5 5 காட்டுெசல்லூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.காட்டுெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.காட்டுச்ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.காட்டுச்ெசல்லூர்(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 காட்டுெசல்லூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.காட்டுச் ெசல்லூர்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு சந்து
, 2.காட்டுச்ெசல்லூர்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
3.காட்டுச் ெசல்லூர்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 காட்டுெசல்லூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.காட்டுச் ெசல்லூர்(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
2.காட்டுச் ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 ெகாம்மசமுத்திரம்‐
605751

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெகாம்மசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாம்மசமுத்திரம்கிராமம் , 2.ெகாம்மசமுத்திரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாம்மசமுத்திரம்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
9 9 9 தானம்‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.தானம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.தானம் (வ.கி) 

& (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.தானம் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டித் 
ெதரு , 4.தானம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 5.தானம் 
(வ.கி) & (ஊ) மயிலாடு தாங்கல் வடக்குெதரு , 
6.தானம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 7.தானம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 பல்லவாடி‐607201 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 1.பல்லவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
2.பல்லவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 பல்லவாடி‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பல்லவாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.பல்லவாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 பல்லவாடி‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பல்லவாடி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
2.பல்லவாடி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 ெபrயகுறுக்ைக ‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
ேதாப்புத்ெதரு , 3.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
அக்ரகாரத்ெதரு , 4.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 ெபrயகுறுக்ைக ‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன்ேகாயில்ெதரு , 2.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்குெதரு , 3.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 4.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
15 15 15 ெபrயகுறுக்ைக‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 

மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.ெபrயகுறுக்ைக 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 3.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
4.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
வினாயகர்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 கூத்தனூர்‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.கூத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
2.கூத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குக்காலனி , 
3.கூத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 கூத்தனூர்‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.கூத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குக்ெதரு , 
2.கூத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குக் காலனி , 
3.கூத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 எல்ைலகிராமம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.எல்ைல கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.எல்ைல கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
3.எல்ைல கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
4.எல்ைல கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் , 
5.எல்ைல கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) வானிய ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 எல்ைலகிராமம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.எல்ைல கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு
காலனி , 2.எல்ைல கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குக்ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 கூவாடு‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டடத்தின் வடக்கு பகுதி

1.கூவாடு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.கூவாடு
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

21 21 21 கூவாடு‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டடத்தின் ெதற்கு பகுதி

1.கூவாடு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 2.கூவாடு
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 3.கூவாடு (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 ேதன்குணம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேதன்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேதன்குணம்  , 
2.ேதன்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேதன்குணம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
23 23 23 ெநய்வைன‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

பகுதி
1.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) ஆதனூர் ேராடு , 
2.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) சந்து வதீி , 3.ெநய்வைன 
(வ.கி) & (ஊ) எைறயூர் ேராடு , 4.ெநய்வைன (வ.கி) & 
(ஊ) கூவாடு ேராடு , 5.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 ெநய்வைன‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  கிழக்கு
பகுதி

1.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) எதலவாடி வடக்குெதரு , 
2.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடெதரு , 
3.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ெநய்வைன 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 5.ெநய்வைன (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 6.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) 
ெநய்வைன காலனி மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
7.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) 1 வது குறுக்குெதரு , 
8.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) 3 வது குறுக்குெதரு , 
9.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) 4 வது குறுக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 ெநய்வைன‐607201 கிராம ஊராட்சி அலுவலகம் 1.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) பில்ராம்பட்டு
ெமயின்ேராடு , 2.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
ெதரு , 3.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 4.ெநய்வைன (வ.கி) & 
(ஊ) கலுங்கல்ேமடு , 5.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) 
பில்ராம்பட்டு காலனி வடக்குெதரு , 6.ெநய்வைன 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 7.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 8.ெநய்வைன (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
26 26 26 வடகுறும்பூர்‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.வடகுறும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 

2.வடகுறும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 
வடக்குெதரு , 3.வடகுறும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி மாதாேகாயில்ெதரு , 4.வடகுறும்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
5.வடகுறும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 
ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 வடகுறும்பூர்‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.வடகுறும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயன்ேராடு , 
2.வடகுறும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு மன்மதன் 
ேகாயில்ெதரு , 3.வடகுறும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குமன்மதன் ேகாயில்ெதரு , 4.வடகுறும்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஆசாrெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 எைறயூர்‐607201 நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி 1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) எல்ைல கிராமம் ேராடு , 
2.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
3.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 4.எைறயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெசாைசட்டித் ெதரு , 5.எைறயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின்ேராடு(கிழக்கு) , 6.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின் ேராடு (ேமற்கு) , 7.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வானிய ெசட்டித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 எைறயூர்‐607201 நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி 1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு (கிழக்கு) , 
2.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு (ேமற்கு) , 
3.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாமரத்துக் காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 எைறயூர்‐607201 ெசயின்ட் ேஜாசப் ஆர்.சி ஆண்கள்
துவக்கப்பள்ளி

1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 2.எைறயூர்
(வ.கி) & (ஊ) அகஸ்தியன் ேதாட்டம் , 3.எைறயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கல்லைற வடக்குத் ெதரு , 4.எைறயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சனி மூைலத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
31 31 31 எைறயூர்‐607201 ெசயின்ட் ேஜாசப் ஆர்.சி ஆண்கள்

துவக்கப்பள்ளி
1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 2.எைறயூர்
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துத்ெதரு , 3.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசட்டித்ெதரு , 4.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு(கிழக்கு) , 5.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 6.எைறயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 எைறயூர்‐607201 புனித அன்னாள் ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி

1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) திருக்ேகாயிலூர் ெமயின்
ேராடு (கிழக்கு) , 2.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 3.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 4.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலத்ெதரு , 5.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
6.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடகுறும்பூர் ேராடு(ெத) , 
7.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) சூைசயப்பர் நகர் , 
8.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) rஷிவந்தியம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 எைறயூர்‐607201 புனித அன்னாள் ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி

1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்ன ஆலஞ்சாைல , 
2.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு (ேம) , 
3.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) rஷிவந்தியம்சாைல 
(ஏrக்குேமற்கு) , 4.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு(ேமற்கு) , 5.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) நடு 
ஆலஞ்சாைல , 6.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய 
ஆலஞ்சாைல , 7.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெமயின்ேராடு , 8.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாைணயன் ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
34 34 34 எைறயூர்‐607201 ெசயின்ட் ேஜாசப் ஆர்.சி ஆண்கள்

துவக்கப்பள்ளி
1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.எைறயூர்
(வ.கி) & (ஊ) பண்டிதர்ெதரு , 3.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு , 4.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கண்ணாடிக்காரர் ெதரு , 5.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கண்ணாடிக்காரர்ெதரு 2 , 6.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுபஞ்சாயத்து ஆபீஸ்ெதரு , 7.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளிக்கூடக்கிழக்குெதரு , 8.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்து ெதரு ெதற்கு , 9.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசட்டித்ெதரு சந்து , 10.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 எைறயூர்‐607201 ெசயின்ட் ேஜாசப் ஆர்.சி. ஆண்கள்
துவக்கப்பள்ளி

1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி
கிழக்குெதரு , 2.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி வடக்குெதரு , 3.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

36 36 36 எைறயூர்‐607201 ெசயின்ட் ேஜாசப் ஆர்.சி. ஆண்கள்
துவக்கப்பள்ளி

1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடகுறும்பூர் சாைல , 
2.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) சகாய மாதா நகர் , 
3.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 குஞ்சரம்‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.குஞ்சரம் (வ,கி) & (ஊ) பாைளயகுஞ்சரம்
ேமட்டுெதரு , 2.குஞ்சரம் (வ,கி) & (ஊ) 
பாைளயகுஞ்சரம் ேமற்குத்ெதரு , 3.குஞ்சரம் (வ,கி) 
& (ஊ) பாைளயகுஞ்சரம் ெசட்டித்ெதரு , 4.குஞ்சரம் 
(வ,கி) & (ஊ) பாைளயகுஞ்சரம் பள்ளிவாசல் ெதரு , 
5.குஞ்சரம் (வ,கி) & (ஊ) பாைளயகுஞ்சரம் 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.குஞ்சரம் (வ,கி) & 
(ஊ) பாைளயகுஞ்சரம் கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
38 38 38 குஞ்சரம்‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.குஞ்சரம் (வ,கி) & (ஊ) ெதாட்டிகுஞ்சரம்

மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 2.குஞ்சரம் (வ.கி) & 
(ஊ) அயன்குஞ்சரம் கிழக்குத்ெதரு , 3.குஞ்சரம் 
(வ.கி) & (ஊ) அயன்குஞ்சரம் ேகாயில் ெதரு , 
4.குஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) அயன்குஞ்சரம் 
ேமற்குத்ெதரு , 5.குஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) 
அயன்குஞ்சரம் மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 குஞ்சரம்‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.குஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) குஞ்சரம் காலனி
வடக்குத்ெதரு , 2.குஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) குஞ்சரம் 
காலனி மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.குஞ்சரம் 
(வ,கி) & (ஊ) குஞ்சரம் காலனி ெதற்குத்ெதரு , 
4.குஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) குஞ்சரம் காலனி 
கிழக்குெதரு , 5.குஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) குஞ்சரம் 
காலனி ேமற்குத்ெதரு , 6.குஞ்சரம் (வ,கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 அைதயூர்‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) பூண்டி ெமயின் ேராடு , 
2.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டுத்ெதரு , 
3.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 அைதயூர்‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.அைதயூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 3.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திடீர் குப்பம் , 4.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குக்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
42 42 42 அைதயூர்‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி,கட்டிடம் 1.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) அைதயூர் காலனி

வடக்குத்ெதரு , 2.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) அைதயூர் 
காலனி கிழக்குத்ெதரு , 3.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அைதயூர் காலனி மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 
4.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) அைதயூர் காலனி 
நடுத்ெதரு , 5.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) அைதயூர் 
காலனி ேமற்குத்ெதரு , 6.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அைதயூர் காலனி  ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 பிள்ைளயார்பாைளயம்
‐607201

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்பாைளயம்
ெமயின் ேராடு , 2.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் பாைளயம் பள்ளிவாசல் ெதரு , 
3.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் பாைளயம் 
வடக்குெதரு , 4.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
பாைளயம் ேமற்குத்ெதரு , 5.அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் பாைளயம் ெதற்குத்ெதரு , 
6..அைதயூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் பாைளயம் 
புதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 பூண்டி‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுத்ெதரு பூண்டி கிராமம்
, 2.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) எைறயூர் ேராட்டு ெதரு 
பூண்டி கிராமம் , 3.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
rஷிவந்தியம்ேராட்டுத்ெதரு பூண்டி கிராமம் , 
4.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு பூண்டி 
கிராமம் , 5.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதருபூண்டி 
கிராமம் , 6.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு பூண்டி 
காலனி , 7.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 
பூண்டி காலனி , 8.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குத்ெதரு பூண்டி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
45 45 45 சேீதவி‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு

பகுதி
1.சேீதவி  (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு இராமநாதபுரம் , 
2.சேீதவி  (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு 
இராமநாதபுரம் , 3.சேீதவி  (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுத்ெதரு புதுக்காலனி , 4.சேீதவி (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்ெதரு புதுக்காலனி , 5.சேீதவி  (வ.கி) & 
(ஊ) 3வதுெதரு புதுக்காலனி , 6.சேீதவி  (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு புதுக்காலனி , 7.சேீதவி  (வ.கி) & 
(ஊ) மாதாக்ேகாயில்ெதரு புதுகாலனி , 8.சேீதவி  
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ேராட்டுத்ெதரு புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 சேீதவி‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு  
பகுதி

1.சேீதவி  (வ.கி) & (ஊ) rஷிவந்தியம்ேராட்டுெதரு
சேீதவி , 2.சேீதவி  (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு சேீதவி , 
3.சேீதவி  (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக் கூடத்ெதரு சேீதவி , 
4.சேீதவி  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு 
சேீதவி , 5.சேீதவி (வ.கி) & (ஊ) எ.ெகாளத்தூர் 
ேராட்டுத்ெதரு சேீதவி , 6.சேீதவி (வ.கி) & (ஊ) 
எைறயூர் ேராட்டுத்ெதரு சேீதவி காலனி , 
7.சேீதவி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு சேீதவி 
காலனி , 8.சேீதவி (வ.கி) & (ஊ) 
மூப்பனார்ேகாவில்ெதரு சேீதவி காலனி , 
9.சேீதவி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு சேீதவி 
காலனி , 10.சேீதவி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு 
சேீதவி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
47 47 47 ஏ.ெகாளத்தூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு ஏ. 

ெகாளத்தூர் , 2.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ேராட்டுத்ெதரு ஏ. ெகாளத்தூர் , 3.ஏ.ெகாளத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரத் ெதரு ஏ.ெகாளத்தூர் , 
4.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அந்தியூர் ேராடு 
ஏ.ெகாளத்தூர் , 5.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குத்ெதரு ஏ.ெகாளத்தூர் காலனி , 
6.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சிக்காடுேராடு 
ஏ.ெகாளத்தூர் காலனி , 7.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நல்ல தண்ணர் கிணற்றுத்ெதரு 
ஏ.ெகாளத்தூர்காலனி , 8.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு ஏ.ெகாளத்தூர் காலனி 
, 9.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் நடுத்ெதரு காலனி , 10.ஏ.ெகாளத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு 
வடக்குெதரு காலனி , 11.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெகாய்யாத் ேதாப்பு ெதரு ஏ.ெகாளத்தூர் 
காலனி , 12.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நார்த்தங்கா 
ேதாப்புெதரு ஏ.ெகாளத்தூர் காலனி , 
13.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்டம் 
ெதற்குெதரு ஏ.ெகாளத்தூர் காலனி , 
14.ஏ.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்டம் 
வடக்குத்ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
48 48 48 சிக்காடு ‐ 606205 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சிக்காடு (வ.கி) & (ஊ) புதுநகர் , 2.சிக்காடு (வ.கி) & 

(ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.சிக்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 4.சிக்காடு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.சிக்காடு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 6.சிக்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 7.சிக்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 8.சிக்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49 49 49 சிக்காடு‐606205 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சிக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு
(சிக்காடுகாலனி) , 2.சிக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) நடுத் 
ெதரு (சிக்காடு காலனி) , 3.சிக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (சிக்காடு காலனி , 
4.சிக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு சிக்காடு 
காலனி , 5.சிக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு (சிக்காடு காலனி) , 6.சிக்காடு  
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு (சிக்காடு காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 சிறுநாகலூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.சிக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு
(சிறுநாகலூர் கிராமம்) , 2.சிக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குத் ெதரு (சிறுநாகலூர் கிராமம்) , 3.சிக்காடு  
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு (சிறுநாகலூர் கிராமம்) 
, 4.சிக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு 
(சிறுநாகலூர் கிராமம் , 5.சிக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத் ெதரு (சிறுநாகலூர் காலனி) , 6.சிக்காடு  
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு (சிறுநாகலூர் காலனி) , 
7.சிக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு (சிறுநாகலூர் காலனி , 8.சிக்காடு  (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
51 51 51 பழங்குணம்‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 

2.பழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு நடுத் ெதரு , 
3.பழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.பழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
5.பழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.பழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 புைகப்பட்டி‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி

1.புைகப்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) மைலயனூர்சாைல , 
2.புைகப்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) ஆலமரத்துெதரு , 
3.புைகப்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 புைகப்பட்டி‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.புைகப்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 புைகப்பட்டி‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு
பகுதி

1.புைகப்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) புதூர்ேராடு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 புைகப்பட்டி‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.புைகப்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.புைகப்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.புைகப்பட்டி 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 எஸ்.மைலயனூர்‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெசம்பட்டமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்
ெதரு , 2.ெசம்பட்டமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (காலனி) , 
3.ெசம்பட்டமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு 
(காலனி) , 4.ெசம்பட்டமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு (காலனி) , 5.ெசம்பட்டமைலயனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெதற்கு ெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 எஸ்.மைலயனூர்‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி

1.ெசம்பட்டமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
58 58 58 அங்கனூர்‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய

கட்டிடம்
1.அங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.அங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.அங்கனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 4.அங்கனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 5.அங்கனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.அங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

59 59 59 ஏமம்‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஏமம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 2.ஏமம் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குெதரு , 3.ஏமம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனிகிழக்குெதரு அங்கனூர் , 4.ஏமம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு , 5.ஏமம் (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தகாளிவடக்குெதரு , 6.ஏமம் (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தகாளி ெதற்குெதரு , 7.ஏமம் (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தகாளி ேமற்குெதரு , 8.ஏமம் (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தகாளி கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 பிடாகம்‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) பல்பல்கான்தக்கா அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 பிடாகம்‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) புவனம்
ேதாப்பு,பாத்திமாேதாப்பு , 2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 வரீமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (உருது) 1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) வரீமங்கலம் மசூதி ெதரு , 
2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) வரீமங்கலம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 அரும்பலவாடி ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (உருது) 1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) அரும்புலவாடிமசூதி ெதரு , 
2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) அரும்புலவாடி காலணி , 
3.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) மசூதி ெதரு , 4.பிடாகம் 
(வ.கி) & (ஊ) வன்னகப்பாடி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
64 64 64 பிடாகம்‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கீழப்பாைளயம்
1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) புதுவண்ணாகப்பட்டி , 
2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) ெபத்துநாய்க்கன்பாைளயம் , 
3.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) குலாம் உேசன் தர்கா , 
4.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) எல்லப்ப நாயக்கன் 
பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 பிடாகம்‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) எலவணாசூர் ேகாட்ைட , 
2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66  பிடாகம் ‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) நாயுடுெதரு , 2.பிடாகம்
(வ.கி) & (ஊ) பூசாrெதரு , 3.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
கர்ணம்ெதரு , 4.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

67 67 67  பிடாகம் ‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராகாந்திநகர் , 
2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) பைடயாச்சி ெதரு , 
3.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 பிடாகம்‐607202 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பகுதி 1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) ரஹிமான்கான்தக்கா , 
2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) எ.புத்தூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 பிடாகம்‐607202 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு பகுதி 1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலப்பாைளயம் காலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 கீழப்பாைளயம் ‐ 607202 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) கீழப்பாைளயம்
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
கீழப்பாைளயம் ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 பிடாகம்‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்ைடநம்பிக்குளம்
ெதரு , 2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாட்ைடபள்ளிவாசல்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
72 72 72 பின்னலவாடி‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பின்னலவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 

2.பின்னலவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
3.பின்னலவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
4.பின்னலவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
5.பின்னலவாடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு 
புதுகாலனி வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 பின்னலவாடி‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பின்னலவாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
2.பின்னலவாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு கிராமம் , 
3.பின்னலவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.பின்னலவாடி (வ.கி) & (ஊ) கிராமம்ேமற்கு ெதரு , 
5.பின்னலவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 அலங்கிr‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அலங்கிr (வ,கி) & (ஊ) 
காலனிமாrம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.அலங்கிr 
(வ,கி) & (ஊ) காலனி சாலப்பாக்கம் ேராட்டுெதரு , 
3.அலங்கிr (வ,கி) & (ஊ) காலனி வடக்குெதரு , 
4.அலங்கிr (வ,கி) & (ஊ) காலனி பால்வாடித்ெதரு , 
5.அலங்கிr (வ,கி) & (ஊ) பின்னலவாடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 அலங்கிr‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அலங்கிr (வ,கி) & (ஊ) காலனி
பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 2.அலங்கிr (வ,கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 3.அலங்கிr (வ,கி) & (ஊ) 
சாலப்பாக்கம் கிராமம் , 4.அலங்கிr (வ,கி) & (ஊ) 
சுந்தரவாண்டிபள்ளிக்கூடத்ெதரு , 5.அலங்கிr 
(வ,கி) & (ஊ) சுந்தரவாண்டிெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
76 76 76 ெசம்பியன்மாேதவி‐

607202
ராஜன் நிதிஉதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 1.ெசம்பியன்மாேதவி  (வ.கி) & (ஊ) காலனி

கிழக்குெதரு , 2.ெசம்பியன்மாேதவி  (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.ெசம்பியன்மாேதவி  
(வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைரெதரு , 
4.ெசம்பியன்மாேதவி  (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 ெசம்பியன்மாேதவி‐
607202

ராஜன் நிதிஉதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 1.ெசம்பியன்மாேதவி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.ெசம்பியன்மாேதவி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ெசம்பியன்மாேதவி  (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 4.ெசம்பியன்மாேதவி 
(வ.கி) & (ஊ) ெபாைறயூர் ேராடு , 
5.ெசம்பியன்மாேதவி (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாமைல 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 ெசம்பியமாேதவி‐607202 ராஜன் நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி 1.ெசம்பியன்மாேதவி  (வ.கி) & (ஊ) பரேமஸ்வr
மங்கலம் , 2.ெசம்பியன்மாேதவி  (வ.கி) & (ஊ) 
பரேமஸ்வrமங்கலம் காலனி , 
3.ெசம்பியன்மாேதவி  (வ.கி) & (ஊ) ேராடு 
மங்கலம் , 4.ெசம்பியன்மாேதவி  (வ.கி) & (ஊ) 
ெசட்டியந்தல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 பு.மைலயனூர் உதவிெபரும் துவக்கப்பள்ளி 1.பு.மைலயனூர்(வ.கி) & (ஊ) பு.மைலயனூர்கிராமம்
, 2.பு.மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ெதரு 
, 3.பு.மைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
80 80 80 ெநாைனயவாடி‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெநாைனயவாடி (வ.கி) & (ஊ) 

பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 2.ெநாைனயவாடி 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டைக , 3.ெநாைனயவாடி 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
4.ெநாைனயவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு(காலனி) 
, 5.ெநாைனயவாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 
6.ெநாைனயவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 புத்தமங்கலம்‐607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி

1.புத்தமங்கலம் (வ.கி & (ஊ) ேமல்புத்தமங்கலம்
வடக்கு ெதரு , 2.புத்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமல்புத்தமங்கலம் ெதற்கு ெதரு , 3.புத்தமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) கீழ்புத்தமங்கலம் ெதற்கு ெதரு , 
4.புத்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்புத்தமங்கலம் 
வடக்கு ெதரு , 5.புத்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
கீழ்புத்தமங்கலம் குளத்து ெதரு , 6.புத்தமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமல்புத்தமங்கலம் காலணி கிழக்கு 
ெதரு , 7.புத்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமல்புத்தமங்கலம் காலணி ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 சிறுவத்தூர் ‐ 607202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி

1.புத்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சிறுவத்தூர் வடக்கு
ெதரு , 2.புத்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சிறுவத்தூர் 
ெதற்கு ெதரு , 3.புத்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
சிறுவத்தூர் கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 ெநடுமானூர்‐607202 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
5.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
84 84 84 பrந்தல்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பrந்தல் (வ.கி) & (ஊ) சயீமங்கலம் கிராமம் , 

2.பrந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுெதரு , 3.பrந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகாயில்ெதரு , 4.பrந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 பrந்தல்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி,கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு

1.சயீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சயீமங்கலம் காலனி , 
2.சயீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பrந்தல் பள்ளக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 பrந்தல்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமட்டுக் காலனி

1.சயீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பrந்தல்
ேமட்டுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 திருப்ெபயர் ‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) மாணிக்க உைடயார்
ெதரு , 2.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
3.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
4.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
5.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 திருப்ெபயர் ‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) திருப்ெபயர் ேமற்குெதரு
, 2.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) திருப்ெபயர் 
கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 புதுகழனி‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி,

1.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்கழனிகிராமபிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
2.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகழனிகாலனி 
வடக்குெதரு , 3.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்கழனிகாலனி ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

90 90 90 எ.மழவராயனூர் ‐ 
606107

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) மழவராயனூர்கிராமம் , 
2.திருப்ெபயர் (வ.கி) & (ஊ) மழவரயனூர்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
91 91 91 ஆசனூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

(கிழக்கு பகுதி)
1.ஆசனூர் (வ.கி) & (ஊ) ராசவதீி , 2.ஆசனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஆத்துமரத் ெதரு , 3.ஆசனூர் (வ.கி) & (ஊ) மண் 
உைடயார் ெதரு , 4.ஆசனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 ஆசனூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு பகுதி)

1.ஆசனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 2.ஆசனூர்
(வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 3.ஆசனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மணியக்கார ெதரு , 4.ஆசனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 ஆசனூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஆசனூர் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 
2.ஆசனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.ஆசனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ஆசனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 5.ஆசனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 எைடக்கல்‐606107 அரசு மறுவாழ்வு ைமயம் 1.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) அரசினர் மறுவாழ்வு
இல்லம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
95 95 95 எைடக்கல் ‐606107 ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி எஸ் எஸ் ஏ

கட்டிடம்
1.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 1வது ெதரு, 2வது ெதரு , 
2.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 3,4 வது ெதரு , 
3.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 5,6வது ெதரு , 
4.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 7,8வது ெதரு , 
5.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 9.10வது ெதரு , 
6.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 11,12வது ெதரு , 
7.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 13, 14வது ெதரு , 
8.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 8 வது ெதரு , 
9.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 9,வது ெதரு , 
10.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 10,வது ெதரு , 
11.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 11வது ெதரு , 
12.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 12வது ெதரு , 
13.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 13வது ெதரு , 
14.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 14வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

96 96 96 எைடக்கல் ‐606107 ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி எஸ் எஸ் ஏ
கட்டிடம்

1.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 3, 1வது ெதரு , 
2.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 3,2 வது ெதரு , 
3.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 3,3வது ெதரு , 
4.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 3,4வது ெதரு , 
5.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 3 5வது ெதரு , 
6.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 3 6வது ெதரு , 
7.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 4 7வது ெதரு , 
8.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 4 8வது ெதரு , 
9.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 4 9வது ெதரு , 
10.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 4 10 வது ெதரு , 
11.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 4 11வது ெதரு , 
12.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 4 12வது ெதரு , 
13.எைடக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 4 13வதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
97 97 97 எ.சாத்தனூர் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,பைழய

கட்டிடம்
1.அ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) 1வது  ெதரு , 
2.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) 2வதுெதரு , 
3.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) 3வது ெதரு , 
4.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) 4வது ெதரு , 
5.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி பாைத , 
6.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி ெதற்கு ெதரு , 8.எ.சாத்தனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 எ.சாத்தனூர் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,புதிய
கட்டிடம்

1.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராம பிரதான சாைல
, 2.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
3.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) வண்ணாரத்ெதரு , 
4.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார்ெதரு , 
6.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) எைடக்கல் கிராமம் , 
7.எ.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) எைடக்கல்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 பாலி‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,பைழய
கட்டிடம்

1.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.பாலி  (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) ேசர்ைவகார ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
100 100 100 பாலி‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய

ெதாடக்கப்பள்ளி,எஸ்.எஸ்.ஏ புதிய கட்டிடம்
1.பாலி (வ.கி) & (ஊ) சுந்தர்ராஜ் ெதரு , 2.பாலி  
(வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 3.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) 
டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 4.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) 
ஒத்ைத ெதரு , 5.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) ெகாங்கன் 
ெதரு , 6.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 7.பாலி  
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 8.பாலி  
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 9.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) 
அய்யா ெதரு , 10.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 ேஷக் உேசன் 
ேபட்ைட பாலி ‐ 606107

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ( உருது ) 
ேமற்கு பக்க கட்டட வடக்கு பகுதி

1.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு ெதரு , 2.பாலி
 (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிவாசல் ேமற்கு ெதரு , 4.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிவாசல் வடக்கு ெதரு , 5.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிவாசல் ெதற்கு ெதரு , 6.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) 
பைடயாச்சி ெதரு , 7.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிவாசல் கிழக்கு ெதரு , 8.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) 
புது மைனமாப்பு பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 ேஷக் உேசன் 
ேபட்ைட பாலி ‐ 606107

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ( உருது ) 
ேமற்கு பக்க கட்டட ெதற்கு பகுதி

1.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.பாலி  (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வடக்கு ெதரு , 
3.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு(ெதற்கு) , 4.பாலி 
 (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 5.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (ெதற்கு) , 6.பாலி  
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு(ெதற்கு) , 
7.பாலி  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 புல்லூர்‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(எஸ்.எஸ்.ஏ கட்டடம்)

1.புல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு
, 2.புல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புல்லூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
104 104 104 புல்லூர்‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

எஸ்.எஸ்.ஏ கட்டடம்
1.புல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.புல்லூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.புல்லூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 4.புல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ராமகிருஷ்ணர் ஆசிர்மம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 காட்டுெநமிலி‐606107 அரசு ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி 1.காட்டு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.காட்டு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.காட்டு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) பட்டி ெதரு , 4.காட்டு 
ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.காட்டு ெநமிலி 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 6.காட்டுெநமிலி (வ.கி) & 
(ஊ) ேமலெதரு , 7.காட்டுெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 காட்டுெநமிலி‐606107 அரசு ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி 1.காட்டுெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 
2.காட்டு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி ெதரு , 
3.காட்டுெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு காலனி , 4.காட்டுெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி நடுத்ெதரு , 5.காட்டு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதற்கு ெதரு , 6.காட்டு ெநமிலி (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
7.காட்டுெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
107 107 107 அ.குறும்பூர்‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அ.குறும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அரசம்பூண்டி நடுத்ெதரு

, 2.அ.குறும்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) அரசம்பூண்டி 
ெமயின்ேராடு , 3.அ.குறும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடத்ெதரு அரசம்பூண்டி ,அ.குறும்பூர் , 
4.அ.குறும்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) அரசம்பூண்டி 1வது 
ெதரு , 5.அ.குறும்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) அரசம்பூண்டி 
2வது ெதரு , 6.அ.குறும்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
அரசம்பூண்டி 3வது ெதரு , 7.அ.குறும்பூர்  (வ.கி) & 
(ஊ) அரசம்பூண்டி ேமற்குெதரு , 8.அ.குறும்பூர்  
(வ.கி) & (ஊ) அரசம்பூண்டி காலனி மாrயம்மன் 
ெதரு , 9.அ.குறும்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) அ.குறும்பூர் 
வடக்கு ெதரு , 10.அ.குறும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அ.குறும்பூர் நடுத்ெதரு , 11.அ.குறும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அ.குறும்பூர் கிழக்குெதரு , 12.அ.குறும்பூர்  (வ.கி) & 
(ஊ) அ.குறும்பூர்மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
13.அ.குறும்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) அ.குறும்பூர்காலனி 
வடக்கு ெதரு , 14.அ.குறும்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
அ.குறும்பூர்காலனி நடுெதரு , 15.அ.குறும்பூர்  
(வ.கி) & (ஊ) அ.குறும்பூர்காலனி மாrயம்மன் ெதரு 
, 16.அ.குறும்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) அ.குறும்பூர்காலனி 
ஓைடெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
108 108 108 நாச்சியார்ேபட்ைட‐

606107
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 

நாச்சியார்ேபட்ைட ேமடு , 2.நாச்சியார்ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) நாச்சியார்ேபட்ைட காலனி , 
3.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
நாச்சியார்ேபட்ைட  வடக்கு ெதரு , 
4.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
நாச்சியார்ேபட்ைட  ேமற்கு ெதரு , 
5.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
நாச்சியார்ேபட்ைட கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
109 109 109 ேமப்புலியூர் ‐ 606107 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமப்புலியூர்

பைழயகாலனி கிழக்கு ெதரு , 
2.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி 
நடுத்ெதரு , 3.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ேமப்புலியூர்ைழயகாலனி ேமல்ெதரு , 
4.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ேமப்புலியூர்புதுகாலனி ேராட்டுெதரு , 
5.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமப்புலியுர் 
புதுகாலனி ேமற்குெதரு , 6.நாச்சியார்ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) ேமப்புலியூர் புதுகாலனி கிழக்குெதரு , 
7.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமப்புலியூர் 
புதுகாலனி ெதற்குெதரு , 8.நாச்சியார்ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) ேமப்புலியூர் புதுகாலனி நடுத்ெதரு , 
9.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமப்புலியூர் 
வடக்கு ெதரு , 10.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ேமப்புலியூர் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
11.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமப்புலியூர் 
ெதற்கு ெதரு , 12.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ேமப்புலியூர் ெவங்கேடஸ்வராகாலனி கிழக்கு , 
13.நாச்சியார்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமப்புலியூர் 
ெவங்கேடஸ்வராகாலனி ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
110 110 110 பு.கிள்ளனூர் ‐ 606107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

கூடுதல் கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி
1.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டி ெதரு , 
4.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 5.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு 
, 6.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 
7.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) அேசாக் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 பு.கிள்ளனூர் ‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கூடுதல் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 
2.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமப்பூலியுர் ேராடு 
காலனி , 4.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
நடுத்ெதரு , 5.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்கு ெதரு , 6.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
கிழக்கு ெதரு , 7.பு.கிள்ளனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐
606107

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (பி ஆர்
சி)

1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 8 
அண்ணாமைல ெதரு , 2.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 8 குழந்ைதேவல் ெதரு , 
3.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு  8 பைழய 
அஞ்சலகத் ெதரு , 4.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 9 ெவங்கட்ராமன் ெதரு , 
5.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 10 
மீனாட்சிபுரம் , 6.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 1 3 உளுந்தூர் கீரனூர் ெதற்கு காலனி , 
7.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 13 
உளூந்தூர்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
113 113 113 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐

606107
அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு  7 

காயிேத மில்லத் ெதரு , 2.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 7 திருெவண்ைண நல்லூர் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐
606107

அரசு ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 7 
அண்ணா நகர் , 2.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 7 பச்ைசயப்பா நகர் , 3.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு  4 சிவகுருநாத ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 உளுந்தூர்ேபட்ைட ‐
606107

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 6 வண்டி
ேமட்டுத் ெதரு , 2.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு11 மிளகு மாrயம்மன் ெதரு , 
3.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு  11 
பண்ருட்டி ேராடு , 4.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு  12 புதுத்ெதரு , 
5.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு12 
கேணசனார் ெதரு , 6.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 6 ஐ.டி.ஐ.குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

116 116 116 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐
606107

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு  10 
கீரனூர் வடக்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
117 117 117  உளுந்தூர்ேபட்ைட ‐

606107
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
உளுந்தாண்டர் ேகாயில்

1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 16 
உளுந்தாண்டார் ேகாயில் ேராடு ெதரு , 
2.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 16 
பாைளயப்பட்டு ெதரு , 3.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு  16 ேஜம்ஸ் நகர் , 
4.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு   16 
உளுந்தூர் காலனி நடுத் ெதரு , 
5.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு  16 
உளுந்தூர் காலனி கிழக்கு நடுத் ெதரு , 
6.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு16 
உளுந்தூர் காலனி வள்ளுவர் ெதரு , 
7.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு16 
உளுந்தூர் காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெத , 
8.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 16 
உளுந்தூர் காலனி ேமலத் ெதரு , 
9.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி)) வார்டு14 
புதுக்காலனி முதல் ெதரு , 10.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 15 புதுக்காலனி 2 வது ெதரு , 
11.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 15 
புதுக்காலனி 3வது ெதரு , 12.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 15 புதுக் காலனி 4வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐ 
606107

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
பைழயகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி1 
உளுந்தாண்டார் ேகாயில்

1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 17 
வடக்குத் ெதரு , 2.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 17 ராஜாஜி ெதரு , 3.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 17 சன்னதி ெதரு , 
4.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 18 ேராடுத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
119 119 119 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐ 

606107
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
உளுந்தாண்டார் ேகாயில்

1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 18 
ெதற்குத் ெதரு , 2.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 18 கிழக்குத் ெதரு , 3.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு18  நகர் பாைத , 
4.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 15 
ெஜயலலிதா நகர் , 5.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 17 உளுந்தாண்டார் ேகாவில் 
குளத்துேமட்டுத் , 6.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு  17 திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு  17 
ெதப்பகுளத்து ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐
606107

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி (பி
ஆர் சி)

1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 2 வ.உ.சி. 
ெதரு , 2.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 2  
சின்ைனயா ெதரு , 3.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 2 பாரதியார் ெதரு , 
4.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 2 கம்பன் 
ெதரு , 5.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 2 
ஜுப்ளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐ 
606107

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி (பி
ஆர் சி)

1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 2 
உளூந்தூர்ப்ேபட்ைட , 2.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 1 பாrவள்ளல் ெதரு , 
3.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 1 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 1 ஆசாத் ெதரு , 
5.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 1 
ெதய்வகீன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
122 122 122 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐

606107
அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி,அைற
எண்1

1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு  3 
விருத்தாஜலம் சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐
606107

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி,அைற
எண்2

1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 5 
கந்தசாமிபுரம் கிழக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 உளுந்தூர்ேபட்ைட ‐
606107

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 4 
கந்தசாமிபுரம்  (ேமற்கு) , 2.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 4 மாடல் காலனி , 
3.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 4  
நrக்குறவர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

125 125 125 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐
606107

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 3 
அண்ைன சத்யா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐
606107

ேடனிஷ் மிஷன் நடுநிைலப்பள்ளி 1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 9 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் கிழக்குத் ெதரு , 
2.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு  9 
ைகலாச குளத் ெதரு , 3.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு  9 மாணிக்கம் ெதரு , 
4.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு  14 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐
606107

ேடனிஷ் மிஷன் நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி

1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு  11 
பண்ருட்டி ேராடு ெதரு , 2.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 11 ேடனிஷ் மிஷன் ெதரு , 
3.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு  12 
பிரகாசம் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 உளுந்தூர்ேபட்ைட‐
606107

ேடனிஷ் மிஷன் நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி

1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 12 
பாைளயப்பட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
129 129 129 உளுந்தூர்ேபட்ைட ‐

606107
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி (பி
ஆர் சி)

1.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 6 
கார்ேனஷன் ெதரு , 2.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 6 கந்தசாமி ெதரு , 
3.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 8 
அருணகிrயார் ெதரு , 4.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 8 திருவள்ளுவர் ெதரு , 
5.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு8 
சுப்பராயன் ெசட்டித் ெதரு , 6.உளுந்தூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 8 பஜைன மடத் ெதரு , 
7.உளுந்தூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 8 
அைமச்சார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 நகர்‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி நகர்
கிழக்கு பகுதி

1.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நகர் கிராமம் திருச்சி ெமயின்
ேராடு , 2.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நகர் மன்னார்குடி 
ேசந்தநாடு ேராடு , 3.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நகர் 
மன்னார்குடி காட்டு ெகாட்டா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 நகர்‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி நகா்
ேமற்கு பகுதி

1.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நகர் கிராமம் சின்னத் ெதரு , 
2.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நகர் கிராமம் மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நகர் காலனி 
வடக்கு ெதரு , 4.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நகர் காலனி 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.நகர் (வ.கி) & (ஊ) 
நகர் காலனி கன்னிமார் ேகாயில் ெதரு , 6.நகர் 
(வ.கி) & (ஊ) நகர் புது காலனி வடக்கு ெதரு , 
7.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நகர் புது காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதர , 8.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நகர் புது 
காலனி ெதற்கு ெதரு , 9.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நகர் 
காலனி கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
132 132 132 ெசம்மணங்கூர் ‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய நூலக கட்டிடம் 1.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்

ேகாயில் ெதரு , 2.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ெசம்மணங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 4.ெசம்மணங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) குச்சிபாைளயம் 
ெதரு , 6.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) எஸ்.புதூர் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.ெசம்மணங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) எஸ்.புதூர் மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 8.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) எஸ் .புதூர் 
வடக்கு ெதரு , 9.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நாராயணபுரம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 ெசம்மணங்கூர் ‐ 606107 ஆதி திராவிடர் நலப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி 1.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசம்மணங்கூர்
காலனி வடக்கு ெதரு , 2.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெசம்மணங்கூர் காலனி நடுத்ெதரு , 
3.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 ெசம்மணங்கூர் ‐ 606107 ஆதி திராவிடர் நலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி 1.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசம்மணங்கூர்
புதுகாலனி , 2.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசம்மணங்கூர் காலனி ேராடுத்ெதரு , 
3.ெசம்மணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசம்மணங்கூர் 
காலனி கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
135 135 135 மூலசமுத்திரம்‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டு ெதரு

, 2.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
6.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
7.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 மூலசமுத்திரம்‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ேசலம்ெமயின்
ேராடு , 2.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) முஸ்lம் 
நடுத்ெதரு , 3.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிவாசல் ெதரு , 4.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 5.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்ெதரு , 6.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ஈபீ 
ெதரு , 7.மூலசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மூலசமுத்திரம்சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 ஒைலயனூர்‐606107 ஆதி திராவிடநலதுவக்கப்பள்ளி 1.ஒைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் ெமயின் ேராடு , 
2.ஒைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி , 
3.ஒைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 
4.ஒைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 
5.ஒைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 6.ஒைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு 
ெதரு , 7.ஒைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு 
ெதரு , 8.ஒைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாகுப்பு வடு , 
9.ஒைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) எரங்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
138 138 138 ஆர்.ஆர்.குப்பம் ‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆர்.ஆர்.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி

, 2.ஆர்.ஆர்.குப்பம்  (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேராடு 
ெதரு , 3.ஆர்.ஆர்.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்குெதரு , 4.ஆர்.ஆர்.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதற்கு ெதரு , 5.ஆர்.ஆர்.குப்பம்  (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார் காலனி , 6.ஆர்.ஆர்.குப்பம் (வ.கி) 
& (ஊ) கிராமம் வடக்கு ெதரு , 7.ஆர்.ஆர்.குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 குணமங்கலம்‐606107 உதவிெபரும் துவக்கப்பள்ளி
குணமங்கலம் கிழக்கு பகுதி

1.குணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 
2.குணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
3.குணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காலனி , 
4.குணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) முஸ்lம் ெதரு , 
5.குணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) முஸ்lம் வடக்கு 
ெதரு , 6.குணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 குணமங்கலம்‐606107 உதவிெபரும் துவக்கப்பள்ளி
குணமங்கலம் ேமற்கு பகுதி

1.குணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.குணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.குணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
4.குணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
141 141 141 எ. குமாரமங்கலம் ‐ 

606107
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி

1.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு
ெதரு , 2.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்து ெதரு , 5.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
காந்திநகர் , 6.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு ெதரு , 7.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.எ.குமாரமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 9.எ.குமாரமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 கைணயார் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
4.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பில்லூரான் ெதரு , 6.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு ெதரு காலனி , 7.எ.குமாரமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) சிறுபாக்கம் ெதாகுப்பு வடுகள் ெதரு 
கா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 சிறுபாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
2.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சிறுபாக்கம் 
உைடயார் ெதரு , 3.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மன் ேகாயில் ெதரு சிறுபாக்கம் காலனி , 
4.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு 
சிறுபாக்கம் காலனி , 5.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு சிறுபாக்கம் காலனி , 
6.எ.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு 
சிறுபாக்கம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
144 144 144 ெவள்ைளயூர்‐606107 ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி
1.ெவள்ைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ைளயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெவள்ைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.ெவள்ைளயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 ெவள்ைளயூர்‐606107 ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி

1.ெவள்ைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) காமாட்சியம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெவள்ைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முஸ்lம் ெதரு , 3.ெவள்ைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) எம் . 
ஜி . ஆர் .நகர் , 4.ெவள்ைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
என்.எச்.ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 ெவள்ைளயூர்‐606107 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.ெவள்ைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 
2.ெவள்ைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
3.ெவள்ைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 
4.ெவள்ைளயூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

147 147 147 பு.ெகாணலவாடி‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பு.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.பு.ெகாணலவாடி  (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.பு.ெகாணலவாடி  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.பு.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குப்பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 பு.ெகாணலவாடி‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பு.ெகாணலவாடி  (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 
2.பு.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி 1 
ெதரு , 3.பு.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.பு.ெகாணலவாடி(வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி 2 ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
149 149 149 பாண்டூர்‐606102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு ேமற்கு

கட்டிடம், நடு பகுதி
1.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ஓங்குசாைல , 2.பாண்டூர்
(வ.கி) & (ஊ) குறவர்ெதரு , 3.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாலாஜி நகர் , 4.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.வி.என். 
ெமயின் ேராடு , 5.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலத்ெதரு (நயினார் சந்து ெதரு) , 6.பாண்டூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு ெதற்கு சந்து , 7.பாண்டூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமலத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 பாண்டூர்‐606102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி

1.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.பாண்டூர்
(வ.கி) & (ஊ) தச்சர் ெதரு , 3.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.பாண்டூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளத்துேமட்டு ெதரு , 5.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அவசர பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 அரளி ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) அரளி மாrயம்மன் ெதரு , 
2.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) அரளி பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 3.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) அரளி 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 4.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ேமட்டு ெதரு , 5.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துேமட்டுெதரு அரளி , 6.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாrயம்மன்ெதரு , 7.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 பாண்டூர்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி

1.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னகாலனி , 2.பாண்டூர்
(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 3.பாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 களவனூர்‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.களவனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.களவனூர்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 3.களவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 4.களவனூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.வி.என். 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
154 154 154 உ.ெநமிலி ‐ 606107 நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி 1.ஊ.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 

2.ஊ.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
3.ஊ.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ஊ.ெநமிலி 
(வ.கி) & (ஊ) சுப்பரமணிய ேகாயில்ெதரு , 
5.ஊ.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
6.ஊ.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 7.ஊ.ெநமிலி 
(வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 உ.ெசல்லூர் ‐ 606107 நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி 1.உ.ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.உ.ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
3.உ.ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.உ.ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
5.உ.ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 உ.ெசல்லூர் ‐ 606107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம்

1.உ.ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒ.எச்.டி. ெமயின் ேராடு , 
2.உ.ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குெதரு , 
3.உ.ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிகிழக்குெதரு , 
4.உ.ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலணி 3 , 
5.உ.ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 2 , 
6.உ.ெசல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 1

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 கிளாப்பாைளயம்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ஆதனூர் (வ.கி) ஆதனூர் (ஊ) 
கிளாப்பாைளயம்கிழக்குெதரு , 2.ஆதனூர்(வ.கி) & 
ஆதனூர் (ஊ) கிளாப்பாைளயம் விநாயகர் 
ேகாயில்ெதரு , 3.ஆதனூர் (வ.கி) & ஆதனூர் (ஊ) 
கிளாப்பாைளயம் மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
4.ஆதனூர் (வ.கி) & ஆதனூர் (ஊ) கிளாப்பாைளயம் 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
158 158 158 கிளாப்பாைளயம்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ஆதனூர் (வ.கி) & ஆதனூர் (ஊ) கிளாப்பாைளயம்

வடக்குெதரு , 2.ஆதனூர் (வ.கி) & ஆதனூர் (ஊ) 
கிளாப்பாைளயம் ேமற்குெதரு , 3.ஆதனூர் (வ.கி) & 
ஆதனூர் (ஊ) கிளாப்பாைளயம் நடுத்ெதரு , 
4.ஆதனூர்(வ.கி) & ஆதனூர் (ஊ) கிளாப்பாைளயம் 
வள்ளலார் ெதரு , 5.ஆதனூர் (வ.கி) & ஆதனூர் (ஊ) 
கிளாப்பாைளயம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 காம்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.காம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.காம்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 3.காம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.காம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 5.காம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
160 160 160 பாச்சாபாைளயம்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ஆதனூர் கிழக்கு

ெதரு , 2.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ஆதனூர் 
தட்சர் ெதரு , 3.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) 
ஆதனுர் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ஆதனூர் 
அக்ரகாரெதரு , 5.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) 
ஆதனூர் அனுமந்தராயர் ேகாயில் ெதரு , 
6.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ஆதனூர் 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 7.பாச்சாபாைளயம் 
(வ.கி) &  (ஊ) ஆதனுர் காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 8.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) 
ஆதனூர் வடக்கு ெதரு , 9.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) 
&  (ஊ) ஆதனூர் ெதற்கு ெதரு , 10.பாச்சாபாைளயம் 
(வ.கி) &  (ஊ) ஆதனூர் காலனி கிளாபாைளயம் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 பாச்சாபாைளயம்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ஆதனூர் காலனி
குச்சிபாைளயம் , 2.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) 
ெநய்வைன ேராடு ெதரு , 3.பாச்சாபாைளயம் 
(வ.கி) &  (ஊ) ஆதனூர் பாச்சாபாைளயம் நடுத்ெதரு 
, 4.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) பாச்சாபாைளயம் 
ேமற்கு ெதரு , 5.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.பாச்சாபாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) 
ேமட்டுபாச்சாபாைளயம் ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
162 162 162 களமருதூர் ‐ 606102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,புதிய கூடுதல்

கட்டிடம்,தைர தளம் அைற எண்1
1.களமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.களமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
3.களமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல்ெதரு , 
4.களமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

163 163 163 களமருதூர் ‐606102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,புதிய
கட்டிடம்,தைற தளம் அைற எண்2

1.களமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.களமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) தச்சத்ெதரு , 
3.களமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) கைடவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 களமருதூர்‐606102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.களமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 
2.களமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாரட்டங்குறிச்சி , 
3.களமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) களமருதூர்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 களமருதூர்‐606102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.களமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் ெதற்குெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 ஆத்தூர் (ஆத்தூர்) ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி

1.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டூர் ேராட்டுெதரு , 
2.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டூர் வடக்குெதரு , 
3.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 4.ஆத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாக்காங்காடு கிழக்குெதரு , 
5.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாக்காங்காடு ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 ஆத்தூர் (ஆத்தூர்) ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி

1.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டாத்தூர் வடக்குெதரு , 
2.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டாத்தூர் கிழக்குெதரு , 
3.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டாத்தூர் ேராடுத்ெதரு , 
4.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டாத்தூர் நடுத்ெதரு , 
5.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டாத்தூர் ெதற்குெதரு , 
6.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டாத்தூர் 
விநாயகர்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
168 168 168 ஆத்தூர்‐606102 ேடனிஷ் மிஷன் பள்ளி 1.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி வடக்கு

ெதரு , 2.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
கிழக்கு ெதரு , 3.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி ேராடு ெதரு , 4.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
காலனி ேராடு ெதரு , 5.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
காலனி வடக்கு ெதரு , 6.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதிய காலணி நடுத் ெதரு , 7.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதிய காலனி ெதற்கு ெதரு , 8.ஆத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி ேமற்கு ெதரு , 9.ஆத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) புதிய காலனி கிழக்கு ெதரு , 10.ஆத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஆத்துர் கிராமம் ேமற்கு ெதரு , 
11.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்துர் கிராமம் ேராடு 
ெதரு , 12.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்துர் கிராமம் 
கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
169 169 169 பிள்ைளயார்குப்பம் 

(ஆத்தூர்)‐606102
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பிள்ைளயார்குப்பம் (வ.கி) & ஆத்தூர் (ஊ) 

ேகாட்ைடயாம்பாைளயம் ேராடு ெதரு , 
2.பிள்ைளயார் குப்பம் (வ.கி) & ஆத்தூர் (ஊ) 
ேகாட்ைடயாம்பாைளயம் பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் 
ெதரு , 3.பிள்ைளயார்குப்பம் (வ.கி) & ஆத்தூர் (ஊ) 
ேகாட்ைடயாம்பாைளயம் 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 4.பிள்ைளயார் குப்பம் 
(வ.கி) & ஆத்தூர் (ஊ) ேகாட்ைடயாம்பாைளயம் 
வடக்குெதரு , 5.பிள்ைளயார் குப்பம் (வ.கி) & 
ஆத்தூர் (ஊ) ேகாட்ைடயாம்பாைளயம் 
ேமற்குெதரு , 6.பிள்ைளயார் குப்பம் (வ.கி) & 
ஆத்தூர் (ஊ) ேகாட்ைடயாம்பாைளயம் 
ெதற்குெதரு , 7.பிள்ைளயார் குப்பம் (வ.கி) & 
ஆத்தூர் (ஊ) ேகாட்ைடயாம்பாைளயம் 
அடப்புெகால்ைலெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 பிள்ைளயார்குப்பம் 
(ஆத்தூர்)‐606102

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பிள்ைளயார்குப்பம் (வ.கி) & ஆத்தூர் (ஊ) 
பிள்ைளயார்குப்பம் ேராடு ெதரு , 2.பிள்ைளயார் 
குப்பம் (வ.கி) & ஆத்தூர் (ஊ) பிள்ைளயார்குப்பம் 
முருகன்ேகாயில்ெதரு , 3.பிள்ைனயார் குப்பம் 
(வ.கி) & ஆத்தூர் (ஊ) பிள்ைளயார்குப்பம் 
வடக்குெதரு , 4.பிள்ைளயார் குப்பம் (வ.கி) & 
ஆத்தூர் (ஊ) பிள்ைளயார்குப்பம்  
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.பிள்ைளயார் குப்பம் 
(வ.கி) & ஆத்தூர் (ஊ) பிள்ைளயார்குப்பம் 
ெதற்குெதரு , 6.பிள்ைளயார்குப்பம் (வ.கி) & 
ஆத்தூர் (ஊ) பிள்ைளயார்குப்பம் கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
171 171 171 கீழக்குப்பம்.ேவலூர் ‐

606102
ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 1.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்குப்பம் ெமயின்ேராடு

கிழக்குெதரு , 2.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
3.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) கூவாகம் ேராடு 
வடக்குெதரு , 4.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுேராடு 
ேமற்குெதரு , 5.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
6.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியங்குப்பம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 கீழக்குப்பம்.ேவலூர் ‐
606102

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டடம்

1.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியங்குப்பம்
கிழக்குெதரு , 2.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ேவலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேகாயில்ெதரு , 5.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 ேவலூர் ‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியங்குப்பம் சக்கிலி
ெதரு வடக்குெதர , 2.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வாணியங்குப்பம் சக்கிலித்ெதரு ெதற்குெதரு , 
3.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு காலணி , 
4.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு காலணி , 
5.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 1 வது ெதரு , 
6.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 2 வது ெதரு , 
7.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 3வது ெதரு , 
8.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 4வது ெதரு , 
9.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
வடக்குெதரு , 10.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி நடுத்ெதரு , 11.ேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி ெதற்குெதரு , 12.ேவலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
174 174 174 அயன் ேவலூர்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.அயன்ேவலூர் (வ.கி) & ேவலூர் (ஊ) 

பூங்காப்பாைளயம் கிழக்குெதரு , 2.அயன்ேவலூர் 
(வ.கி) & ேவலூர் (ஊ) ேமற்குெதரு , 3.அயன்ேவலூர் 
(வ.கி) & ேவலூர் (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
4.அயன்ேவலூர் (வ.கி) & ேவலூர் (ஊ) ேராடு ெதரு , 
5.அயன்ேவலூர் (வ.கி) & ேவலூர் (ஊ) 
அய்யனார்ேகாயில்ேமடு வடக்குெதரு , 
6.அயன்ேவலூர் (வ.கி) & ேவலூர் (ஊ) ேமற்கு ெதரு 
, 7.அயன்ேவலூர் (வ.கி) & ேவலூர் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
8.அயன்ேவலூர் (வ.கி) & ேவலூர் (ஊ) நாயுடு 
ெதற்குெதரு , 9.அயன் ேவலூர் (வ.கி) & ேவலூர் 
(ஊ) ேகாவிந்தராஜபட்டினம் 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெத , 10.அயன் ேவலூர் (வ.கி) 
& ேவலூர் (ஊ) காமராஜர் நகர் வடக்குெதரு , 
11.அயன் ேவலூர் (வ.கி) & ேவலூர் (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 திருநரன்ெகான்ைற ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.திருநரன்ெகான்ைற (வ.கி) & நன்னாரம் (ஊ) 
திருநரன்ெகான்ைற காலனி வடக்குெதரு , 
2.திருநரன்ெகான்ைற (வ.கி) & நன்னாரம் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.திருநரன்ெகான்ைற 
(வ.கி) & நன்னாரம் (ஊ) கிராமம் வடக்குெதரு , 
4.திருநரன்ெகான்ைற (வ.கி) & நன்னாரம் (ஊ) 
கிராமம் ெதற்குெதரு , 5.திருநரன்ெகான்ைற (வ.கி) 
& நன்னாரம் (ஊ) கிராமம் ேமற்குெதரு , 
6.திருநரன்ெகான்ைற (வ.கி) & நன்னாரம் (ஊ) 
இந்திரா நகர் நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
176 176 176 நன்னாரம்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

பகுதி, புதிய கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம்
1.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய நன்னாரம்
வடக்குெதரு , 2.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 3.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில் ெதரு , 
5.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
6.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 நன்னாரம்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, புதிய கட்டிடம், வடக்கு பக்கம்

1.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) புது நன்னாரம்
வடக்குெதரு , 2.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு , 3.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
நன்னாரம்  ெமயின்ேராடு , 4.நன்னாரம் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்குெதரு , 5.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) 
நன்னாரம் காலனி மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு  , 
6.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் வடக்குெதரு 
 , 7.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் நடுத்ெதரு  
, 8.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி இந்திராநகர் 
ெதற்குெதரு , 9.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 10.நன்னாரம் (வ.கி) & (ஊ) சந்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 ம.குன்னத்தூர் ‐ 606102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ம.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.ம.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு 
, 3.ம.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ம. 
குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 ம.குன்னத்தூர்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ம.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.ம.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
3.ம.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு , 4.ம. 
குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
180 180 180 ம.குன்னத்தூர் ‐ 606102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ம. குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.ம. 

குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் நடுத்ெதரு , 3.ம. 
குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் அக்ரஹரத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 ம.குன்னத்தூர் ‐ 606102 அங்கன்வாடி ைமயம் பைழய காலனி 1.ம. குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி
வடக்குெதரு , 2.ம. குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி ெதற்குெதரு , 3.ம. குன்னத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி வடக்குபகுதி , 4.ம. 
குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி ெதற்குபகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 கிளியூர்‐606102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.கிளியூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.கிளியூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 கிளியூர்‐606102 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி கிளியூா்
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் அைற எண் 9

1.கிளியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 2.கிளியூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.கிளியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 கிளியூர்‐606102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி 1.கிளியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 2.கிளியூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கிளியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 கிளியூர்‐606102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி 1.கிளியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 2.கிளியூர்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 கிளியூர்‐606102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.கிளியூர் & ரகுநாதபுரம் (வ.கி) & கிளியூர் (ஊ) 
காலனி கிழக்குெதரு , 2.கிளியூர் & ரகுநாதபுரம் 
(வ.கி) & கிளியூர் (ஊ) காலனி ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
187 187 187 ரகுநாதபுரம் ‐ 606102 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.கிளியூர் & ரகுநாதபுரம் (வ.கி) & கிளியூர் (ஊ) 

ரகுநாதபுரம் வடக்குெதரு , 2.கிளியூர் & 
ரகுநாதபுரம் (வ.கி) & கிளியூர் (ஊ) ரகுநாதபுரம் 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 எஅத்திப்பாக்கம் ‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி

1.எ.அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 
2.எ.அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 
3.எ.அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 எஅத்திப்பாக்கம் ‐607201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி

1.எ.அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.எ.அத்திப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.எ.அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 நத்தாமூர் ‐ 606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி புது கட்டிடம் ேமற்கு முகம்

1.நத்தாமூர் (வ.கி) &  (ஊ) வடக்குெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 நத்தாமூர் ‐ 606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி புதிய கட்டிடம் கிழக்கு முகம்

1.நத்தாமூர் (வ.கி) &  (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.நத்தாமூர்
(வ.கி) &  (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.நத்தாமூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 நத்தாமூர் ‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.நத்தாமூர் (வ.கி) &  (ஊ) வடக்குெதரு காலனி , 
2.நத்தாமூர் (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு காலனி , 3.நத்தாமூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
ெதற்குெதரு காலனி , 4.நத்தாமூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
1வதுெதரு புதுகாலனி , 5.நத்தாமூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
2வது ெதரு புதுகாலனி , 6.நத்தாமூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
3து ெதரு புதுகாலனி , 7.நத்தாமூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
4துெதரு புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
193 193 193 பூவனூர்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பூவனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.பூவனூர்

(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 3.பூவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.பூவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

194 194 194 வடமாம்பாக்கம்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
2.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.வடமாம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு ெதரு , 5.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 சக்கம்பட்டு‐606102 சத்துணவுைமயம்கட்டிடம் 1.சக்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.சக்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
அருந்ததியர் ெதரு , 3.சக்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி கிழக்கு ெதரு , 4.சக்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சக்கம்பட்டு வடக்கு ெதரு , 5.சக்கம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) சக்கம்பட்டு கிழக்கு ெதரு , 6.சக்கம்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) சக்கம்பட்டு ெதற்கு ெதரு , 7.சக்கம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) சக்கம்பட்டு ேமற்கு ெதரு , 
8.சக்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சக்கம்பட்டு ஏrக்கைர 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 தாமல்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.தாமல் & புத்தனந்தல் (வ.கி) & தாமல் (ஊ) தாமல்
 கிழக்கு ெதரு , 2.தாமல் & புத்தனந்தல் (வ.கி) & 
தாமல் (ஊ) வடக்கு வதீி , 3.தாமல் & புத்தனந்தல் 
(வ.கி) & தாமல் (ஊ) தாமல் ேமற்கு ெதரு , 4.தாமல் 
& புத்தனந்தல் (வ.கி) & தாமல் (ஊ) தாமல் ெதற்கு 
ெதரு , 5.தாமல் & புத்தனந்தல் (வ.கி) & தாமல் (ஊ) 
தாமல் முருகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 51 of 91



  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
197 197 197 தாமல்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.தாமல் & புத்தனந்தல் (வ.கி) & தாமல் (ஊ) புது

காலனி , 2.தாமல் & புத்தனந்தல் (வ.கி) & தாமல் 
(ஊ) பைழயகாலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.தாமல் & புத்தனந்தல் (வ.கி) & தாமல் (ஊ) 
பைழயகாலனி மாதாேகாயில் ெதரு , 4.தாமல் & 
புத்தனந்தல் (வ.கி) & தாமல் (ஊ) புத்தனந்தல் 
வடக்கு ெதரு , 5.தாமல் & புத்தனந்தல் (வ.கி) & 
தாமல் (ஊ) புத்தனந்தல் கிழக்கு ெதரு , 6.தாமல் & 
புத்தனந்தல் (வ.கி) & தாமல் (ஊ) புத்தனந்தல் 
ெதற்கு ெதரு , 7.தாமல் & புத்தனந்தல் (வ.கி) & 
தாமல் (ஊ) புத்தனந்தல்  ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 ெகாண்டசமுத்திரம் ‐ 
607209

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி

1.டி.ெகாளத்தூர் & ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) & 
ெகாளத்தூர் (ஊ) டி.ெகாளத்தூர் பூசாrப்பாைளயம் 
, 2.டி.ெகாளத்தூர் & ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) & 
ெகாளத்தூர் (ஊ) ெகாண்டசமுத்திரம் 
கிராமம்காலனி , 3.டி.ெகாளத்தூர் & 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) & ெகாளத்தூர் (ஊ) 
ெகாண்டசமுத்திரம் வடக்குெதரு , 4.டி.ெகாளத்தூர் 
& ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) & ெகாளத்தூர் (ஊ) 
ெகாண்டசமுத்திரம் கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 ெகாண்டசமுத்திரம் ‐ 
607209

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி

1.டி.ெகாளத்தூர் & ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) & 
ெகாளத்தூர் (ஊ) ெகாண்டசமுத்திரம் ேமற்குெதரு 
, 2.டி.ெகாளத்தூர் & ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) & 
ெகாளத்தூர் (ஊ) ெகாண்டசமுத்திரம் ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
200 200 200 டி.ெகாளத்தூர்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளி,கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

1.டி.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் வடக்குெதரு
, 2.டி.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் 
கிழக்குெதரு , 3.டி.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிராமம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 டி.ெகாளத்தூர்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி,கூடுதல் கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி

1.டி.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் நடுத்ெதரு , 
2.டி.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 ஒட்டனந்தல்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி 1.ஒட்டனந்தல் (வ.கி) & டி.ெகாளத்தூர் (ஊ) புதிய
ஒட்டனந்தல் , 2.ஒட்டனந்தல் (வ.கி) & 
டி.ெகாளத்தூர் (ஊ) பைழய ஒட்டனந்தல் , 
3.ஒட்டனந்தல் (வ.கி) & டி.ெகாளத்தூர் (ஊ) பைழய 
ஒட்டனந்தல் காலனி , 4.ஒட்டனந்தல் (வ.கி) & 
டி.ெகாளத்தூர் (ஊ) புதிய ஒட்டனந்தல் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 ஆமூர் ‐ 607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி

1.ஆமூர் (வ.கி) &  (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.ஆமூர் (வ.கி) 
&  (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 3.ஆமூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
குளத்துெதரு , 4.ஆமூர் (வ.கி) &  (ஊ) பூமியான் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 ஆமூர் ‐ 607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.ஆமூர் (வ.கி) &  (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.ஆமூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
205 205 205 ஆமூர் ‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு ஆமூர்குப்பம் , 

2.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு 
ஆமூர்குப்பம் , 3.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு 
ஆமூர் குப்பம் , 4.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) மதுைர வரீன் 
பட்டினம் , 5.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 
6.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 7.ஆமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 8.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு ெதரு , 9.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபாக்காேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 ஆமூர் ‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.ஆமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கருடகம்பம் ெதரு , 3.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சிவன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 5.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு 
ஆமூர் காலனி , 6.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ஆமூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

207 207 207 துலங்கப்பட்டு ‐ 607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.துலங்கம்பட்டு (வ.கி) & ஆமூர் (ஊ) புதியகாலனி , 
2.துலங்கம்பட்டு (வ.கி) & ஆமூர் (ஊ) காலனி 
வடக்குெதரு , 3.துலங்கம்பட்டு (வ.கி) & ஆமூர் (ஊ) 
காலனி ேமற்குெதரு , 4.துலங்கம்பட்டு (வ.கி) & 
ஆமூர் (ஊ) கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 துலங்கப்பட்டு ‐ 607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.துலங்கம்பட்டு (வ.கி) & ஆமூர் (ஊ) துலங்கம்பட்டு
வடக்குெதரு , 2.துலங்கம்பட்டு (வ.கி) & ஆமூர் (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 3.துலங்கம்பட்டு (வ.கி) & ஆமூர் (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
209 209 209 ெபrயெசவைல‐607209 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி 1.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 

2.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) பட்டிெதரு , 
3.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 ெபrயெசவைல‐607209 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி 1.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிெதரு , 
2.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 1 
ேதர்மூட்டிெதரு , 3.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) 
ேராடு ெதரு , 4.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) 
காமன்ேகாயில்ெதரு , 5.ெபrயெசவைல (வ.கி) & 
(ஊ) ஆைல பகுதி , 6.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

211 211 211 ெபrயெசவைல‐
607209கூடுதல் கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) ெபrயெசவைல
சர்க்கைர ஆைல பகுதி , 2.ெபrயெசவைல (வ.கி) & 
(ஊ) ெசட்டிெதரு , 3.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன்ேகாயில்ெதரு , 4.ெபrயெசவைல (வ.கி) & 
(ஊ) காமன்ேகாயில்ெதரு , 5.ெபrயெசவைல (வ.கி) 
& (ஊ) ேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 ெபrயெசவைல‐607209 
(கூடுதல்கட்டிடம்)

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
2.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 ெபrயெசவைல‐607209 
(கூடுதல்கட்டிடம்)

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) 
பாஞ்சாைலயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
2.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) ஆைலபகுதி , 
3.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 
4.ெபrயெசவைல (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
214 214 214 சரவணபாக்கம் ‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி பைழய

கட்டடம்
1.சரவணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மந்தகைர , 
2.சரவணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னத்ெதரு , 
3.சரவணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயெதரு , 
4.சரவணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 சரவணபாக்கம் ‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி பைழய
கட்டடம்

1.சரவணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 2.சரவணப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.சரவணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு 
, 4.சரவணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 சரவணபாக்கம்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,கிழக்கு
பகுதி,கூடுதல் கட்டிடம்

1.ெகாத்தனூர்(வ.கி) &சரவணபாக்கம் (ஊ) 
ெமயின்ேராடு , 2.ெகாத்தனூர் (வ.கி) 
&சரவணபாக்கம் (ஊ) காமன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ெகாத்தனூர் (வ.கி) &சரவணபாக்கம் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 4.ெகாத்தனூர் (வ.கி) 
&சரவணபாக்கம் (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
5.ெகாத்தனூர் (வ.கி) &சரவணபாக்கம் (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 சரவணபாக்கம்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,ேமற்கு
பகுதி,கூடுதல் கட்டிடம்

1.ெகாத்தனூர் (வ.கி) &சரவணபாக்கம் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு(காலனி) , 2.ெகாத்தனூர் 
(வ.கி) &சரவணபாக்கம் (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.ெகாத்தனூர் (வ.கி) 
&சரவணபாக்கம் (ஊ) இந்திரா நகர் , 4.ெகாத்தனூர் 
(வ.கி) &சரவணபாக்கம் (ஊ) 
திருெவண்ைணநல்லூர் ேராடு , 5.ெகாத்தனூர் 
(வ.கி) &சரவணபாக்கம் (ஊ) திருக்ேகாயிலூர் 
ேராடு , 6.ெகாத்தனூர் (வ.கி) &சரவணபாக்கம் (ஊ) 
உளூந்தூர்ேபட்ைட ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
218 218 218 மாதம்பட்டு‐607107 ேராமன் கத்ேதாலிக் பள்ளி 1.மாதம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்

ெதரு , 2.மாதம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.மாதம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
கைலஞர் நகர் , 4.மாதம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
குளத்து ேமட்டுத்ெதரு , 5.மாதம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி வாய்கால் ெதரு , 6.மாதம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி மாதா ேகாயில் ெதரு , 7.மாதம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 ஆைணவாr‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி சின்ன
ஆைனவாr வடக்கு பகுதி

1.ஆைனவாr (வ.கி) & (ஊ) சின்ன ஆைனவாr , 
2.ஆைணவாr (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ஆைனவாr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

220 220 220 ஆைணவாr‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி 1.ஆைணவாr (வ.கி) & (ஊ) காலனி வினாயகர்
ேகாயில் ெதரு , 2.ஆைணவாr (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி கிழக்கு ெதரு , 3.ஆைணவாr (வ.கி) & (ஊ) 
காலனிமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ஆைணவாr (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாதா 
ேகாயில் ெதரு , 5.ஆைணவாr (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி முருகன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஆைணவாr 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 7.ஆைணவாr 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 8.ஆைணவாr 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
221 221 221 பருகம்பட்டு‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பருகம்பட்டு (வ.கி) & ஆைணவாr (ஊ) ெரட்டியார்

ெதரு , 2.பருகம்பட்டு (வ.கி) & ஆைணவாr (ஊ) 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பருகம்பட்டு (வ.கி) & ஆைணவாr (ஊ) காலனி 
மாதா ேகாயில் ெதரு , 4.பருகம்பட்டு (வ.கி) & 
ஆைணவாr (ஊ) வாய்க்கால் ெதரு , 
5.பருகம்பட்டு (வ.கி) & ஆைணவாr (ஊ) காலனி 
அந்ேதாணியார் ேகாயில் ெதரு , 6.பருகம்பட்டு 
(வ.கி) & ஆைணவாr (ஊ) காலனி அருந்ததியர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 அரும்பட்டு‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
சமத்துவபுரம்

1.அரும்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.அரும்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.அரும்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.அரும்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.அரும்பட்டு  (வ.கி) & 
(ஊ) மாதாேகாயில்ெதரு , 6.அரும்பட்டு  (வ.கி) & 
(ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 7.அரும்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனிெதரு , 8.அரும்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
சமத்துவபுரம்ெதரு , 9.அரும்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
ஆத்திப்பட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
223 223 223 கீrேமடு‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அரும்பட்டு (வ.கி) & கீrேமடு (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 

2.அரும்பட்டு  (வ.கி) & கீrேமடு (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 
3.அரும்பட்டு  (வ.கி) & கீrேமடு (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.அரும்பட்டு  (வ.கி) & கீrேமடு (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
5.அரும்பட்டு  (வ.கி) & கீrேமடு (ஊ) 
மணேமடுகாலனி ெதற்கு ெதரு , 6.அரும்பட்டு  
(வ.கி) & கீrேமடு (ஊ) மணேமடுகாலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.அரும்பட்டு (வ.கி) & 
கீrேமடு (ஊ) மணேமடுகாலனி வடக்கு ெதரு , 
8.அரும்பட்டு(வ.கி) & கீrேமடு (ஊ) 
மணேமடுகாலனி நடுத்ெதரு , 9.அரும்பட்டு (வ.கி) & 
கீrேமடு (ஊ) மணேமடுகாலனி கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 சித்தானங்கூர்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சித்தாணங்கூர்
பைழயபட்டினம் , 2.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
பைழய காலனி , 3.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
சித்தாணங்கூர் குளத்துேமடு , 4.சித்தாணங்கூர் 
(வ.கி) &  (ஊ) குளத்துேமட்டுத் ெதரு , 
5.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 சித்தானங்கூர்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) சித்தாணங்கூர்
காலனி , 2.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
சித்தாணங்கூர்  காலனி , 3.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) & 
 (ஊ) பைழய காலனி , 4.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) &  
(ஊ) நடுத்ெதரு , 5.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
226 226 226 சித்தானங்கூர்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) மாமந்தூர் கிராமம் , 

2.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) மாமந்தூர் காலனி , 
3.சித்தாணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) குயிலாபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 ஆலங்குப்பம் ‐607203 அருட்ெகாடி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 
2.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 
3.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
4.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஆலங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆலங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) பாண்டுரங்கன் ேகாயில் ெதரு , 
8.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 திருமுண்டீச்சரம் ‐ 
607203

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கிராமம்  (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.கிராமம்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 4.கிராமம் 
(வ.கி) & (ஊ) ஆற்றுத்ெதரு , 5.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜர் ெதரு , 6.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) முருகர் 
ேகாயில் ெதரு , 7.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
8.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
, 9.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 திருமுண்டீச்சரம் ‐ 
607203

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம்

1.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 2.கிராமம்
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 3.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 4.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
230 230 230 திருமுண்டீச்சரம் ‐ 

607203
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி

1.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.கிராமம்
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 3.கிராமம் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 4.கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 கண்ணாரம்பட்டு‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கண்ணாரம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
2.கண்ணாரம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.கண்ணாரம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.கண்ணாரம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் வதீி , 5.கண்ணாரம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 6.கண்ணாரம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 கண்ணாரம்பட்டு‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கண்ணாரம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.கண்ணாரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேராடுத்ெதரு , 3.கண்ணாரம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
ெதன்மங்கலம் பாைத , 4.கண்ணாரம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) கண்ணாரம்பட்டு காலனி , 5.கண்ணாரம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 ெதன்மங்கலம்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டடத்தின் வடக்கு அைற

1.ெதன்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதன்மங்கலம்  
காலனி , 2.ெதன்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கூரானூர் , 
3.ெதன்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுத்ெதரு , 
4.ெதன்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கர்ணம் வதீி , 
5.ெதன்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 ெதன்மங்கலம்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டடத்தின் ெதற்கு அைற

1.ெதன்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில்
வதீி , 2.ெதன்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 
3.ெதன்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.ெதன்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு வதீி , 
5.ெதன்மங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
235 235 235 கரடிபாக்கம்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கரடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 

2.கரடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
3.கரடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.கரடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நயினார் ெதரு , 
5.கரடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
6.கரடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுத்ெதரு , 
7.கரடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 
8.கரடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கரடிப்பாக்கம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236 236 236 ேபரங்கியூர்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேபரங்கியூர் (வ.கி) &  (ஊ) பைழயகாலனி , 
2.ேபரங்கியூர் (வ.கி) &  (ஊ) புது காலனி , 
3.ேபரங்கியூர் (வ.கி) &  (ஊ) வடக்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 ேபரங்கியூர்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேபரங்கியூர் (வ.கி) &  (ஊ) கிழக்கு வதீி , 
2.ேபரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி , 
3.ேபரங்கியூர் (வ.கி) &  (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
4.ேபரங்கியூர் (வ.கி) &  (ஊ) ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 ேபரங்கியூர்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேபரங்கியூர் (வ.கி) &  (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
2.ேபரங்கியூர் (வ.கி) &  (ஊ) ேராடு ெதரு , 
3.ேபரங்கியூர் (வ.கி) &  (ஊ) அண்ணா நகர் , 
4.ேபரங்கியூர் (வ.கி) &  (ஊ) பிகுச்சிபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 இருேவல்பட்டு ‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபப்பள்ளி 1.இருேவல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.இருேவல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.இருேவல்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.இருேவல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கம்பத்து ெதரு , 
5.இருேவல்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
240 240 240 இருேவல்பட்டு ‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.இருேவல்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ஆற்றுத்ெதரு , 

2.இருேவல்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேராடு ெதரு 
, 3.இருேவல்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 காரப்பட்டு ‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு
முகம்,ெதற்கு பகுதி

1.காரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.காரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு 
, 3.காரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆற்றுத்ெதரு , 
4.காரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 5.காரப்பட்டு 
(வ.கி) &  (ஊ) காரப்பட்டு ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 காரப்பட்டு ‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு
முகம்,வடக்கு பகுதி

1.காரப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) பைழய காலனி , 
2.காரப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) புதிய காலனி , 
3.காரப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) இருேவல்பட்டு ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 ேமல்தணியாலம்பட்டு 
‐607107

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேமல்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) ெபருமாள்
ேகாயில் ெதரு , 2.ேமல்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) &  
(ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.ேமல்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ேமல்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ேமல்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ஆற்றுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 ேமல்தணியாலம்பட்டு 
‐607107

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேமல்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேநர்த்ெதரு , 
2.ேமல்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 
3.ேமல்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடம் 
குடியிருப்பு காலனி , 4.ேமல்தணியாலம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் கிழக்கு சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
245 245 245 ேசமங்கலம்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு

முகம்,கிழக்கு பகுதி
1.கீழ்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & ேசமங்கலம் (ஊ) 
கம்பத்து ெதரு , 2.கீழ்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & 
ேசமங்கலம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கீழ்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & ேசமங்கலம் (ஊ) 
ேராடு ெதரு , 4.கீழ்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & 
ேசமங்கலம் (ஊ) கீழ்தணியாலம்பட்டு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 ேசமங்கலம்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு
முகம்,ேமற்கு பகுதி

1.கீழ்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & ேசமங்கலம் (ஊ) 
புதுத் ெதரு , 2.கீழ்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & 
ேசமங்கலம் (ஊ) ேராடுெதரு (ேசமங்கலம்) , 
3.கீழ்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & ேசமங்கலம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.கீழ்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & ேசமங்கலம் (ஊ) 
மூலத்ெதரு , 5.கீழ்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & 
ேசமங்கலம் (ஊ) ேசமங்கலம் காலனி , 
6.கீழ்தணியாலம்பட்டு (வ.கி) & ேசமங்கலம் (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 ஆனத்தூர் ‐ 607101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி

1.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் வதீி , 
3.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமடு வதீி , 
4.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 ஆனத்தூர் ‐ 607101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி

1.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குச்சிபாைளயத்து வதீி , 
2.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமலவதீி , 3.ஆனத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சுப்ரமணியர் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ஆனத்தூர்‐607101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,பைழய
கட்டிடம் அைற எண்4 ேமற்கு பகுதி

1.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 
2.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) தட்டார வதீி , 3.ஆனத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
250 250 250 ஆனத்தூர்‐607101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,பைழய

கட்டிடம் அைற எண்7 கிழக்கு பகுதி
1.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டிேமடு , 
2.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேவல்ேகாயில்வதீி , 
3.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒற்ற வாைட வதீி , 
4.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்பத்து வதீி , 
5.ஆனத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மூலவதீி , 6.ஆனத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமலவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 ஆனத்தூர் ‐607101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஆனத்தூர் (வ.கி) &(ஊ) மாதவன் காலனி , 
2.ஆனத்தூர் (வ.கி) &(ஊ) நடுக்காலனி , 3.ஆனத்தூர் 
(வ.கி) &(ஊ) ேதாட்டிகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 டி.குமாரமங்கலம்‐
607107

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.டிகுமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.டி.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
வினாயகர் ெதரு , 3.டி.குமாரமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 4.டி.குமாரமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புத் ெதரு , 5.டி.குமாரமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேராடுத் ெதரு , 6.டி.குமாரமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) டி.குமாரமங்கலம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 ெபாய்யரசூர்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபாய்யரசூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாவில்
ெதரு , 2.ெபாய்யரசூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் வதீி , 
3.ெபாய்யரசூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ெதரு , 
4.ெபாய்யரசூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ெதரு , 
5.ெபாய்யரசூர் (வ.கி) & (ஊ) அrஜனகாலனி வடக்கு 
, 6.ெபாய்யரசூர் (வ.கி) & (ஊ) அrஜனகாலனி ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

254 254 254 அரசூர்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) என். எச். கூட்டு ேராடு
இந்திரா நகர் , 2.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) பண்ருட்டி 
சாைல , 3.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) ஸ்ரீராம்நகர் ெதரு , 
4.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி , 5.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
உைடயார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
255 255 255 அரசூர்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் வதீி , 2.அரசூர்

(வ.கி) & (ஊ) குட்ைடத்ெதரு , 3.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கர்ணம் வதீி , 4.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) காமன் 
ேகாயில் வதீி , 5.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு வதீி , 
6.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 அரசூர்‐607107 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 1.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.அரசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காந்தலவாடி பாைத , 4.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜர் வதீி , 5.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு வதீி 
, 6.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) ேநரு வதீி , 7.அரசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) 3 வது குறுக்கு ெதரு , 8.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) 2 
வது குறுக்கு ெதரு , 9.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) 1 வது 
குறுக்கு ெதரு , 10.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் 
ெதரு , 11.அரசூர் (வ.கி) & (ஊ) திருச்சி ெநடுஞ்சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 காந்தலவாடி‐607207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
2.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) மந்தகைர வதீி , 
4.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) காமன் ேகாயில் வதீி , 
5.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) கிழக்கு வதீி , 
6.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
258 258 258 காந்தலவாடி‐607207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) காலனி கிழக்கு வதீி , 

2.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) ேமற்கு வதீி , 
3.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) காலனி ேமற்கு வதீி , 
4.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) காலனி வடக்கு வதீி , 
5.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) காலனி அரசமரத்து 
வதீி , 6.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) காலனி ேடங்க் 
வதீி , 7.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) காந்தி வதீி , 
8.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) காலனி ேநரு வதீி , 
9.காந்தலவாடி (வ.கி) &(ஊ) காலனி காமராஜர் வதீி 
, 10.காந்தலவாடி (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 கருேவப்பிைலபாைள
யம்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.காந்தலவாடி (வ.கி) & (ஊ) காந்தலவாடி
கருேவப்பிைலப்பாைளயம் கிழக்கு , 
2.காந்தலவாடி (வ.கி) & (ஊ) காந்தலவாடி 
கருேவப்பிைலப்பாைளயம் ெமயின்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 மடப்பட்டு ‐607207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மடப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.மடப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வரீன் ேகாயில் ெதரு , 
3.மடப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
4.மடப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.மடப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ேராடு , 6.மடப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ெசன்ைன சாைல , 7.மடப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
திருக்ேகாயிலூர் ேராடு , 8.மடப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சலைவத்ெதாழிலாளர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 சிறுத்தனூர்‐607207 ேராமன் கத்ேதாலிக்க துவக்கப்பள்ளி 1.சிறுத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) சிறுத்தனூர் , 
2.சிறுத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) சிறுத்தனூர் காலனி 
கிழக்கு , 3.சிறுத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) சிறுத்தனூர் 
காலனி ேமற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
262 262 262 கருேவப்பிைலபாைள

யம்‐607207
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கருேவப்பிைலபாைளயம் (வ.கி) & சிறுத்தனூர்

(ஊ) சிறுத்தனூர் மதுரா கருேவப்பிைல பாைளயம் 
, 2.கருேவப்பிைலபாைளயம் (வ.கி) & சிறுத்தனூர் 
(ஊ) கருேவப்பிைலபாைளயம் ேமற்கு ெதரு , 
3.கருேவப்பிைலபாைளயம் (வ.கி) & சிறுத்தனூர் 
(ஊ) கருேவப்பில்ைலபாைளயம் 
காமன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 ேமட்டத்தூர்‐607207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேமட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னத்ெதரு , 
2.ேமட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேமட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காமன்ேகாயில்ெதரு , 
4.ேமட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 5.ேமட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
பாடசாைலத்ெதரு , 6.ேமட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி நடுத்ெதரு , 7.ேமட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாதாக்ேகாயில்ெதரு , 8.ேமட்டத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வாட்டர் ேடங்ெதரு , 
9.ேமட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி பால்வாடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 இருந்ைத‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு சாவடி ெதரு , 
2.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ேராட்டுத்ெதரு , 
3.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
4.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
5.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 6.இருந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
265 265 265 இருந்ைத‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு

முகம் ேமற்கு பகுதி
1.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) புதுமைன காலனி 1 வது
ெதரு , 2.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) புதுமைன காலனி 2 
வது ெதரு , 3.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) புதுமைன 
காலனி 3 வது ெதரு , 4.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைன காலனி 4வதுெதரு , 5.இருந்ைத (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

266 266 266 இருந்ைத‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு
முகம் கிழக்கு பகுதி

1.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு குட்ைடெதரு , 
2.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) கீழத்ெதரு , 3.இருந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் மாதாேகாயில்ெதரு , 
4.இருந்ைத (வ.கி) & (ஊ) அந்ேதானியர் ேகாயில் 
ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

267 267 267 ெகாரட்டூர்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெகாரட்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு குளத்துெதரு , 
2.ெகாரட்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.ெகாரட்டூர்(வ.கி) & (ஊ) 
ஆஞ்சேநயர் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 ெகாரட்டூர்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெகாரட்டூர்(வ.கி) & (ஊ) தாட்ேகா காலனி ெதரு , 
2.ெகாரட்டூர் (வ.கி) & (ஊ) குச்சிப்பாைளயம் 
ேராட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 கூவாகம் ‐ 606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம்

1.கூவாகம்  (வ.கி) &(ஊ) கூவாகம் மதுரா ெதாட்டி , 
2.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) பாரதி நகர் , 3.கூவாகம் 
(வ.கி) & (ஊ) கூவாகம் மதுரா சிவலிங்ககுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
270 270 270 கூவாகம் ‐ 606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் பகுதி
1.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 2.கூவாகம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி ெதற்கு ெதரு 1 , 3.கூவாகம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி ெதற்கு ெதரு , 
4.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயக்காலனி ெதற்கு 
ெதரு 2 , 5.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயக்காலனி 
கிழக்குத்ெதரு , 6.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி வடக்குத்ெதரு , 7.கூவாகம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழயகாலனி வடக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 கூவாகம்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 2.கூவாகம்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 3.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில் வதீி , 4.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 5.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு 
, 6.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) கூவாகம் ெதற்கு , 
7.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) நத்தம் 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 8.கூவாகம் (வ.கி) & 
(ஊ) நத்தம் கிழக்கு ெதரு , 9.கூவாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தம் வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 ெபரும்பாக்கம்‐607204 ேடனிஷ்மிஷன் துவக்கப்பள்ளி 1.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடெபரும்பாக்கம் , 
2.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குவதீி  , 
3.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் வதீி  , 
5.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
273 273 273 ெபரும்பாக்கம்‐607204 ேடனிஷ்மிஷன்துவக்கப்பள்ளி,பைழய

கட்டிடம்,கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம்
1.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாதாக் ேகாயில்
வதீி , 2.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 4.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

274 274 274 ெபரும்பாக்கம்‐607204 ேடனிஷ்மிஷன்துவக்கப்பள்ளி,புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி,வடக்கு முகம்

1.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மல்லிகா காலனி , 
2.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மல்லிகா ேராடுத் 
ெதரு , 3.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மல்லிகா 
வடக்குத் ெதரு , 4.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
மல்லிகா நடுத் ெதரு , 5.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) மல்லிகா ெதற்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 ெபரும்பட்டு ‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெபரும்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.ெபரும்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு 
, 3.ெபரும்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

276 276 276 மாரேனாைட‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மாரேனாைட (வ.கி) & ேசந்தமங்கலம்  (ஊ) 
ெமயின்ேராடு , 2.மாரேனாைட (வ.கி) & 
ேசந்தமங்கலம்  (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
3.மாரேனாைட (வ.கி) & ேசந்தமங்கலம்  (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 4.மாரேனாைட (வ.கி) & 
ேசந்தமங்கலம்  (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

277 277 277 மாரேனாைட‐607204 ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி நடு அைற எண்.2 1.மாரேனாைட (வ.கி) & ேசந்தமங்கலம்  (ஊ) 
மாதாக்ேகாயில்ெதரு , 2.மாரேனாைட (வ.கி) & 
ேசந்தமங்கலம்  (ஊ) அம்சா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

278 278 278 டி.ஒரத்தூர்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.டி.ஒரத்தூர் (வ.கி) & பா.கிள்ளனூர் (ஊ) கிள்ளனூர்
வடக்கு ெதரு , 2.டி.ஒரத்தூர் (வ.கி) & பா.கிள்ளனூர் 
(ஊ) கிள்ளனூர் ெதற்கு ெதரு , 3.டி.ஒரத்தூர் (வ.கி) 
& பா.கிள்ளனூர் (ஊ) கிள்ளனூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
279 279 279 டி.ஒரத்தூர்‐606102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.டி.ஒரத்தூர் (வ.கி) & பா.கிள்ளனூர் (ஊ) 

டி.ஒரத்தூர் ஊர் ெதரு , 2.டி.ஒரத்தூர் (வ.கி) & 
பா.கிள்ளனூர் (ஊ) டி.ஒரத்தூர் வள்ளுவர் காலனி , 
3.டி.ஒரத்தூர் (வ.கி) & பா.கிள்ளனூர் (ஊ) ஒரத்தூர் 
புதுகாலனி , 4.டி.ஒரத்தூர் (வ.கி) & பா.கிள்ளனூர் 
(ஊ) டி.ஒரத்தூர் இந்திரா காலனி , 5.டி.ஒரத்தூர் 
(வ.கி) & பா.கிள்ளனூர் (ஊ) டி.ஒரத்தூர் ெபrய 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

280 280 280 பாதூர்‐606115 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.பாதூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அக்ரகாரத் ெதரு , 3.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கலுங்கல் ெதரு , 4.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதரடி 
ெதரு , 5.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) கவரத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

281 281 281 பாதூர் ‐606115 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

282 282 282 பாதூர் ‐606115 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.பாதூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு (அண்ணா வதீி) , 3.பாதூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாவில் ெதரு , 4.பாதூர் (வ.கி) 
& (ஊ) புதுகுளத் ெதரு , 5.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ராஜபாைளய ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

283 283 283 பாதூர் 606115 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 2.பாதூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.பாதூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி , 4.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காந்திநகர் கிழக்கு ெதரு , 5.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காந்தி நகர் ேமற்கு ெதரு , 6.பாதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காந்திநகர் புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
284 284 284 ேசந்தமங்கலம்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 

2.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.ேசந்தமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு , 
6.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
முனஸ்வரன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

285 285 285 ேசந்தமங்கலம்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னகாலணி , 
2.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயகாலணி , 
3.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

286 286 286 ைமலங்குப்பம்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு
பகுதி

1.ைமலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிருஷ்ணாெரட்டிபாைளயம் , 2.ைமலங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ைமலங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

287 287 287 ைமலங்குப்பம்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு
பகுதி

1.ைமலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டாச்ேசr , 
2.ைமலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
திம்மிெரட்டிபாைளயம் ஊர் , 3.ைமலங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) திம்மிெரட்டிபாைளயம் காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

288 288 288 வி.ெபrயகுப்பம் ‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.வ.ெபrயகுப்பம் (வ.கி) & ேசந்தமங்கலம் (ஊ) 
கிழக்குெதரு , 2.வ.ெபrயகுப்பம் (வ.கி) & 
ேசந்தமங்கலம் (ஊ) ேடங்க்ெதரு , 
3.வ.ெபrயகுப்பம் (வ.கி) & ேசந்தமங்கலம் (ஊ) 
ேகானார்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

289 289 289 வி.ெபrயகுப்பம் ‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.வ.ெபrயகுப்பம்  (வ.கி) & ேசந்தமங்கலம் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.வ.ெபrயகுப்பம்  
(வ.கி) & ேசந்தமங்கலம் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
290 290 290 வி.ெபrயகுப்பம்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) 

கிழக்குெதரு , 2.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & 
சின்னக்குப்பம் (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) 
வடக்குெதரு , 4.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & 
சின்னக்குப்பம் (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.ேசந்தமங்கலம் 
(வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 
6.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) ஏr 
வண்டிப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

291 291 291 வி.ெபrயகுப்பம்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) 
பாதூர் சின்னக்குப்பம் , 2.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & 
சின்னக்குப்பம் (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
3.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) 
காலணி மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
4.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) 
பாதூர் வண்டிப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

292 292 292 பrக்கல் ‐ 607204 ேடனிஷ் மிஷன்  ேமல்நிைலப்பள்ளி புது
கட்டிடம்

1.பrக்கல் (வ.கி) & (ஊ) பrக்கல் நத்தம் , 2.பrக்கல்
(வ.கி) & (ஊ) பrக்கல் கிராமம் , 3.பrக்கல் (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

293 293 293 பrக்கல் ‐ 607204 ேடனிஷ் மிஷன்  ேமல்நிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம்

1.பrக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில் ெதரு , 
2.பrக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ேடனிஷ்மிஷன் 
பள்ளித்ெதரு , 3.பrக்கல் (வ.கி) & (ஊ) பrக்கல் 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 4.பrக்கல் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
294 294 294 பrக்கல்‐607204 ேடனிஷ் மிஷன் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.பrக்கல் (வ.கி) & (ஊ) பrக்கல் கிராமம் , 

2.பrக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.பrக்கல் 
(வ.கி) & (ஊ) ரயில்ேவநிைலயம் , 4.பrக்கல் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.பrக்கல் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு ெதரு , 6.பrக்கல் (வ.கி) & (ஊ) மாதாக் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

295 295 295 ெசம்மனந்தல் ‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெசம்மனந்தல் (வ.கி) &(ஊ) ஆவலம் மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.ெசம்மனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசம்மனந்தல் காலனி அந்ேதானியம்மன் ேகாயில்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

296 296 296 ெசம்மனந்தல் ‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெசம்மனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெசம்மனந்தல் மதுரா
குச்சிபாைளயம் , 2.ெசம்மனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசஞ்சிக்குப்பம் ஓம்சக்தி ேகாயில் ெதரு , 
3.ெசம்மனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெசம்மணந்தல் 
முருகன் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

297 297 297 திருநாவலூர்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) பத்தியா ேபட்ைட , 
2.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) சுப்பாய்ெதரு , 
3.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 4.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 5.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அக்ரகாரெதரு , 6.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கூட்டுறவு வங்கி ெதரு , 7.திருநாவலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேவணுேகாபாலபுரம் , 8.திருநாவலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கடலூர் ெமயின் ேராடு , 9.திருநாவலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) சமத்துவபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
298 298 298 திருநாவலூர்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன்ேகாயில்ெதரு , 

2.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 
3.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாlஸ் ஸ்ேடசன் 
ெதரு , 4.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வன்னியர் 
ெதரு , 5.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
இந்தியன் வங்கி ெதரு , 6.திருநாவலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கச்ேசr ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

299 299 299 திருநாவலூர்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) சமத்துவபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

300 300 300 திருநாவலூர் ‐607207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மூப்பனார் ேகாயில் ெதரு , 3.திருநாவலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதாட்டித்ெதரு , 4.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

301 301 301 திருநாவலூர் ‐607207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) களர்ெதரு , 
2.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 
3.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர்ெதரு , 
4.திருநாவலூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
302 302 302 சிறுளாப்பட்டு ‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சிறுளாப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பரவனந்தல் வடக்கு

ெதரு , 2.சிறுளாப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பரவனந்தல் 
காமன்ேகாயில்ெதரு , 3.சிறுளாப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பரவனந்தல் பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 4.சிறுளாப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) சிறுளாப்பட்டு மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 5.சிறுளாப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சிறுளாப்பட்டு வாய்க்கால்ெதரு , 6.சிறுளாப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) சிறுளாப்பட்டு குளத்துத்ெதரு , 
7.சிறுளாப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சிறுளாப்பட்டு 
அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 8.சிறுளாப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) சிறுளாப்பட்டு கிழக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

303 303 303 ேதவியானந்தல் ‐ 607204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
வடக்கு பகுதி

1.ேதவியானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
காமன்ேகாயில்ெதரு , 2.ேதவியானந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்குெதரு , 3.ேதவியானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 4.ேதவியானந்தல் (வ.கி) 
& (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

304 304 304 ேதவியானந்தல் ‐ 607204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
ெதற்கு பகுதி

1.ேதவியானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 2.ேதவியானந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேதவியானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் 
ெதரு , 4.ேதவியானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
பூவாத்தாேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

305 305 305 ஈஸ்வரகண்டநல்லூர்‐
607204

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ஈஸ்வரகண்ட நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயப்பட்டு
பைழயகாலணி , 2.ஈஸ்வரகண்ட நல்லூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபrயப்பட்டு  புதிய காலணி.ெமயின்ேராடு , 
3.ஈஸ்வரகண்ட நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயப்பட்டு 
கிராமம் விநாயகர்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
306 306 306 ஈஸ்வரகண்டநல்லூர்‐

607204
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 1.ஈஸ்வரகண்ட நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 

ஈஸ்வரகண்ட நல்லூர் புதியகாலணி , 
2.ஈஸ்வரகண்டநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரகண்டநல்லூர் 
பைழயகாலனிமாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
3.ஈஸ்வரகண்ட நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரகண்ட நல்லூர் கிராமம்  ெமயின்ேராடு , 
4.ஈஸ்வரகண்டநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரகண்டநல்லூர் கிராமம் மாrயம்மன் ெதரு 
, 5.ஈஸ்வரகண்ட நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரகண்ட நல்லூர் கிராமம் குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

307 307 307 சிறுபுலியூர்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேசாமாசி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சிறுபுலியூர்
காமன்ேகாயில்ெதரு , 2.ேசாமாசி பாைளயம் (வ.கி) 
& (ஊ) சிறுபுலியூர் பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
3.ேசாமாசி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சிறுபுலியூர் 
பைழய காலணி ெதரு , 4.ேசாமாசி பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) சிறுபுலியூர் காலணி புதுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
308 308 308 ேசாமாசிபாைளயம்‐

607204
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்கு கட்டிடம் முதல் அைற)

1.ேசாமாசிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாமாசிபாைளயம்  மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
2.ேசாமாசி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேசாமாசி 
பாைளயம் காமன்ேகாயில்ெதரு , 3.ேசாமாசி 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேசாமாசி பாைளயம் 
ேராட்டுெதரு , 4.ேசாமாசிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாமாசிபாைளயம் முருகன்ேகாயில் ெதரு , 
5.ேசாமாசிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாமாசிபாைளயம் காலனி மூப்பனார்ேகாயில் , 
6.ேசாமாசி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேசாமாசி 
பாைளயம் காலணி மாrயம்மன் ேகாயி , 
7.ேசாமாசி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேசாமாசி 
பாைளயம் காலணி புதுத்ெதரு , 8.ேசாமாசி 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேசாமாசி  பாைளயம் 
குயவன்ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
309 309 309 கிழக்குமருதூர்‐607204 காந்தி உதவி ெபறும் நடுநிைலபள்ளி 1.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுத்ெதரு , 

2.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு சிவாப்பட்டினம் , 
3.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதரு , 
4.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவாப்பட்டிணம் 
ேமற்கு ெதரு , 5.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குமருதூர் புதுகாலனி ெதரு , 
6.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குமருதூர் 
பைழய காலனி ெதரு , 7.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குெதரு , 8.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி வடக்குெதரு , 9.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு  , 
10.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
11.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
12.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
310 310 310 கிழக்குமருதூர் ‐607204 காந்தி உதவிெபறும் நடுநிைலபள்ளி 1.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுத்ெதரு , 

2.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகஅம்மன்ேகாயில் ெதரு , 3.கிழக்குமருதூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால் ெதரு , 4.கிழக்குமருதூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பட்டித்ெதரு , 5.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 6.கிழக்குமருதூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 7.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளித்ெதரு , 8.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 9.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு சந்து , 10.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 11.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 12.கிழக்குமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 13.கிழக்குமருதூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

311 311 311 உைடயானந்தல்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.உைடயானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) உைடயானந்தல்
கிராமம் , 2.உைடயானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
உைடயானந்தல் காலனி , 3.உைடயானந்தல் (வ.கி) 
& (ஊ) ேகாணக்ெகால்ைல கிராமம் , 
4.உைடயானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேகாணக்ெகால்ைல 
 காலனி , 5.உைடயானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ைவப்பாைளயம் கிராமம் , 6.உைடயானந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) ைவப்பாைளயம் பைழய காலனி , 
7.உைடயானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ைவப்பாைளயம் 
புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
312 312 312 மணலூர்‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மணலூர் (வ.கி) & உைடயானந்தல் (ஊ) மணலூர்

வடக்கு ெதரு , 2.மணலூர் (வ.கி) & 
உைடயானந்தல் (ஊ) மணலூர் ெதற்கு ெதரு , 
3.மணலூர் (வ.கி) & உைடயானந்தல் (ஊ) 
ெகாசப்பாைளயம் கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

313 313 313 கள்ளேமடு‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, ெதற்கு
முகம், ேமற்கு பக்கம்

1.ஆண்டிக்குழி (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டிக்குழி  மதுரா
கல்லேமடு , 2.ஆண்டிக்குழி (வ.கி) & (ஊ) 
ஆண்டிக்குழி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

314 314 314 ஆண்டிகுழி‐607204 அரசு கால்நைடதுைற கட்டிடம் 1.ஆண்டிக்குழி (வ.கி) & (ஊ) விஜயங்குப்பம்
காலனி , 2.ஆண்டிக்குழி (வ.கி) & (ஊ) 
விஜயங்குப்பம் , 3.ஆண்டிக்குழி (வ.கி) & (ஊ) 
ஆண்டிகுழி , 4.ஆண்டிக்குழி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 5.ஆண்டிக்குழி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
6.ஆண்டிக்குழி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

315 315 315 களத்தூர்‐607204 ஆதி திராவிடர் நலதுைற
நடுநிைலப்பளள்ளி வடக்கு கட்டிடம் 
முதல் அைற

1.களத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) களத்தூர் சின்ன காலனி
ெதரு , 2.களத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) திட்டா ெதரு , 
3.களத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

316 316 316 களத்தூர்‐607204 ஆதி திராவிடர் நலதுைற
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி

1.களத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாடாrெதரு , 2.களத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) புது காலணி ெதரு , 3.களத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) நயினார் ெதரு , 4.களத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திம்மி ெரட்டிபாைளயம் காலணி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
317 317 317 ஆrயநத்தம்‐606115 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆrயநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ஆrயநத்தம் வடக்கு

ெதரு , 2.ஆrயநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ஆrயநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுத்ெதரு , 
4.ஆrயநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.ஆrயநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ஆrயநத்தம் காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெத , 6.ஆrயநத்தம் (வ.கி) & 
(ஊ) ஆrயநத்தம் காலனி ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

318 318 318 ஆrயநத்தம்‐606115 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆrயநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) கூட்டடி காலனி
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.ஆrயநத்தம் (வ.கி) 
& (ஊ) கூட்டடி ெரட்டியார் ெதரு , 3.ஆrயநத்தம் 
(வ.கி) & (ஊ) நல்லாலகுப்பம் முருகன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ஆrயநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) நல்லாலகுப்பம் 
கல்லேமடு ெதரு , 5.ஆrயநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
நல்லாலகுப்பம் காலனி மாrயம்மன் ேகாயில்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

319 319 319 ெசங்குறிச்சி  ‐606115 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வ.ஊ.சி ெதரு , 
2.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
3.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேராடுத்ெதரு , 
4.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காந்தி வதீி , 
5.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
அேசாகன் ேகாயில் ெதரு , 7.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & 
(ஊ) காமராஜர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

320 320 320 ெசங்குறிச்சி  ‐606115 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 
கிழக்கு பகுதி , 3.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி ேமற்கு பகுதி , 4.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
321 321 321 ெசங்குறிச்சி‐606115 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைக அம்மன்

ேகாயில் வதீி , 2.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெசங்குறிச்சி 
(வ.கி) & (ஊ) ேநரு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

322 322 322 ெசங்குறிச்சி‐606115 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) லால்பகதூர்சாஸ்திr
வதீி , 2.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெகன்னடிெதரு , 
3.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காந்தி வதீி , 
4.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) சிவனார் வதீி , 
5.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
வதீி , 6.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் 
ேகாயில் வதீி , 7.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 8.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & 
(ஊ) ேராடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

323 323 323 ெசங்குறிச்சி ‐606115 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேசந்தநாடு
ெமயின்ேராடு , 2.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
நயினார்குப்பம் விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நயினார்குப்பம் 
நடுத்ெதரு , 4.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
நயினார்குப்பம் மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
5.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நயினார்குப்பம் 
கிழக்குத்ெதரு , 6.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
நயினார்குப்பம் மதியனூர்ேராடு , 7.ெசங்குறிச்சி 
(வ.கி) & (ஊ) நயினார்குப்பம் 
மன்மதன்ேகாயில்ெதரு , 8.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & 
(ஊ) நயினார்குப்பம் பைழயகாலனி , 
9.ெசங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நயினார்குப்பம் 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
324 324 324 பு.மாம்பாக்கம்‐606107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்

ெதரு , 2.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு (கிழக்கு) , 
4.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் 
ெதரு(வடக்கு) , 5.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிவாசல் ெதரு , 6.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 7.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 8.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 9.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமம்புலியூர் ேராடு , 10.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

325 325 325 பு மாம்பாக்கம்‐606107 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
கிழக்கு ெதரு , 2.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ேமற்கு ெதரு , 
3.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வரீன் ேகாயில் 
ேமற்கு ெதரு , 4.பு.மாம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் கிழக்குெதரு , 5.பு.மாம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

326 326 326 பச்ைசெவளி ‐ 606107 ஊரர்ட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர்காலனி , 
2.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
3.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 4.மதியனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 5.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
327 327 327 இலுப்ைபயூர் ‐ 606107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) கைலஞர்ெதரு , 

2.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) சத்யாெதரு , 
3.இலுப்ைபயூர்(வ.கி) & மதியனூர்(ஊ) இந்திராெதரு , 
4.இலுப்ைபயூர்(வ.கி) &மதியனூர்(ஊ) மங்கம்மாள் 
ெதரு , 5.இலுப்ைபயூர்(வ.கி) &மதியனூர்(ஊ) 
பைழயகாலனிவடக்குெதரு , 6.இலுப்ைபயூர்(வ.கி) & 
மதியனூர்(ஊ) பைழயகாலனிேமற்குெதரு , 
7.இலுப்ைபயூர்(வ.கி) & மதியனூர்(ஊ) ேகாயில்சந்து 
, 8.இலுப்ைபயூர்(வ.கி) & மதியனூர்(ஊ) நடுத்ெதரு , 
9.இலுப்ைபயூர்(வ.கி) & மதியனூர்(ஊ) ேமற்குெதரு , 
10.இலுப்ைபயூர்(வ.கி) & மதியனூர்(ஊ) 
ெரட்டியார்ெதரு , 11.இலுப்ைபயூர்(வ.கி) & 
மதியனூர்(ஊ) கிழக்குெதரு , 12.இலுப்ைபயூர்(வ.கி) 
& மதியனூர்(ஊ) நல்லாலகுப்பம் , 
13.இலுப்ைபயூர்(வ.கி) & மதியனூர்(ஊ) 
ெகாக்காம்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

328 328 328 மதியனூர்  ‐606107 ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி 1.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) உ.ேபட்ைட விருத்தாசலம்
ெமயின் ேராடு , 2.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3.மதியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 4.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
329 329 329 மதியனூர்  ‐606107 ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி 1.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்

ெதரு , 2.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் 
அம்ேபத்கார் ெதரு , 3.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதா ேகாவில் ெதரு , 4.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 5.மதியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி வடக்கு ெதரு , 6.மதியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுகாலனி ேமற்கு ெதரு , 7.மதியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுகாலனி நடுத்ெதரு , 8.மதியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுகாலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

330 330 330 கூ.கள்ளக்குறிச்சி ‐
606115

ேடனிஷ் மிஷன்பள்ளி துவக்கப்பள்ளி 1.கூ.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கூ.கள்ளக்குறிச்சி  
ேமட்டுப்பாைளயம் ெம , 2.கூ.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) 
& (ஊ) கூ.கள்ளக்குறிச்சி காலனி , 
3.கூ.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நல்லாளகுப்பம் 
அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
331 331 331 கூ.கள்ளக்குறிச்சி ‐

606115
ேடனிஷ் மிஷன்பள்ளி துவக்கப்பள்ளி 1.கூ.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கூ. கள்ளகுறிச்சி

கிராமம்
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

332 332 332 மட்டிைக‐607204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மட்டிைக (வ.கி) & வானாம்பட்டு (ஊ) கல்லேமடு
ெதற்கு ெதரு , 2.மட்டிைக (வ.கி) & வானாம்பட்டு 
(ஊ) கல்லேமடுெகாள்ளுகாபட்டணம் , 3.மட்டிைக 
(வ.கி) & வானாம்பட்டு (ஊ) 
வானாம்பட்டுகிழக்குெதரு , 4.மட்டிைக (வ.கி) & 
வானாம்பட்டு (ஊ) வானாம்பட்டுவடக்குெதரு , 
5.மட்டிைக (வ.கி) & வானாம்பட்டு (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 6.மட்டிைக (வ.கி) & 
வானாம்பட்டு (ஊ) புதுகாலனி , 7.மட்டிைக (வ.கி) & 
வானாம்பட்டு (ஊ) பைழயகாலனி , 8.மட்டிைக 
(வ.கி) & வானாம்பட்டு (ஊ) மட்டிைக ேராடுத் ெதரு 
, 9.மட்டிைக (வ.கி) & வானாம்பட்டு (ஊ) 
மட்டிைகநடுத்ெதரு , 10.மட்டிைக (வ.கி) & 
வானாம்பட்டு (ஊ) 
காலனிமாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 11.மட்டிைக 
(வ.கி) & வானாம்பட்டு (ஊ) காலனிவடக்குெதரு , 
12.மட்டிைக (வ.கி) & வானாம்பட்டு (ஊ) 
காலனிேமற்குெதரு , 13.மட்டிைக (வ.கி) & 
வானாம்பட்டு (ஊ) காலனி ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
333 333 333 ேசந்தநாடு‐607204 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) பண்ருட்டி ேராடு , 

2.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) உளுந்தூர்ேபட்ைட 
சாைல , 3.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) 
ஓல்லியாம்பாைளயம் ேராடு , 4.ேசந்தநாடு (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 5.ேசந்தநாடு 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபைதஅம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.ேசந்தநாடு 
(வ.கி) & (ஊ) பத்தர் ெதரு , 8.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடத்ெதரு , 9.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) 
முதலாவது சந்து ெதரு , 10.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) 
இரண்டாவது சந்து ெதரு , 11.ேசந்தநாடு (வ.கி) & 
(ஊ) மருத்துவமைன ெதரு , 12.ேசந்தநாடு (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்து ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

334 334 334 ேசந்தநாடு ‐ 607204 அரசினர்  ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி ேராட்டுெதரு , 
2.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

335 335 335 ேசந்தநாடு ‐ 607204 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) ஒல்லியாம்பாைளயம்
பைடயாச்சி ெதரு , 2.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) 
ஒல்லியாம்பாைளயம் நாயுடு ெதரு , 3.ேசந்தநாடு 
(வ.கி) & (ஊ) ஒல்லியாம்பாைளயம் பைழய 
காலனி , 4.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) 
ஒல்லியாம்பாைளயம் புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
336 336 336 ெதாப்ைபயங்குளம்  ‐

607204
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) ெதாப்ைபயன்குளம்

ேராடு , 2.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) 
ெதாப்ைபயன்குளம் எலவந்தடி ேராடு , 
3.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) ெதாப்ைபயன் குளம் 
நடுத்ெதரு , 4.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) 
ெதாப்ைபயன்குளம் வடக்கு ெதரு , 5.ேசந்தநாடு 
(வ.கி) & (ஊ) ெதாப்ைபயன்குளம் முனியனார் ெதரு 
, 6.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) ெதாப்ைபயன் குளம் 
காலனி , 7.ேசந்தநாடு (வ.கி) & (ஊ) எலவத்தடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 77   உளுந்தூர்ேபட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
337 337 337 ஒடப்பன்குப்பம்‐607805 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஓடப்பன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) எலவத்தடிெதற்கு

ெதரு , 2.ஓடப்பன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
எலவத்தடிேமற்கு ெதரு , 3.ஓடப்பன்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) எலவத்தடிகிழக்குெதரு , 4.ஓடப்பன்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) வடகிழக்கு ெதரு , 5.ஓடப்பன்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 6.ஓடப்பன்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுத்ெதரு , 
7.ஓடப்பன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு 
ஒடப்பன் குப்பம் , 8.ஓடப்பன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒடப்பன்குப்பம் ெதற்கு ெதரு , 9.ஓடப்பன்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ஒடப்பன் குப்பம் சின்னகிழக்கு ெதரு , 
10.ஓடப்பன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஒடப்பன் குப்பம் 
பள்ளித்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

 முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,

 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்

ேததி : 01-09-2018

இடம் : விழுப்புரம்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 புளியங்ேகாட்ைட‐

606402
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) புளியங்ேகாட்ைட

புது ெதரு , 2.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ேசராப்பட்டு ெமயின் ேராடு , 3.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாடியனூர் சாைல , 
4.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் வதீி , 5.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
6.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) சனிமூைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 புளியங்ேகாட்ைட‐
606402

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) ெகாடியனூர் ெதற்கு
ெதரு , 2.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) 
புளியங்ேகாட்ைட ெமயின் ேராடு , 
3.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 4.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி ெகாடியனூர் , 
5.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) காட்டு ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 லக்கிநாய்க்கன்பட்டி‐
606402

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) பஸ்ேடன்டுெதரு , 
2.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 லக்கிநாய்க்கன்பட்டி‐
606402

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
2.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) ேசராப்பட்டு ெமயின் 
ேராடு , 3.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி 
ெதரு , 4.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) காட்டு 
ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
5 5 5 லக்கிநாய்க்கன்பட்டி‐

606402
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ் மில் ெதரு , 
2.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
4.லக்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 ரங்கப்பனூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேசராப்பட்டு ெமயின் ேராடு , 
2.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியேடங்க் , 3.ரங்கப்பனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய ேடங்க் , 4.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 ரங்கப்பனூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 2.ரங்கப்பனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 ரங்கப்பனூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
2.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
3.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 ரங்கப்பனூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
2.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 ரங்கப்பனூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மல்லாபுரம் ெமயின் ேராடு , 3.ரங்கப்பனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மல்லாபுரம் காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 பவுஞ்சிப்பட்டு‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பவுஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.பவுஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளி கூடத் ெதரு , 
3.பவுஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.பவுஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளி வாசல் ெதரு 
, 5.பவுஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிரம்மகுண்டம் சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
12 12 12 பவுஞ்சிப்பட்டு‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.பவுஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மணலூர் சாைல , 
2.பவுஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதரு , 
3.பவுஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.பவுஞ்சிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) குமரமங்கலம் , 5.பவுஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 புதுப்பட்டு‐606402 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

1.புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.புதுப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.புதுப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 புதுப்பட்டு‐606402 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு அைற எண் 12) பகுதி

1.புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 2.புதுப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 3.புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 புதுப்பட்டு‐606402 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாடைசைலத் ெதரு , 
2.புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 3.புதுப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 4.புதுப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 புதுப்பட்டு‐606402 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற எண்.8

1.புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி , 2.புதுப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 புதுப்பட்டு‐606402 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் அைற எண் 13)

1.புதுப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிம்ழக்கு காலனி , 2.புதுப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 ராவுத்தநல்லூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 3.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
19 19 19 ராவுத்தநல்லூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)
1.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுப்ேபட்ைட ெமயின் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 ராவுத்தநல்லூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேசராப்பட்டு ெமயின்
ேராடு , 2.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் , 3.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டத் ெதரு , 
4.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) சக்திமைல ெதரு , 
5.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி ெதரு , 
6.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பங்களா ெதரு , 
7.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

21 21 21 ராவுத்தநல்லூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 
2.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ராவத்தநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுப்ேபட்ைடெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 பாக்கம் ‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(பைழய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன்ேகாயில்ெதரு , 2.பாக்கம்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) புதுகாலனி ேமற்குெதரு , 4.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 பாக்கம் ‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 3.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 
4.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி கிழக்குபகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
24 24 24 பாக்கம்புதூர்‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதூர் கூட்டு ேராடு , 2.பாக்கம்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 4.பாக்கம்(வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 5.பாக்கம்(வ.கி) &  (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில்ெதரு , 6.பாக்கம்(வ.கி) &  (ஊ) பள்ளிகூட ெதரு , 
7.பாக்கம்(வ.கி) &  (ஊ) காலனி ெதரு , 8.பாக்கம்(வ.கி) &  
(ஊ) வடக்கு ெதரு , 9.பாக்கம்(வ.கி) &  (ஊ) ஆலமரத்துத் 
ெதரு , 10.பாக்கம்(வ.கி) &  (ஊ) ேமல்புதூர் மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 11.பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ேமல்புதூர் 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 கடுவனூர்‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் ைமயப் பகுதி)

1.கடுவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
2.கடுவனூர்(வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி , 3.கடுவனூர்(வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 கடுவனூர்‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
(வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி)பகுதி

1.கடுவனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 கடுவனூர்‐605801 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி)

1.கடுவனூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்மங்காட்டு ெதரு , 
2.கடுவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கடுவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.கடுவனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 கடுவனூர்‐605801 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கடுவனூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 2.கடுவனூர்
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 5 of 74



  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
29 29 29 கானாங்காடு‐605801 ேராமன் கத்ேதாலிக் நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.காணாங்காடு(வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
2.காணாங்காடு(வ.கி) & (ஊ) ஓைடெதரு , 3.காணாங்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 4.காணாங்காடு(வ.கி) & (ஊ) 
நாயுடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 கானாங்காடு‐605801 ேராமன் கத்ேதாலிக் நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காணாங்காடு(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
2.காணாங்காடு(வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

31 31 31 ெதாழுவந்தாங்கல்‐
605801

அரசு துவக்கப்பள்ளி புதிய வடக்கு
கட்டிடம்

1.ெதாழுவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
2.ெதாழுவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
3.ெதாழுவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
4.ெதாழுவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
5.ெதாழுவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 ெதாழுவந்தாங்கல்‐
605801

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
(ைமயகட்டிடம்)

1.ெதாழுவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
2.ெதாழுவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) மூக்கன் தாங்கல் , 
3.ெதாழுவந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 வடெபான்பரப்பி‐605702 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.வடெபான்பரப்பி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.வடெபான்பரப்பி (வ.கி) & (ஊ) வாட்டர் ேடங் ெதரு , 
3.வடெபான்பரப்பி (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
4.வடெபான்பரப்பி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 வடெபான்பரப்பி‐605702 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.வடெபான்பரப்பி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
2.வடெபான்பரப்பி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
3.வடெபான்பரப்பி (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டு ெதரு , 
4.வடெபான்பரப்பி (வ.கி) & (ஊ) அருந்துதியர் ெதரு , 
5.வடெபான்பரப்பி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
6.வடெபான்பரப்பி (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
35 35 35 வடெபான்பரப்பி‐605702 ஊராட்சி ஒன்றிய உருது

நடுநிைலபள்ளி ெதற்கு கட்டிடம்
1.ராயசமுத்திரம் (வ.கி) வடெபான்பரப்பி (ஊ) 
பிர்மகுண்டம் ெதரு , 2.ராயசமுத்திரம் (வ.கி) 
வடெபான்பரப்பி (ஊ) புதிய காலணி ெதரு , 
3.ராயசமுத்திரம் (வ.கி) வடெபான்பரப்பி (ஊ) 
பைழயகாலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

36 36 36 வடெபான்பரப்பி‐605702 ஊராட்சி ஒன்றியஉருது
நடுநிைலப்பள்ளி(வடக்கு கட்டிடம்)

1.ராயசமுத்திரம் (வ.கி) வடெபான்பரப்பி (ஊ) குறத்
ெதரு , 2.வடெபான்பரப்பி(வ.கி ) & (ஊ) அந்ேதாணியார் 
நகர் வடக்கு ெதரு , 3.வடெபான்பரப்பி(வ.கி ) & (ஊ) 
அந்ேதாணியார் நகர் அருளம்பாடி ெமயின் ேரா , 
4.வடெபான்பரப்பி(வ.கி ) & (ஊ) அந்ேதாணியார் நகர் 
ெதற்கு ெதரு , 5.ராயசமுத்திரம் (வ.கி) வடெபான்பரப்பி 
(ஊ) தர்காெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 பிரம்மகுண்டம்‐605702 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி )

1.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரெதரு , 
2.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு , 
3.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

38 38 38 பிரம்மகுண்டம்‐605702 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி
((ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில்ெதரு , 
2.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ்நகர் , 
3.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 பிரம்மகுண்டம்‐605702 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி
(வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலணி , 
2.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலணி , 
3.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்தியர்ெதரு , 
4.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) பஸ்டான்ட் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
40 40 40 பிரம்மகுண்டம்‐605702 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி

(வடக்கு கட்டிடம் கிழுக்கு பகுதி
1.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) ராவுத்தநல்லூர்ேராடு , 
3.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) அஞ்சலகெதரு , 
4.பிரம்மகுண்டம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 மணலூர்‐605702 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.மணலூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.மணலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.மணலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 மணலூர்‐605702 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.மணலூர் (வ.கி) & (ஊ) தானியப்பாடி ேராடு , 
2.மணலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 3.மணலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 வடகீரனூர்‐605702 உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு  கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.வடகீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
2.வடகீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) கல்லாங்குத்து ெதரு , 
3.வடகீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 4.வடகீரனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) தர்கா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 வடகீரனூர்‐605702 உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.வடகீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுப்ட்ைடத் ெதரு , 
2.வடகீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.வடகீரனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 4.வடகீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெதரு , 5.வடகீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
6.வடகீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 7.வடகீரனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமல்சிறுவளுர் கூட் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
45 45 45 உலகலப்பாடி‐605702 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கூடுதல் கட்டிடம்
1.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர்ெதரு , 
2.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.உலகலப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி , 5.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 6.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி , 7.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 ைமக்ேகல்புரம்‐605702 ேராமன் கத்ேதாலிக் ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் நடு பகுதி

1.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 
2.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.உலகலப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 4.உலகலப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

47 47 47 ைமக்ேகல்புரம்‐605702 ேராமன் கத்ேதாலிக் ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கல்லைறெதரு , 
3.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) தாமஷ்நகர் , 
4.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கால்வாய் சாைல , 
5.உலகலப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 ேமல்சிறுவளுர்‐605702 கிராம ேசைவ ைமய கட்டிடம் 1.ேமல்சிறுவளுர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
2.ேமல்சிறுவளுர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 
3.ேமல்சிறுவளுர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல் சிறுவாலூர்   
கூட்டு ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49 49 49 ேமல்சிறுவளுர்‐605702 ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டிடம் 1.ேமல்சிறுவளுர் (வ.கி) & (ஊ) தானியபாடி ேராடு , 
2.ேமல்சிறுவளுர் (வ.கி) & (ஊ குளத்துேமட்டு ெதரு , 
3.ேமல்சிறுவளுர் (வ.கி) & (ஊ நடுத்ெதரு , 
4.ேமல்சிறுவளுர் (வ.கி) & (ஊ ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
50 50 50 ைமக்ேகல்புரம்‐605702 ெசயின்ட்ைமக்ேகல்

உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு 
கட்டிடம்,ேமற்கு பகுதி

1.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) ெசல்ரான் ெதரு , 
2.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) ெசக்குேமட்டுெதரு , 
3.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) ேடங்க்ெதரு , 4.ேமல்சிறுவள்ளுர் 
& ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) மாதா 
ேகாயில் ேமற்குெதரு , 5.ேமல்சிறுவள்ளுர் & 
ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) 
படிப்பகவதீி , 6.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் 
(வ.கி) & ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) நியாயவிைலகைடெதரு 
, 7.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 ைமக்ேகல்புரம்‐605702 ெசயின்ட்ைமக்ேகல்
உயர்நிைலப்பள்ளி (வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி)

1.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) பால்வாடிெதரு , 
2.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) ேமற்குெகாட்டாய் , 
3.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) ேகாணத்தான்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
52 52 52 ைமக்ேகல்புரம்‐605702 ெசயின்ட்ைமக்ேகல்

உயர்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி)

1.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) சனி மூைலத் ெதரு , 
2.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) ேகாயில் ெதரு , 
3.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) கல்லைற ெதரு , 
4.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) வாய்க்கால் ெதரு , 
5.ேமல்சிறுவள்ளுர் & ைமக்ேகல்புரம் (வ.கி) & 
ேமல்சிறுவள்ளுர் (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 மூங்கில்துைறப்பட்டு‐
605702

ஊராட்சி ஒன்றிய
ஆரம்பபள்ளி(கிழக்கு கட்டிடம்)

1.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.மூங்கில்துைறப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி , 4.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார்நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 மூங்கில்துைறப்பட்டு‐
605702

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ( 
கிழக்கு கட்டிடம்,ெதற்கு பகுதி)

1.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் , 
2.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டூர் , 
3.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குகாட்டுெகட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 மூங்கில்துைறப்பட்டு‐
605702

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆைலகுடியிருப்பு , 
2.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 
3.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சர்க்கைரஆைலகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
56 56 56 மூங்கில்துைறப்பட்டு‐

605702
அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ைமய பகுதி

1.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ்நகர் , 
2.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 5.மூங்கில்துைறப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) கல்ைலெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 மூங்கில்துைரப்பட்டு‐
605702

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அல்லாபக்வதிெதரு
, 2.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முனியபிள்ைளெதரு , 3.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மீனவர்ெதரு , 4.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
அேம. பள்ளிபகுதி , 5.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சந்ைத ேமடு ெதரு , 6.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
கல்ைலெமயின்ேராடு , 7.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) அமராவதிமண்டபம் , 8.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) ேதவிநகர் , 9.மூங்கில்துைறப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பூம்பூம் மாட்டுகாரபகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
58 58 58 ெபாருவளுர்‐605702 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி கிழக்கு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெபாருவளூர் (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு(ஊ) வடக்குெதரு , 
2.ெபாருவளூர்(வ.கி) ெபாரசப்பட்டு(ஊ) கிழக்குெதரு , 
3.ெபாருவளூர் (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு(ஊ நியாயவிைல 
கைட ெதரு , 4.ெபாருவளூர்(வ.கி) ெபாரசப்பட்டு(ஊ) 
ெதற்குெதரு , 5.ெபாருவளூர் (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு(ஊ) 
ேமற்குெதரு , 6.ெபாருவளூர் (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு(ஊ)) 
நrகுறவர்பகுதிெதரு , 7.ெபாருவளூர் (வ.கி) 
ெபாரசப்பட்டு(ஊ) ெபாரசப்பட்டு ேராடு , 8.ெபாருவளூர் 
(வ.கி) ெபாரசப்பட்டு(ஊ) ெபாரசப்பட்டுகாலனி 
ெபாதுபணி துைற அலுவலகம்ப , 9.ெபாருவளூர் (வ.கி) 
ெபாரசப்பட்டு(ஊ)) ெபாரசப்பட்டு காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

59 59 59 ெபாரசப்பட்டு‐605702 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம்,வடக்கு பகுதி)

1.ெபாரசப்பட்டு (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு (ஊ) 
பள்ளிகூடத்ெதரு , 2.ெபாரசப்பட்டு (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு 
(ஊ) ஈடுைடயாம்பட்டுசாைல , 3.ெபாரசப்பட்டு (வ.கி) 
ெபாரசப்பட்டு (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெபாரசப்பட்டு (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு (ஊ) ேடங்ெதரு , 
5.ெபாரசப்பட்டு (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு (ஊ) காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 ெபாரசப்பட்டு‐605702 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
(ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.ெபாரசப்பட்டு (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு (ஊ) ெபாரசப்பட்டு
ேராடு , 2.ெபாரசப்பட்டு (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு (ஊ) 
பள்ளிகூடெதரு , 3.ெபாரசப்பட்டு (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு 
(ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ெபாரசப்பட்டு 
(வ.கி) ெபாரசப்பட்டு (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெபாரசப்பட்டு (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு (ஊ) ேடங்ெதரு , 
6.ெபாரசப்பட்டு (வ.கி) ெபாரசப்பட்டு (ஊ) கால்வாய்கைர 
காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
61 61 61 ஈருைடயாம்பட்டு‐605702 தூய வின்னரசி உயர் நிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.ஈருைடயாம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஈருைடயாம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 3.ஈருைடயாம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) புத்திரன் ெதரு , 
4.ஈருைடயாம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
5.ஈருைடயாம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) புத்திரன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 ஈருைடயாம்பட்டு‐605702 தூய வின்னரசி உயர் நிைலப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.ஈருைடயாம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
2.ஈருைடயாம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) வாணியம்பாைற , 
3.ஈருைடயாம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுக்ெகால்ைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 ஈருைடயாம்பட்டு‐605702 தூயவிண்ணரசி உயர்நிைலப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.ஆதனூர் (வ.கி)  & ஈருைடயாம்பட்டு (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

64 64 64 ஈருைடயாம்பட்டு‐605702 தூயவிண்ணரசி உயர்நிைலப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் ைமயப்பகுதி)

1.ஆதனூர் (வ.கி) &  ஈருைடயாம்பட்டு (ஊ) ேமற்குெதரு , 
2.ஆதனூர் (வ.கி)  & ஈருைடயாம்பட்டு (ஊ) 
ராஜரத்தினம்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 மங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மங்கலம் (வ.கி) &  ஈருைடயாம்பட்டு (ஊ) மங்கலம்
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 மங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மங்கலம் (வ.கி) &  ஈருைடயாம்பட்டு (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.மங்கலம் (வ.கி) &  ஈருைடயாம்பட்டு 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

67 67 67 அருளம்பாடி‐605702 ஆர்.சி நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) நாயுடுவதீி , 
2.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 
3.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
4.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
5.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
6.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) கல்லைறெதரு , 
7.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
68 68 68 அருளம்பாடி‐605702 ஆர்.சி நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு புதிய

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
2.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 அருளம்பாடி‐605702 ஆர்.சி நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
2.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
3.அருளம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 சுத்தமைல‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சுத்தமைல (வ.கி)& (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 2.சுத்தமைல
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.சுத்தமைல (வ,கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 4.சுத்தமைல (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு 
காலனி , 5.சுத்தமைல (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
6.சுத்தமைல (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 சர்பாதநல்லூர்‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் )

1.சர்பாதநல்லூர் (வ,கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.சர்பாதநல்லூர் (வ,கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.சர்பாதநல்லூர் (வ,கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

72 72 72 சர்பாதநல்லூர்‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சர்பாதநல்லூர் (வ,கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.சர்பாதநல்லூர் (வ,கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
3.சர்பாதநல்லூர் (வ,கி) & (ஊ) மணல்ேமடு , 
4.சர்பாதநல்லூர் (வ,கி) & (ஊ) ெவள்ளப்பாைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
73 73 73 ஆற்கவாடி‐605802 ஊராட்சி ஓன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆர்க்கவாடி (வ.கி) &  (ஊ) புதூர் வடக்கு ெதரு , 

2.ஆர்க்கவாடி (வ.கி) &  (ஊ) புதூர் நடுத்ெதரு , 
3.ஆர்க்கவாடி (வ.கி) &  (ஊ) புதூர் ெதற்கு ெதரு , 
4.ஆர்க்கவாடி (வ.கி) &  (ஊ) பைழயஊர் வடக்கு ெதரு , 
5.ஆர்க்கவாடி (வ.கி) &  (ஊ) பைழயஊர் நடுத் ெதரு , 
6.ஆர்க்கவாடி (வ.கி) &  (ஊ) பைழயஊர் ெதற்கு ெதரு , 
7.ஆர்க்கவாடி (வ.கி) &  (ஊ) பைழயஊர் கிழக்கு ெதரு , 
8.ஆர்க்கவாடி (வ.கி) &  (ஊ) கிழக்கு காட்டுெகாட்டா , 
9.ஆர்க்கவாடி (வ.கி) &  (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
10.ஆர்க்கவாடி (வ.கி) &  (ஊ) ேமற்கு காட்டுெகாட்டாய் , 
11.ஆர்க்கவாடி (வ.கி) &  (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 வடமாமாந்தூர்‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.வடமாமந்தூர்(வ.கி) &  (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.வடமாமந்தூர்(வ.கி) &  (ஊ) நடுத்ெதரு காலணி , 
3.வடமாமந்தூர்(வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
காலனி , 4.வடமாமந்தூர்(வ.கி) &  (ஊ) வடக்கு ெதரு 
காலனி , 5.வடமாமந்தூர்(வ.கி) &  (ஊ) தக்கா உமர் ெதரு 
, 6.வடமாமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) தக்கா பள்ளிவாசல் ெதரு 
, 7.வடமாமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) தக்கா ெதற்கு ெதரு , 
8.வடமாமந்தூர்(வ.கி) &  (ஊ) தக்கா ெமயின் ேராடு , 
9.வடமாமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 வடமாமாந்தூர்‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்ககப்பள்ளி
(புதிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.வடமாமாந்தூர் (வ.கி) (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.வடமாமாந்தூர் (வ.கி) ரூ (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 
3.வடமாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
4.வடமாமாந்தூர் (வ.கி)& (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
76 76 76 அரும்பராம்பட்டு‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அரும்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 

2.அரும்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.அரும்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.அரும்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.அரும்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு காலனி , 
6.அரும்பராம்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) நடுத்ெதரு காலனி , 
7.அரும்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு காலனி , 
8.அரும்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு காலனி , 
9.அரும்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைகபம்பு ெதரு காலனி , 
10.அரும்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு காலனி , 
11.அரும்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 ஜம்பைட‐605802 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் )

1.ஜம்பைட (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ஜம்பைட(வ.கி) & 
 (ஊ) காலனி , 3.ஜம்பைட(வ.கி) &  (ஊ) ரங்கநாதன்புரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 ஜம்பைட‐605802 ஊராட்சிஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஜம்பைட(வ.கி) &  (ஊ) சன்னியாசிபட்டன் , 
2.ஜம்பைட(வ.கி) &  (ஊ) கிணற்று ெதரு , 3.ஜம்பைட(வ.கி) 
&  (ஊ) ேமற்குெதரு , 4.ஜம்பைட(வ.கி) &  (ஊ) நடுெதரு , 
5.ஜம்பைட(வ.கி) &  (ஊ) கிழக்குெதரு , 6.ஜம்பைட(வ.கி) &  
(ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 திருவரங்கம்‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதன்கிழக்கு கட்டிடம்

1.திருவரங்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.திருவரங்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 3.திருவரங்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேகாயில் ெதரு , 4.திருவரங்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
அரசக்கார ெதரு , 5.திருவரங்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கணக்கபிள்ைளெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
80 80 80 திருவரங்கம்‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம்
1.திருவரங்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 
2.திருவரங்கம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 கள்ளிப்பாடி‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கள்ளிப்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கள்ளிப்பாடி(வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.கள்ளிப்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.கள்ளிப்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
5.கள்ளிப்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
6.கள்ளிப்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
7.கள்ளிப்பாடி(வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 மணியந்தல்‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(வடக்கு கட்டிடம்)

1.மணியந்தல் (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு
, 2.மணியந்தல் (வ.கி) &  (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.மணியந்தல் (வ.கி) &  (ஊ) சின்னமணியந்தல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 எடுத்தனூர்‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி  
ெதற்கு கட்டிடம்

1.மணியந்தல் (வ.கி) &  (ஊ) சிவபுரம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 சிறுபைனயூர்‐605757 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம்)

1.சிறுபைனயூர்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 2.சிறுபைனயூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு 1 , 3.சிறுபைனயூர்(வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 சிறுபைனயூர்‐605757 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.சிறுபைனயூர்(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
2.சிறுபைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrகைர ெதரு , 
3.சிறுபைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு 
, 4.சிறுபைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
5.சிறுபைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமடுெதரு , 
6.சிறுபைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
86 86 86 கைரயாம்பாைளயம்‐

605802
ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி  
(வடக்கு கட்டிடம்)

1.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி)& கைரயாம்பாைளயம்(ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.சிர்ப்பனநதல் (வ.கி) 
&கைரயாம்பாைளயம்(ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 கைரயாம்பாைளயம்‐
605802

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம்)

1.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி) &கைரயாம்பாைளயம் (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 2.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி)& 
கைரயாம்பாைளயம் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.சர்ப்பனந்தல் 
(வ.கி) &கைரயாம்பாைளயம் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி) கைரயாம்பாைளயம் (ஊ) 
அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 5.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி) 
கைரயாம்பாைளயம் (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 எடுத்தனூர்‐605802 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி (கிழக்கு
கட்டிடம்)

1.எடுத்தனூர்(வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.எடுத்தனூர்(வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.எடுத்தனூர்(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு , 4.எடுத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.எடுத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 சர்ப்பனந்தல்‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்கு ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.சர்ப்பனந்தல்(வ.கி) &  (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி) &  (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.சர்ப்பனந்தல் 
(வ.கி) &  (ஊ) மன்மதன் ேகாயில் ெதரு , 4.சர்ப்பனந்தல் 
(வ.கி) &  (ஊ) வடக்குெதரு , 5.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி) &  (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி) &  
(ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

90 90 90 சர்ப்பனந்தல்‐605802 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்கு ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி)

1.சர்ப்பனந்தல்(வ.கி) &  (ஊ) காலனி , 2.சர்ப்பனந்தல்(வ.கி) 
&  (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
91 91 91 இைளயனார்குப்பம்‐

605802
ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்கு கட்டிடம்)

1.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி) இைளயனார் குப்பம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி) 
இைளயனார் குப்பம் (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
3.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி) இைளயனார் குப்பம் (ஊ) பூசாr 
ெதரு , 4.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி)  & இைளயனார் குப்பம் (ஊ) 
ஆசாr ெதரு , 5.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி)  & இைளயனார் 
குப்பம் (ஊ) ஜவுளிகைடெதரு , 6.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி)  & 
இைளயனார் குப்பம் (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 
7.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி)  & இைளயனார் குப்பம் (ஊ) 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 இைளயனார்குப்பம்‐
605802

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.சர்ப்பனந்தல் (வ.கி)  & இைளயனார் குப்பம் (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 2.சரீப்பனந்ல் (வ.கி) &  இைளயனார் குப்பம் 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.சரீப்பனந்ல் (வ.கி) & 
இைளயனார் குப்பம் (ஊ) ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 இைளயனார்குப்பம்‐
605802

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.சரீப்பனந்ல் (வ.கி) &  இைளயனார் குப்பம் (ஊ) 
அஞ்சலகத் ெதரு , 2.சரீப்பனந்ல் (வ.கி) & இைளயனார் 
குப்பம் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.சரீப்பனந்ல் (வ.கி)  & 
இைளயனார் குப்பம் (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
94 94 94 ெபrயெகாள்ளியூர்‐

605802
அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி அைற எண்‐1 
கிழக்கு பகுதி

1.ெபrய ெகாள்ளியூர்(வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு
, 2.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
3.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு பாட்ைட ெதரு , 5.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நாயுடு ெதரு , 6.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
உைடயார் ெதரு , 7.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேடங்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 ெபrயெகாள்ளியூர்‐
605802

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி அைற எண்‐2 
கிழக்கு பகுதி

1.ெபrய ெகாள்ளியூர்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 
3.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்கு 
ெதரு , 4.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேடங்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

96 96 96 ெபrயெகாள்ளியூர்‐
605802

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி அைற எண்‐4 
கிழக்கு பகுதி

1.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி)  &(ஊ) ெபrய ெகாள்ளியூர் , 
2.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி)  &(ஊ) தக்கா , 3.ெபrய 
ெகாள்ளியூர் (வ.கி)& (ஊ) காட்டு ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 ெபrயெகாள்ளியூர்‐
605802

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி அைற எண்‐5 
கிழக்கு பகுதி

1.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி)& (ஊ) புஷ்பகிr , 2.ெபrய
ெகாள்ளியூர் (வ.கி) (ஊ) காலனி (புஷ்பகிr)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
98 98 98 சின்னெகாள்ளியூர்‐

605802
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.சின்ன ெகாள்ளியூர்(வ.கி) &  (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
2.சின்ன ெகாள்ளியூர்(வ.கி) &  (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.சின்ன ெகாள்ளியூர்(வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெபrய ெகாள்ளியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு 
காலனி , 5.சின்ன ெகாள்ளியூர்(வ.கி) &  (ஊ) வடக்கு 
ெதரு காலனி , 6.சின்ன ெகாள்ளியூர்(வ.கி) &  (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு காலனி , 7.சின்ன 
ெகாள்ளியூர்(வ.கி) &  (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 அத்தியூர்‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.அத்தியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கர்ணம் ெதரு , 4.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ெதரு , 5.அத்தியூர்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 அத்தியூர்‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 2.அத்தியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வடகாடு , 3.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 அத்தியூர்‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.அத்தியூர்(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.அத்தியூர்
(வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 அத்தியூர்‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 2.அத்தியூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அண்ணாநகர் காலனி , 3.அத்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 அrயலூர்‐605801 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி (கூடுதல்
கட்டிடம்)

1.அrயலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.அrயலூர்
(வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 3.அrயலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
104 104 104 அrயலூர்‐605801 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.அrயலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 2.அrயலூர்
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுத் ெதரு , 3.அrயலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 அrயலூர்‐605801 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அrயலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 வாணாபுரம்‐605801 ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.வாணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி , 2.வாணாபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) காலனி , 3.வாணாபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 4.வாணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மதுரா புதுர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 வாணாபுரம்‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.வாணாபுரம்(வ.கி) & (ஊ) பகண்ைட கூட்ேராடு , 
2.வாணாபுரம்(வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108 108 108 வாணாபுரம்‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.வாணாபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார்பாைளயம் , 
2.வாணாபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ராஜாராம்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 நாகல்குடி‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.நாகல்குடி (வ.கி) வாணாபுரம் (ஊ) நாகல்குடி , 
2.நாகல்குடி (வ.கி) & வாணாபுரம் (ஊ) நாகல்குடி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 ஒடியந்தல்‐605802 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ஓடியந்தல்(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.ஓடியந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.ஓடியந்தல் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 ஒடியந்தல்‐605802 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.ஓடியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு காலனி , 2.ஓடியந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
112 112 112 கடம்பூர்‐605802 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)
1.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 2.கடம்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுெதரு , 3.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
4.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 கடம்பூர்‐605802 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(கூடுதல் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.கடம்பூர் (வ.கி)  & (ஊ) நடுெதரு காலனி , 2.கடம்பூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வள்ளுவர்ெதரு , 4.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 
5.கடம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 மரூர்‐605802 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 3.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 4.மரூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 5.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ெதரு , 6.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 மரூர்‐605802 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) மரூர் காலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

116 116 116 மரூர்புதூர்‐605802 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 3.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.மரூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் , 5.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

117 117 117 ெபrயபகண்ைட‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ெதற்கு கிழக்கு கட்டிடம் )

1.ெபrயபகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ெபrயபகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெபrயபகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 
4.ெபrயபகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) 2வது ெதரு , 
5.ெபrயபகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
118 118 118 ெபrயபகண்ைட‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

(ெதற்கு கிழக்கு கட்டிடம் )
1.ெபrயபகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெபrயபகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
பிள்ைளயர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 ஏந்தல்‐605801 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி 1.ஏந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ஏந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 3.ஏந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.ஏந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 5.ஏந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) தட்டாம் பாைளயம் ெதரு , 6.ஏந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ஏrக்கைர ெதரு , 7.ஏந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்குத் ெதரு , 8.ஏந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலணி 
நடுத்ெதரு , 9.ஏந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலணி ேகாயில் 
ெதரு , 10.ஏந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 11.ஏந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) காலணி பள்ளிக்கூட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 லா.கூடலூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.லா. கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.லா. 
கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.லா. கூடலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 4.லா. கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலணி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 லா.கூடலூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.லா. கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 2.லா. 
கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலணி கிழக்கு ெதரு , 3.லா. 
கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) லாலா ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 லா.கூடலூர்‐606205  ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம்)

1.லா. கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.லா. 
கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 3.லா. கூடலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 4.லா. கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 5.லா. கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
6.லா. கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) லாலாேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
123 123 123 கீழத்ேதனூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(கிழக்கு பகுதி)
1.லா. கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.லா. 
கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 3.லா. கூடலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 கீழத்ேதனூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 1.லா. கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 2.லா. 
கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேசரந்தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

125 125 125 அவிrயூர் 605801 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அவிrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.அவிrயூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.அவிrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு ெதரு , 4.அவிrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.அவிrயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்குத்ெதரு , 6.அவிrயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.அவிrயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
8.அவிrயூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 ெபாற்பாலம்பட்டு‐605801 குழந்ைத ெதரசா துவக்கப்பள்ளி 1.ெபாற்பாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.ெபாற்பாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.ெபாற்பாலம்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.ெபாற்பாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குபகுதி , 5.ெபாற்பாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 6.ெபாற்பாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
7.ெபாற்பாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு , 
8.ெபாற்பாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 2 , 
9.ெபாற்பாலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ)) காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
127 127 127 யால்‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய

துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம்)
1.யால் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி , 2.யால் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குசந்து ெதரு , 3.யால் (வ.கி) & (ஊ) யகலார் ெதரு , 
4.யால் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 5.யால் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசட்டியார் ெதரு , 6.யால் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
7.யால் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 யால்‐605801 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.யால் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.யால் (வ.கி) & (ஊ) 
மூப்பனார் ேகாயில் ெதரு , 3.யால் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் 
ெதரு , 4.யால் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 5.யால் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 ைமயனூர்‐605801 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் உயர்நிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி அைற எண்‐1

1.ைமயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 2.ைமயனூர்
(வ.கி) & (ஊ) சாவடித்ெதரு , 3.ைமயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குயவர் ெதரு , 4.ைமயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.ைமயனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 ைமயனூர்‐605801 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் உயர்நிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி அைற எண்‐2

1.ைமயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 2.ைமயனூர்
(வ.கி) & (ஊ) புளியமரத்துெகாட்டாய் , 3.ைமயனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) யால்ஏrக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 ைமயனூர்‐605801 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் உயர்நிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற 
எண் 1

1.ைமயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.ைமயனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 3.ைமயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

132 132 132 ைமயனூர்‐605801 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் உயர்நிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற 
எண்‐2

1.ைமயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ைமயனுர்காலனி , 
2.ைமயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெகாட்டாய் , 
3.ைமயனூர் (வ.கி) & (ஊ) சிங்காரத்ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
133 133 133 ேமலப்பழங்கூர் ‐606205 ஆர் சி நடுநிைலப்பள்ளி (புதிய

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)
1.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
3.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ)) கிழக்குெதரு , 
5.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
6.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலணி 
ேமற்குெதரு , 7.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலணி நடுத்ெதரு , 8.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 ேமலப்பழங்கூர் ‐606205 ஆர் சி நடுநிைலப்பள்ளி (புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு கிழக்கு பகுதி)

1.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலணி
நடுத்ெதரு , 2.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலணி வடக்குத்ெதரு , 3.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி ேமற்கு ெதரு , 4.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) புதுக்காலணி கிழக்கு , 5.ேமலப்பழங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 நூேராைல‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.நூேராைல
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 4.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
5.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
136 136 136 நூேராைல‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கூடுதல் ெதற்குகட்டிடம்   ேமற்கு 
பகுதி

1.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி ேமற்குத் ெதரு , 
2.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத்ெதரு , 
3.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) காலனி முருகன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
நடுத்ெதரு , 5.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் 
ெதரு , 6.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத்ெதரு , 
7.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி கிழக்குெதரு , 
8.நூேராைல (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 கீழ்ப்பாடி‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ைமயக்கட்டிடம்

1.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) சித்ேதrயான் ெதரு , 2.கீழ்ப்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 4.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 6.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) 
& (ஊ) நடு ெதரு , 7.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
கீழ்ப்பாடிகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

138 138 138 கிழ்ப்பாடி‐606205 ஊராட்சி  ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 2.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) 
& (ஊ) ேராடுெதரு , 3.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 கிழ்ப்பாடி‐606205 ஊராட்சி  ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 2.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.கீழ்ப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) எட்டியந்தாங்கல் ஏrக்கைர  ெதரு , 
4.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெகாங்கான் ஏrகைரெதரு , 
5.கீழ்ப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ப்பாடி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 பாசார்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 2.பாசார் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
141 141 141 பாசார்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)
1.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 3.பாசார் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 4.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 5.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 பாசார்‐606205 (கிழக்கு 
பகுதி)

ஆதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி 1.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) பாசார் ஊர் ேமற்கு ெதரு , 
2.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) பாசார் ஊர் ெதற்கு ெதரு , 
3.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) பாசார் ஊர் ெமயின்ேராடு , 
4.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) பாசார்காலணி ெமயின் ேராடு , 
5.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) பாசார் காலணி ேமற்கு ெதரு , 
6.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) பாசார் காலணி கிழக்கு ெதரு , 
7.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) பாசார் காலணி வடக்குெதரு , 
8.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் வடக்கு ெதரு , 9.பாசார் 
(வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் பள்ளிவாசல் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 பாசார்‐606205 ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) காலணி ெமயின் ேராடு , 2.பாசார்
(வ.கி) & (ஊ) காலணி ேமற்குெதரு , 3.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) 
காலணி வடக்கு ெதரு , 4.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) காலணி 
கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

144 144 144 பாசார்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) பாசார் ஊர் நடுத்ெதரு , 2.பாசார்
(வ.கி) & (ஊ) பாசார் ஊர் ேமற்குெதரு , 3.பாசார் (வ.கி) & 
(ஊ) பாசார் ஊர் ெதற்குெதரு , 4.பாசார் (வ.கி) & (ஊ) 
பாசார் ஊர் ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
145 145 145 சாத்தபுத்தூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 

2.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டமிதிெதரு , 
3.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
5.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கணக்கர்ெதரு , 
6.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர்ெதரு , 
7.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 சாத்தபுத்தூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
2.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 2 ெதற்குெதரு , 
3.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) உைடயார்ெதரு , 
4.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதாகுப்புவடு , 
5.சாத்தப்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 6.சாத்தப்புத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

147 147 147 பாவந்தூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 1.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.பாவந்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி , 3.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சாத்தப்புத்தூர்ேராடு , 4.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி , 5.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 
6.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பா. தக்கா , 7.பாவந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 ேபரால்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேபரால்  (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ேபரால்  (வ.கி) & 
(ஊ) மன்மதன்ேகாயில் ெதரு , 3.ேபரால்  (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 4.ேபரால்  (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 
5.ேபரால்  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
6.ேபரால்  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 7.ேபரால்  (வ.கி) & 
(ஊ) ேபரால் காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
149 149 149 சித்தால்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம்
1.சித்தால் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.சித்தால் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.சித்தால் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 சித்தால்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.சித்தால் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.சித்தால் (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.சித்தால் (வ.கி) & (ஊ) சித்தால் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 பைழயசிறுவங்கூர்‐
606206

ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு த்ெதரு , 
2.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
3.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
6.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) எம். ஜி .நகர் , 
7.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தகபாைளயம் 
காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 பைழயசிறுவங்கூர்‐
606206

ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு ெதற்கு பகுதி

1.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்
ெதரு , 2.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 2 
காலனிநடுத்ெதரு , 3.பைழயசிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 பைழயசிறுவங்கூர்‐
606206

ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு ெதற்கு பகுதி

1.பைழயசிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்ெதரு
, 2.பைழயசிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
154 154 154 ெதாண்டானந்தல்‐

606206
ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம்)

1.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாண்டநந்தல்
வடக்கு ெதரு , 2.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதாண்டநந்தல் பள்ளிகூட ெதரு , 3.பைழய 
சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாண்டநந்தல் 
மாதாேகாயில் ெதரு , 4.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதாண்டநந்தல் ெதற்கு ெதரு , 5.பைழய 
சிறுவங்கூர்(ஊ)ெதாண்டநந்தல்  வார்டு எண் 5 காலனி 
ெதரு  , 6.பைழய சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதாண்டநந்தல் குளத்து ேமட்டு ெதரு , 7.பைழய 
சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாண்டநந்தல் காட்டு 
ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 சித்ேதrப்பட்டு‐606206 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & பைழய சிறுவங்கூர் (ஊ) 
சித்ேதrப்பட்டு ெதற்குெதரு , 2.சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & 
பைழய சிறுவங்கூர் (ஊ) சித்ேதrப்பட்டு 
தியாகதுருவம்ெமயின்ேராட , 3.சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & 
பைழய சிறுவங்கூர் (ஊ) சித்ேதrப்பட்டு வடக்கு ெதரு , 
4.சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & பைழய சிறுவங்கூர் (ஊ) 
சிங்காரப்ேபட்ைட ெதற்கு ெதரு , 5.சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) 
& பைழய சிறுவங்கூர் (ஊ) சித்தால்ெமயின் ேராடு , 
6.சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & பைழய சிறுவங்கூர் (ஊ) 
சிங்காரப்ேபட்ைட வடக்கு ெதரு , 7.சித்ேதrப்பட்டு 
(வ.கி) & பைழய சிறுவங்கூர் (ஊ) சிங்காரப்ேபட்ைட 
காட்டுக்ெகாட்டாய் , 8.சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & பைழய 
சிறுவங்கூர் (ஊ) காந்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
156 156 156 சூளாங்குறிச்சி‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)
1.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) சங்கராபுரம் சாைல , 
2.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால் ெதரு , 
3.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு 
, 4.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 5.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) மசூதிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 சூளாங்குறிச்சி‐606206 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) பாரதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

158 158 158 சூளாங்குறிச்சி‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலணி மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 சூளாங்குறிச்சி‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலணி நடுத் ெதரு , 
2.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

160 160 160 சூ.பாலப்பட்டு‐605802 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) சூ.பாலபட்டு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 சூ.ராயபுரம்‐605802 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காட்டு ெகாட்டாய் , 
2.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) சூ.ராயபுரம் , 
3.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேடம் குடியிருப்பு , 
4.சூளாங்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) லூர்து நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 பள்ளிப்பட்டு‐605206 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம்,ேமற்கு பகுதி

1.பள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.பள்ளிப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

163 163 163 பள்ளிப்பட்டு‐605206 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம்,ேமற்கு பகுதி

1.பள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.பள்ளிப்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) அருந்ததியர் காலனி , 3.பள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ)) 
இந்திராநகர் காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
164 164 164 ேவளானந்தல்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேவளானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 

2.ேவளானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.ேவளானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
4.ேவளானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய்ெதரு , 
5.ேவளானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பழயகாலனி , 
6.ேவளானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார்சாைல , 
7.ேவளானந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 பல்லகச்ேசr‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) பல்லகச்ேசrகாலனி
கிழக்குப்பகுதி , 2.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு , 3.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 பல்லகச்ேசr‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
3.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) பிராமணர் ஒற்ைற ெதரு , 
5.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
6.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 பல்லகச்ேசr  ‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்,வடக்கு பகுதி

1.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) பல்லகச்ேசr காலனி
ேமற்கு பகுதி , 2.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
3.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) மூல சந்து , 4.பல்லகச்ேசr 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 5.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 6.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
168 168 168 புதுபல்லகச்ேசr‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) புது பல்லகச்ேசr

பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2.பல்லகச்ேசr (வ.கி) & 
(ஊ) புதுபல்லகச்ேசr வடக்குெதரு , 3.பல்லகச்ேசr 
(வ.கி) & (ஊ) புதுபல்லகச்ேசr ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

169 169 169 கைலயநல்லூா்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் , 2.பீளேமடு
(வ.கி) & (ஊ) கைளயநல்லூர் ெமயின்ேராடு , 3.பீளேமடு 
(வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 4.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுக்குப்பம் வடக்கு ெதரு , 5.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுகுப்பம் ெதற்குெதரு , 6.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 கைலயநல்லூா்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) கைளயநல்லூர் கிழக்குெதரு , 
2.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) கைளயநல்லூர் வடக்குெதரு , 
3.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
5.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.பீளேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு , 7.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
கிழக்குெதரு , 8.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 36 of 74



  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
171 171 171 பீளேமடு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) ேகானார்ெதரு , 2.பீளேமடு (வ.கி) 

& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.பீளேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குெதரு , 4.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
5.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் , 6.பீளேமடு 
(வ.கி) & (ஊ) ஆசாrெதரு , 7.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
காமாராஜர்ெதரு , 8.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணாெதரு , 9.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளூவர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 பீளேமடு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) முஸ்லிம்ெதரு , 2.பீளேமடு (வ.கி) 
& (ஊ) காலனிமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.பீளேமடு 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெபrயார்ெதரு , 4.பீளேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார்ெதரு , 5.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 6.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
தாங்கல்ெதற்குெதரு , 7.பீளேமடு (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 முனிவாைழ‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.முனிவாைழ (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குெதரு , 
2.முனிவாைழ (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குெதரு , 
3.முனிவாைழ (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குெதரு , 
4.முனிவாைழ (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குெதரு , 
5.முனிவாைழ (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174 174 174 முனிவாைழ‐606205 
ெதற்கு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.முனிவாைழ (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 2.முனிவாைழ
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.முனிவாைழ (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 4.முனிவாைழ (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.முனிவாைழ (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 6.முனிவாைழ 
(வ.கி) & (ஊ) சுப்ரமணியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
175 175 175 பிrவிைடயாம்பட்டு‐

606205
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.பிrவிைடயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.பிrவிைடயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி நடுத்ெதரு , 3.பிrவிைடயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி , 4.பிrவிைடயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 பிrவிைடயாம்பட்டு‐
606205

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.பிrவிைடயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.பிrவிைடயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.பிrவிைடயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.அல்லியாபாத் (வ.கி) பிrவிைடயாம்பட்டு (ஊ) 
அல்லியாபாத் கிழக்கு ெதரு , 5.அல்லியாபாத் (வ.கி) & 
(ஊ) அல்லியாபாத் நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 மண்டகப்பாடி‐606205 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
புதியகட்டிடம்

1.மண்டகப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.மண்டகப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.மண்டகப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 4.மண்டகப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 5.மண்டகப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 மண்டகப்பாடி‐606205 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
புதியகட்டிடம்

1.மண்டகப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலணி கிழக்குெதரு , 
2.மண்டகப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலணி கருணாநிதித்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 ெவங்கலம்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெவங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 2.ெவங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 3.ெவங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ெவங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 5.ெவங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
6.ெவங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 7.ெவங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
180 180 180 முட்டியம்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.முட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குேதரு , 2.முட்டியம் (வ.கி) 

& (ஊ) வடக்குெதரு , 3.முட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குேதரு , 4.முட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.முட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 6.முட்டியம் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின்ேராடு , 7.முட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 rஷிவந்தியம்‐606205 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) முனிவாைழ ேராடு , 
3.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) சாமுண்டீஸ்வr ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 rஷிவந்தியம்‐606205 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 
2.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 
3.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) கருணாநிதி ெதரு , 
4.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) கைடெதரு , 
5.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) ேநரு ெதரு , 
6.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி. ேராடுேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 rஷிவந்தியம்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) கருணாநிதி ெதரு , 
2.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர்வதீி , 
3.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) ேநரு ெதரு , 
4.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) கைடத்ெதரு , 
5.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
6.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு , 
7.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) பாரதி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 rஷிவந்தியம்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) துருகம் ேராடு , 
2.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) அrயாந்தக்காசாைல , 
3.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டுெதரு , 
4.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) பாசார் சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
185 185 185 rஷிவந்தியம்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

(ேமற்கு கூடுதல் கட்டிடம் ேமற்கு 
வடக்கு பகுதி)

1.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.rஷிவந்தியம்
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணா வதீி , 3.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 4.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் 
வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 அrயந்தக்கா‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) அrயாந்தக்கா
வடக்குத்ெதரு , 2.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) 
அrையந்தக்கா மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு) , 
3.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) அrயாந்தக்கா 
ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 rஷிவந்தியம்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 
2.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) ேவடநத்தம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 rஷிவந்தியம்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாதுைர வதீி , 
2.rஷிவந்தியம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 ேமலந்தல்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேமலந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின் ேராடு , 
2.ேமலந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மன்னார் ெதரு , 3.ேமலந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல ெமயின் ேராடு , 
4.ேமலந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேகசவன் ெதரு , 5.ேமலந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) வாழவச்சனூர் சாைல , 6.ேமலந்தல் (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
190 190 190 ேமலந்தல்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேமலந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 2.ேமலந்தல்

(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காட்டு ெகாட்டா , 3.ேமலந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு , 4.ேமலந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 5.ேமலந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 6.ேமலந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.ேமலந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) மூப்பனார் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 ேமலந்தல்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி 1.ேமலந்தல் (வ.கி) & (ஊ) திருக்ேகாயிலூர் ெமயின்
ேராடு , 2.ேமலந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
3.ேமலந்தல் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 4.ேமலந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 காங்கியனூர்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 1.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி , 2.காங்கியணூர்
(வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 3.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு வதீி , 4.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) நீர்அடி ெதரு 
, 5.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
6.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
7.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 
8.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு வதீி , 
9.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) களத்து ேமட்டு ெதரு , 
10.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) களத்துேமடுவடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
193 193 193 காங்கியனூர் ‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி.காலனி 1.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆலமரம் ெதரு , 

2.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) 
விநாயகர்ேகாயில்ெதரு , 4.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு , 5.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத் ெதரு , 6.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 
7.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) கண்டியங்குப்பம் ேராட்டு 
ெதரு , 8.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) முனியப்பன் 
ேகாயில் ெதரு (ேமற்கு) , 9.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ள காலணி நடுத் ெதரு , 10.காங்கியணூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காத்தான்சாமி ெதரு , 11.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேராட்டு ெதரு , 12.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முனியப்பன் ேகாயில் ெதரு (கிழக்கு) , 13.காங்கியணூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 14.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 15.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 16.காங்கியணூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிச்சந்தல் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

194 194 194 பள்ளிச்சந்தல்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 1.பள்ளிச்சந்தல் (வ.கி) & ஜம்ைப (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.பள்ளிச்சந்தல் (வ.கி) & ஜம்ைப (ஊ) அண்ணாசிைல 
வதீி , 3.பள்ளிச்சந்தல் (வ.கி) & ஜம்ைப (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் வதீி , 4.பள்ளிச்சந்தல் (வ.கி) & ஜம்ைப (ஊ) 
கிழக்கு வதீி , 5.பள்ளிச்சந்தல் (வ.கி) & ஜம்ைப (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 6.பள்ளிச்சந்தல் (வ.கி) & ஜம்ைப (ஊ) 
காட்டு ெகாட்டா , 7.பள்ளிச்சந்தல் (வ.கி) & ஜம்ைப (ஊ) 
பைழய ஊர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
195 195 195 அத்தியந்தல்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.அத்தியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குவதீி , 2.அத்தியந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடவதீி , 3.அத்தியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைனேகாவில்வதீி , 4.அத்தியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 5.அத்தியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மதுைர 
வரீன்ேகாவில்ெதரு , 6.அத்தியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளகாலணி , 7.அத்தியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
காந்திெதருகாலணி , 8.அத்தியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியார்காலணி ேமட்டுெதருஎண்1 , 
9.அத்தியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 
10.அத்தியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு எண்2 , 
11.அத்தியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதருஎண்3 , 
12.அத்தியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 முருக்கம்பாடி‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி

1.முருக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.முருக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.முருக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
4.முருக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
5.முருக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) அய்யாசாமிக்ேகானார் 
ெகாட்டா , 6.முருக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ஓம் 
ராஜராேஜஸ்வr ஆலயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
197 197 197 முருக்கம்பாடி‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கூடுதல் மூன்று வகுப்பைற கட்டிடம் 
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & முருக்கம்பாடி (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதற்குவதீி , 2.ெகாங்கணாமூர் 
(வ.கி) & முருக்கம்பாடி (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
3.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & முருக்கம்பாடி (ஊ)) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 4.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & 
முருக்கம்பாடி (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & முருக்கம்பாடி (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 6.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & முருக்கம்பாடி 
(ஊ) ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 முருக்கம்பாடி‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & முருக்கம்பாடி (ஊ) வடக்கு
ெதரு , 2.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & முருக்கம்பாடி (ஊ) 
ெமயின்ேராடு , 3.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & 
முருக்கம்பாடி (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 
4.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & முருக்கம்பாடி (ஊ) 
பைழயகாலனி வடக்குெதரு , 5.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & 
முருக்கம்பாடி (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
6.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & முருக்கம்பாடி (ஊ) 
ெதற்குத்ெதரு , 7.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & 
முருக்கம்பாடி (ஊ) தண்ணர்ேடங்க் ெதரு , 
8.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & முருக்கம்பாடி (ஊ) 
மின்ேடங்க்ெதரு , 9.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & 
முருக்கம்பாடி (ஊ) எ.ம்.ஜி.ஆர். நகர் முதல்ெதரு , 
10.ெகாங்கணாமூர் (வ.கி) & முருக்கம்பாடி (ஊ)(ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர்.நகர் முதல்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
199 199 199 ேதவரடியார்குப்பம்‐

605754
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார் ெதரு , 
2.ேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதியார் ெதரு , 4.ேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
வ.உ.சி. ெதரு , 5.ேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ராஜாஜி ெதரு , 6.ேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளுவர் ெதரு , 7.ேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
கம்பர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 ேதவரடியார்குப்பம்‐
605754

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் ெதரு , 
2.ேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின் 
ேராடு , 3.◌ாேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
ெதரு சந்து (காலணி) , 4.ேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு ெதரு (காலனி , 5.ேதவரடியார் குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு (காலனி , 6.ேதவரடியார் குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு காலனி , 7.ேதவரடியார் 
குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெதாகுப்பு வடுகள் அடங்கிய 
காலனி பகுதி , 8.ேதவரடியார் குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 ஜம்ைப‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.ஜம்ைப (வ.கி) & 
(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
ேமல்நத்தம் புதுத் ெதரு , 4.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 5.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
ெதரு , 6.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 7.ஜம்ைப 
(வ.கி) & (ஊ) சாவான் ேகாயில் ெதரு , 8.ஜம்ைப (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
202 202 202 ஜம்ைப‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 

2.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.ஜம்ைப (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 4.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 ஜம்ைப‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஜம்ைப காலனி முதல் ெதரு , 
2.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஜம்ைப காலனி 2வது ெதரு , 
3.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஜம்ைப காலனி 3வது ெதரு , 
4.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஜம்ைப காலனி 4 வது ெதரு , 
5.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஜம்ைப காலனி 5வது ெதரு , 
6.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஜம்ைப காலனி 6வது ெதரு , 
7.ஜம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஜம்ைப காலனி 7வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 ெசல்லங்குப்பம்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 1.ெசல்லங்குப்பம் (வ.கி) & ேதவரடியார் குப்பம் (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 2.ெசல்லங்குப்பம் (வ.கி) & ேதவரடியார் 
குப்பம் (ஊ) புதுெதரு , 3.ெசல்லங்குப்பம் (வ.கி) & 
ேதவரடியார் குப்பம் (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ெசல்லங்குப்பம் 
(வ.கி) & ேதவரடியார் குப்பம் (ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு , 
5.ெசல்லங்குப்பம் (வ.கி) & ேதவரடியார் குப்பம் (ஊ) 
ேரஷன் கைட ெதரு , 6.ெசல்லங்குப்பம் (வ.கி) & 
ேதவரடியார் குப்பம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.ெசல்லங்குப்பம் (வ.கி) & ேதவரடியார் குப்பம் (ஊ) 
இந்திரா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
205 205 205 மணலூர்ேபட்ைட‐

605754
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்குபகுதி

1.மணலூர் ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 1 கைடவதீி , 
2.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 1 முனியப்பன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 1 புதுவதீி சந்து , 4.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 1 புது வதீி , 5.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 1 சந்து வதீி , 6.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 1 ேசர்க்கான் ெசட்டி ெதரு , 7.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 3 காலனிமாrயம்மன்ேகாயில் 
ெதரு , 8.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 1 ேகாr 
ெதரு , 9.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 1 ெபrய 
ேகாயில் ெதரு , 10.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 2 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
11.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 2  மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
206 206 206 மணலூர்ேபட்ைட‐

605754
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 6 

ேசைனத்தைலவர் வதீி , 2.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 6 அைமச்சார் ேகாயில் ெதரு , 
3.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 5 ஹனப் சாயபு 
வதீி , 4.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 6 
நாட்டார் வதீி , 5.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 
6 நாட்டார் வதீி சந்து , 6.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 5 கூடுெசட்டிபாைளயம் , 7.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 6 காக்கா மண்டப வதீி , 
8.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 4 புதுகாலனி 
வடக்கு ெதரு , 9.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 
4 புதுக்காலணி ெதற்கு ெதரு , 10.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 4 மாதாேகாவில் சந்து , 
11.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 4 புதுகாலனி 
வடக்கு ெதரு , 12.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 
4 மூப்பனார் ேகாயில் கிழக்கு சந்து , 
13.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 4 மூப்பனார் 
ேகாயில் ெதரு , 14.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 4 அவுrத் ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 48 of 74



  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
207 207 207 மணலூர்ேபட்ைட‐

605754
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 7 மாrயம்மன்

ேகாவில் ெதரு , 2.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 8 ெசாைசட்டித் ெதரு , 3.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 8 ெபருமாள் ேகாயில் வடக்கு வதீி 
அக்ரகாரம் , 4.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 9 
ேராட்டு ெதரு சந்து , 5.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 8 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 8 ெபருமாள் 
ேகாயில் கீழ்புற வதீி , 7.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 9 கீழ் அக்ரஹாரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 மணலூர்ேபட்ைட‐
605754

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 1.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 9 ெமயின்
ேராடு வதீி , 2.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 9 
ேராட்டு ெதரு , 3.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 
8 பாரதி ெதரு , 4.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 
10 சந்ைதேமடு , 5.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 
10 புதுத்ெதரு சந்ைத ேமடு , 6.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 10 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு 
சந்துவதீி , 7.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 10 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 8.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 8 சத்தரத்துவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
209 209 209 மணலூர்ேபட்ைட‐

605754
அரசு ெபண்கள் உயர்நிைலப்பள்ளி 1.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 8 சத்திரத்துவதீி

வடக்கு , 2.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 12 
ெமயின் ேராடுதிருவண்ணாமைல ேராடு , 
3.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 13 சாலியர் வதீி 
வடக்கு , 4.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 12 
முனியப்பன் ேகாயில் ெதரு சந்து , 5.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 12 முனியப்பன் ேகாயில் 
ெசம்படவர் சந்து , 6.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 14 ேசனியர்வதீி கிழக்கு , 7.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 15 ேசனியர்வதீி ேமற்கு , 
8.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 12 எம்.ஜி.ஆர். 
நகர் , 9.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 11 
சாலியர்வதீி சந்து , 10.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 11 சாலியர் வதீி ேமற்கு , 11.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 11 ெதற்கு சாலியர் ெதரு ெதற்கு , 
12.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 10 ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
210 210 210 மணலூர்ேபட்ைட‐

605754
ேடனிஷ்மிஷன் ெதாடக்கப்பள்ளி 1.மணலூர்ேபட்ைட (சி ஊ) வார்டு 13 மடத்து வதீி  , 

2.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 13 ெசட்டியார் 
ெதரு , 3.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 13 
அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 4.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 13 கம்மாளர் வதீி , 
5.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 14 சுளுக்கு 
விநாயகர் ெதரு , 6.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) 
வார்டு 14ேசனியர் வதீி சந்து , 7.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 15 ெமயின் ேராடு , 
8.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 15 திைரயரங்கு 
வதீி , 9.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 15 
ெசல்லங்குப்பம் ெதரு , 10.மணலூர்ேபட்ைட 
(ேபருராட்சி) வார்டு 15 ஞானபத்தன் தாங்கல் வடக்கு , 
11.மணலூர்ேபட்ைட (ேபருராட்சி) வார்டு 15 ஞானபத்தன் 

ங் ல் ெ ற் ீ ி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

211 211 211 சித்தப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 1.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) சி.வடக்குதாங்கல்
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்தாங்கல் மாrயம்மன்ேகாயில்வடக்கு , 
3.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 சித்தப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 1.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) ராமசாமி ெதரு , 
2.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
3.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் வடக்கு ெதரு , 5.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத் ெதரு , 6.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு (ெதற்கு) , 7.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயாயி ேகாயில் ெதரு , 8.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லங்குப்பம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
213 213 213 சித்தப்பட்டினம்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 1.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்

ெதரு , 2.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) குரூப் ஹவுஸ் 
ெதரு , 3.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாrத் ெதரு , 
4.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.சித்தபட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) குட்ைடகைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 ஜா.சித்தாமூர்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெமயின் கட்டிடம்

1.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்பாைளயம்
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 2.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்பாைளயம் ேமற்குெதரு , 4.ஜா.சித்தாமூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் பாைளயம்ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 ஜா.சித்தாமூர்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெமயின் கட்டிடம்

1.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஜா.சித்தாமூர் காலனி
வடக்கு ெதரு , 2.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஜா.சித்தாமூர் காலனிநடுெதரு , 3.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஜா.சித்தாமூர் காலனி ெதற்குெதரு , 
4.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஜா.சித்தாமூர் 
காலனிமாrயம்மன் ெதரு , 5.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஜா.சித்தாமூர் வடக்குெதரு , 6.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஜா.சித்தாமூர் ெதற்குெதரு , 7.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 8.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஜா.சித்தாமூர் 
கிழக்குெதரு , 9.ஜா.சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஜா.சித்தாமூர் 
நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
216 216 216 சாங்கியம்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 2.சாங்கியம்

(வ.கி) & (ஊ) ெதறகுெதரு , 3.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 4.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு 
சந்து , 5.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 6.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) ெசாைசட்டித் ெதரு , 
7.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) கல்லாங்குத்துெதரு , 
8.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 சாங்கியம்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) சாங்கியம் காலனி
கிழக்குெதரு , 2.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) சாங்கியம் 
காலனி மாrயம்மன் ெதரு , 3.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) 
சாங்கியம் காலனி ேமற்குகாலனி , 4.சாங்கியம் (வ.கி) & 
(ஊ) சாங்கியம் காலனி ெதற்குெதரு , 5.சாங்கியம் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 6.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) 
சாங்கியம் காலனிகுரூப்ஹவுஸ் ெதரு , 7.சாங்கியம் 
(வ.கி) & (ஊ) சாங்கியம் மதுரா காந்திநகர் மாrயம்மன் , 
8.சாங்கியம் (வ.கி) & (ஊ) சாங்கியம் காந்திநகர் 
வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

218 218 218 கூவனூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப்பள்ளி 1.கூவனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.கூவனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) சிவன்ேகாயில் ெதரு , 3.கூவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 கூவனூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப்பள்ளி 1.கூவனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.கூவனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு , 3.கூவனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு 
, 4.கூவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
220 220 220 கூவனூர்‐605757 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 1.கூவனூர் & மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & கூவனூர் (ஊ) 

மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 2.கூவனூர் & 
மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & கூவனூர் (ஊ) மூப்பனார் 
ேகாயில்ெதரு , 3.கூவனூர் & மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & 
கூவனூர் (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 4.கூவனூர் & 
மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & கூவனூர் (ஊ) புதுகாலனி ேமற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 கூவனூர்‐605757 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 1.கூவனூர் & மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & கூவனூர் (ஊ) 
புதுகாலனி ெதற்கு , 2.கூவனூர் & மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & 
கூவனூர் (ஊ) மிலாrபட்டு வடக்கு , 3.கூவனூர் & 
மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & கூவனூர் (ஊ) மிலாrபட்டு 
ேமற்கு , 4.கூவனூர் & மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & கூவனூர் 
(ஊ) வார்டு 4 பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 5.கூவனூர் & 
மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & கூவனூர் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 6.கூவனூர் & மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & 
கூவனூர் (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 7.கூவனூர் & 
மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & கூவனூர் (ஊ) காலனி 
கிழக்குெதரு , 8.கூவனூர் & மிலாrப்பட்டு (வ.கி) & 
கூவனூர் (ஊ) புது ஏr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 அருதங்குடி‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அருதங்குடி (வ.கி) & (ஊ) 
அருதங்குடிகிராமம்,மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.அருதங்குடி (வ.கி) & (ஊ) 
,அருதங்குடிகிராமம்,நடுத்ெதரு , 3.அருதங்குடி (வ.கி) & 
(ஊ) அருதங்குடிகிராமம்,அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
223 223 223 அருதங்குடி‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அருதங்குடி (வ.கி) & (ஊ) 

அருதங்குடிகிராமம்,கிழக்குெதரு , 2.அருதங்குடி (வ.கி) & 
(ஊ) அருதங்குடிகிராமம்,பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.அருதங்குடி (வ.கி) & (ஊ) 
அருதங்குடிகிராமம்,ெதற்குெதரு , 4.அருதங்குடி (வ.கி) & 
(ஊ) அருதங்குடி,புதூர் , 5.அருதங்குடி (வ.கி) & (ஊ) 
அருதங்குடிகாலனி,வடக்குெதரு , 6.அருதங்குடி (வ.கி) & 
(ஊ) அருதங்குடிகாலனி.ெதற்கு ெதரு , 7.அருதங்குடி 
(வ.கி) & (ஊ) நூப்பனார் ேகாயில் ெதரு , 8.அருதங்குடி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி.கிழக்குெதரு , 9.அருதங்குடி (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி.நடுத்ெதரு , 10.அருதங்குடி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 11.அருதங்குடி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 மாடாம்பூண்டி‐605757 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 1.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மாடாம்பூண்டிகாலனி,ெமயின்ேராடுெதரு , 
2.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மாடாம்பூண்டிகாலனிநடுத்ெதரு , 3.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) 
& (ஊ) மாடாம்பூண்டிகாலனி,பஞ்சாயி ேகாயில்ெதரு , 
4.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) நூப்பனார் ேகாயில் ெதரு , 
5.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குவதீி காலணி , 
6.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெதற்குெதரு , 8.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 9.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு , 10.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபா 
ெமய்யூர்சாைலெதரு , 11.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
சங்கராபுரம்ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
225 225 225 மாடாம்பூண்டி‐605757 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி
1.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
இரும்பலக்குறிச்சிகாலனி,நூப்பனார்ேகாயில் , 
2.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) காலனி,கிணற்றுெதரு , 
3.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
4.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபா ெமய்யூர்சால , 
5.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 6.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
கிராமம்,கிழக்குெதரு , 7.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
கிராமம்,ெதற்குெதரு , 8.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
கிராமம்,ேமற்குெதரு, , 9.மாடாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மாடாம்பூண்டிகூட்டுேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 எைடயூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.எைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி ெதரு , 2.எைடயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின்ேராடு ெதரு , 3.எைடயூர் (வ.கி) & (ஊ 
சந்து வதீி , 4.எைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 எைடயூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.எைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.எைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி 2வதுெதரு , 3.எைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுத்ெதரு , 4.எைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடிெதரு , 
5.எைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.எைடயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 7.எைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 8.எைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 
கைடசிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
228 228 228 நrயந்தல்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேதவியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேதவியந்தல்ேராட்டுத்ெதரு , 

2.ேதவியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ேதவியந்தல்மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.நrயந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) நrயந்தல்காலனி , 4.நrயந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
நrயந்தல்பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 தகடி‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.தகடி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.தகடி (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 தகடி‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.தகடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 2.தகடி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 தகடி‐605757 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.தகடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.தகடி (வ.கி) & (ஊ) 
ேபங்க் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 தகடி‐605757 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.தகடி (வ.கி) & (ஊ) தகடி காலனி , 2.தகடி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
233 233 233 முடியனூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.முடியனூர் (வ.கி) & ராஜாம்பாைளயம் (ஊ) 

கிழக்குத்ெதரு , 2.முடியனூர் (வ.கி) & ராஜாம்பாைளயம் 
(ஊ) மன்மதன்ேகாயில்ெதரு , 3.டி.முடியனூர் (வ.கி) & 
ராஜாம்பாைளயம் (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.டி.முடியனூர் (வ.கி) 
& ராஜாம்பாைளயம் (ஊ) அய்யர்ெதரு , 5.டி.முடியனூர் 
(வ.கி) & ராஜாம்பாைளயம் (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
6.டி.முடியனூர் (வ.கி) & ராஜாம்பாைளயம் (ஊ) 
முடியனூர் காலனி , 7.டி.முடியனூர் (வ.கி) & 
ராஜாம்பாைளயம் (ஊ) ராஜாம்பாைளயம் 
ெமயின்ேராடு , 8.டி.முடியனூர் (வ.கி) & 
ராஜாம்பாைளயம் (ஊ) ராஜம்பாைளயம் 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 9.டி.முடியனூர் (வ.கி) & 
ராஜாம்பாைளயம் (ஊ) ராஜம்பாைளயம் காலனி , 
10.டி.முடியனூர் (வ.கி) & ராஜாம்பாைளயம் (ஊ) 
ராஜம்பாைளயம் அன்னாச்சிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 பூமாr‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பூமாr (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு காலனி , 2.பூமாr
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்ெதரு , 3.பூமாr (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி , 4.பூமாr (வ.கி) & (ஊ) பூமாr 
வடக்குத்ெதரு , 5.பூமாr (வ.கி) & (ஊ) பூமாr 
ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 துrஞ்சிப்பட்டு‐605757 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 1.துrஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 2.துrஞ்சிப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) மண்டபதிட்டு  ெதரு , 3.துrஞ்சிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ேதற்கு ெதரு , 4.துrஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துேமட்டு ெதரு , 5.துrஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு சந்து , 6.துrஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சுப்புராயர் ேகாயில் ெதரு , 7.துrஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
236 236 236 துrஞ்சிப்பட்டு‐605757 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 1.துrஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 

2.துrஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலணி , 
3.துrஞ்சிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 திருப்பாலபந்தல்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) யாதவர்ெதரு , 
3.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 திருப்பாலபந்தல்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு , 
2.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ைஹஸ்கூல்ெதரு , 
3.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ராகேவந்தரர் ெதரு , 
4.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 5.பரடாப்பட்டு (வ.கி) & திருப்பாலபந்தல் (ஊ) 
பரடாப்பட்டுசாைல , 6.படராப்பட்டு (வ.கி) & 
திருப்பாலபந்தல் (ஊ) பரடாப்பட்டு ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 7.படராப்பட்டு (வ.கி) & திருப்பாலபந்தல் (ஊ) 
பரடாப்பட்டு பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
8.படராப்பட்டு (வ.கி) & திருப்பாலபந்தல் (ஊ) 
பரடாப்பட்டு மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 திருப்பாலபந்தல்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலணி
ேமட்டுத்ெதரு , 2.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலணி 
மதுைர வரீன்ேகாயில் த

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
240 240 240 ேதாப்புச்ேசr‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம்
1.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலணி
வடக்கு ெதரு , 2.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ேதாப்புச்ேசr புதுக்காலணி கிழக்குெதரு , 
3.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புச்ேசr 
புதுக்காலணி நடுத்ெதரு , 4.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதாப்புச்ேசr பைழயகாலணி 
பிள்ைளயார்ேகாயில் , 5.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ேதாப்புச்ேசr புதுக்காலணி ேமற்குெதரு , 
6.திருப்பாலபந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புச்ேசr 
பைழயகாலணி  கிழக்குெதரு , 7.திருப்பாலபந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புச்ேசr ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 கரடி‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம்

1.கரடி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.கரடி
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 3.கரடி (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துவதீி , 4.கரடி (வ.கி) & (ஊ) முஸ்lம்ெதரு , 5.கரடி 
(வ.கி) & (ஊ) குயவர் வதீி , 6.கரடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
7.கரடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு ஊர் , 8.கரடி (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி ேமற்குெதரு , 9.கரடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
நடுத்ெதரு , 10.கரடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குெதரு , 
11.கரடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 12.கரடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 டி.கீரனூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.டி.கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) டி கீரனூர் ஊர் , 2.டி.கீரனூர்
(வ.கி) & (ஊ) டி கீரனூர் காலனி , 3.டி.கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துேமட்டுத்ெதரு , 4.டி.கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நrக்குறவர்காலனி , 5.டி.கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமண்டபம் , 6.டி.கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்த்ெதாட்டி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
243 243 243 டி.கீரனூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ஒருங்கிைனந்த பள்ளி 
உள்கட்டைமப்பு ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி

1.டி.கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) மண்டபம் ேமற்குெதரு , 
2.டி.கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) மண்டபம்நடுத்ெதரு , 
3.டி.கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) மண்டபம் கிழக்குத்ெதரு , 
4.டி.கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrத்ெதரு , 5.டி.கீரனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமல்ெதாட்டித்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 வரீட்டகரம்‐605757 ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி 1.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) கச்சிகுவிச்சான்  , 
2.வரீட்டகரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 3.வரீட்டகரம் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.வரீட்டகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதாேகாயில்ெதரு , 5.வரீட்டகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு , 6.வரீட்டகரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
7.வரீட்டகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 8.வரீட்டகரம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 வரீட்டகரம்‐605757 ஊராட்சி மன்ற கட்டிடம் 1.ேதவியகரம் (வ.கி) & வரீட்டகரம் (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.ேதவியகரம் (வ.கி) & வரீட்டகரம் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.ேதவியகரம் (வ.கி) & வரீட்டகரம் (ஊ) மன்மதன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ேதவியகரம் (வ.கி) & வரீட்டகரம் (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 5.ேதவியகரம் (வ.கி) & வரீட்டகரம் (ஊ) 
குளத்து ெதரு , 6.ேதவியகரம் (வ.கி) & வரீட்டகரம் (ஊ) 
அய்யனார் புரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 கீழத்தாழனூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு
, 2.அரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அரும்பாக்கம் கிராமமும் 
காலனியும் , 3.அரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 4.அரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
அரும்பாக்கம் காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
247 247 247 கீழத்தாழனூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க ப்பள்ளி 1.கீழத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 

2.கீழத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 கீழத்தாழனூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கீழத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்தாழனூர் காலணி
மாrயம்மன் ேகாயில் ெத , 2.கீழத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயாயிேகாயில் ெதரு பஜைனேகாயில் ெதரு , 
3.கீழத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெவண்மார் கிராமமும் 
காலனியும்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ேமலத்தாழனூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேமலத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ேமலத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேமலத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.ேமலத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.ேமலத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 ேமலத்தாழனூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேமலத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்  ேகாயில்
ெதரு , 2.ேமலத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) மயானப்பாைத , 
3.ேமலத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
4.ேமலத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
5.ேமலத்தாழனூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னெசட்டிபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 தனகனந்தல்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 2.தனகநந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்து ெதரு , 5.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 6.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 7.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 62 of 74



  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
252 252 252 தனகனந்தல்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) சிவநார்தாங்கல் கிழக்கு

ெதரு , 2.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) சிவநார்தாங்கல் 
ெதற்கு ெதரு , 3.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
4.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) சிவனார்தாங்கல் நடுத்ெதரு , 
5.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) சிவனார்தாங்கல் 
வடக்குெதரு , 6.தனகநந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
சிவனார்தாங்கல் ெமயின் ேராடு , 7.தனகநந்தல் (வ.கி) 
& (ஊ) சிவனார்தாங்கல் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 கனகனந்தல்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கனகனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.கனகனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கனகனந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.கனகனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) சின்னெசட்டிபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

254 254 254 கனகனந்தல்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கனகனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 
2.கனகனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி , 
3.கனகனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.கனகனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) எம்ஜிஆர் நகர் , 
5.கனகனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெஜெஜ நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 ெநடுமுைடயான்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெநடுமுைடயான் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
2.ெநடுமுைடயான் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
3.ெநடுமுைடயான் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெநடுமுைடயான் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
5.ெநடுமுைடயான் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 
6.ெநடுமுைடயான் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
256 256 256 ேகாளப்பாைற‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேகாளப்பாைற (வ.கி) & (ஊ) காலனிவடக்குத்ெதரு , 

2.ேகாளப்பாைற (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 ேகாளப்பாைற‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேகாளப்பாைற (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாளப்பாைறவடக்குத்ெதரு , 2.ேகாளப்பாைற (வ.கி) & 
(ஊ) ேகாளப்பாைற கிழக்குத்ெதரு , 3.ேகாளப்பாைற 
(வ.கி) & (ஊ) ஒட்டத்ெதரு , 4.ேகாளப்பாைற (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.ேகாளப்பாைற (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 6.ேகாளப்பாைற (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 திம்மச்சூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திம்மச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.திம்மச்சூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 3.திம்மச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.திம்மச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 திம்மச்சூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.திம்மச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.திம்மச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதற்குெதரு , 
3.திம்மச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 திம்மச்சூர்‐605751 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.திம்மச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) திம்மச்சூர் ெமயின்ேராடு , 
2.திம்மச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) திம்மச்சுர் மதுராசித்ேதr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 பாடியந்தல்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம்

1.பாடியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு , 
2.பாடியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.பாடியந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
262 262 262 பாடியந்தல்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கூடுதல் கட்டிடம்
1.பாடியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.பாடியந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.பாடியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 ெபா.ெமய்யூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு கட்டிடம்

1.ெபா. ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) அரசமரெதரு , 2.ெபா. 
ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுத்ெதரு , 3.ெபா. 
ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 4.ெபா. ெமய்யூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.ெபா. ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 6.ெபா. ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 ெபா.ெமய்யூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு கட்டிடம்

1.ெபா. ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெபா ெமய்யூர் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 ெபான்னியந்தல்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபான்னியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.ெபான்னியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ெபான்னியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

266 266 266 ெபான்னியந்தல்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபான்னியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியந்தல் அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
267 267 267 ேகாமாளூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேகாமாளுர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாமாளூர்

கிராமம்,வடக்குெதரு , 2.ேகாமாளுர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 
1 ேகாமாளூர் ேமற்குெதரு , 3.ேகாமாளுர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டு 1 ேகாமாளூர்கிராமம்,ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
4.ேகாமாளுர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாமாளூர்கிராமம்,ெதற்குெதரு , 5.ேகாமாளுர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேகாமாளூர்கிராமம்,இருளர்ெதரு , 6.ேகாமாளுர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேகாமாளூர்கிராமம்,பட்டி சந்து , 
7.ேகாமாளுர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாமாளூர்கிரமம் 
கிழக்குெதரு , 8.ேகாமாளுர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாமாளூர்கிராமம்,கிழக்குெதரு , 9.ேகாமாளுர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேகாமாளூர்காலனி ெமயின்ேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 ேகாமாளூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேகாமாளுர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாமாளூர்
காலனி,கிழக்குெதரு , 2.ேகாமாளுர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாமாளூர்காலனி,வடக்குெதரு , 3.ேகாமாளுர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேகாமாளூர் காலனி,ெதற்குெதரு , 4.ேகாமாளுர் 
(வ.கி) & (ஊ) 
ேகாமாளூர்காலனி,மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
5.ேகாமாளுர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாமாளூர்காலனி, கிழக்கு 
ெதரு , 6.ேகாமாளுர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாமாளூர்காலனி,ேமற்குெதரு , 7.ேகாமாளுர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேகாமாளூர்காலனி,நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
269 269 269 ெகாணக்கலவாடி‐

606205
ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.ெகாணக்கலவாடி(வ.கி) & (ஊ) ெகாணக்கலவாடி  

வடக்கு வதீி , 2.ெகாணக்கலவாடி(வ.கி)  & (ஊ) 
ெகாணக்கலவாடிவடக்கு ெதரு , 
3.ெகாணக்கலவாடி(வ.கி)  & (ஊ) ெகாணக்கலவாடி 
கிழக்கு ெதரு , 4.ெகாணக்கலவாடி (ஊ) வார்டு எண் 1&2 
ெமயின் ேராடு , 5.ெகாணக்கலவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
தைலவர் சந்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

270 270 270 ெகாணக்கலவாடி‐
606205

ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.ெகாணக்கலவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெகாணக்கலவாடி
நடுெதரு , 2.ெகாணக்கலவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாணக்கலவாடி ெதற்கு ெதரு , 3.ெகாணக்கலவாடி 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாணக்கலவாடி தத்தனூர் காலனி , 
4.ெகாணக்கலவாடி (வ.கி) & (ஊ) தத்தனூர் கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 பனப்பாடி‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பனப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.பனப்பாடி (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.பனப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 4.பனப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு காலனி , 5.பனப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
6.பனப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 பனப்பாடி‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பனப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு காலனி , 
2.பனப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு காலனி , 
3.பனப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு காலனி , 
4.பனப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) புது  காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
273 273 273 ேசாழவாண்டிபுரம்‐

605751
ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப்பள்ளி 1.ேசாழவாண்டிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 

ேசாழவாண்டிபுரம்,கந்தசாமிநகர் , 2.ேசாழவாண்டிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேசாழவாண்டிபுரம்,திம்மச்சூர்சாைல , 
3.ேசாழவாண்டிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாழவாண்டிபுரம்,ஈஸ்வரன்ேகாவில்ெதரு , 
4.ேசாழவாண்டிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாழவாண்டிபுரம்,பாடியந்தல் சாைல , 
5.ேசாழவாண்டிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாழவாண்டிபுரம்,மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
6.ேசாழவாண்டிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாழவாண்டிபுரம்,புதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

274 274 274 ேசாழவாண்டிபுரம்‐
605751

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப்பள்ளி 1.ேசாழவாண்டிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாழவாண்டிபுரம்,ெமயின்ேராடு , 2.ேசாழவாண்டிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேசாழவாண்டிபுரம்,கிழக்குெதரு , 
3.ேசாழவாண்டிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேசாழவாண்டிபுரம், 
ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 ேசாழவாண்டிபுரம்‐
605751

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேசாழவாண்டிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேசாழவாண்டிபுரம்
ஒட்டர்ெதரு , 2.ேசாழவாண்டிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாழவாண்டிபுரம்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

276 276 276 ேசாழவாண்டிபுரம்‐
605751

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ேசாழவாண்டிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேசாழவாண்டிபுரம்
,புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
277 277 277 ெசங்கனாங்ெகால்ைல

‐605757
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெசங்கணாங்ெகால்ைல (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 

2.ெசங்கணாங்ெகால்ைல (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 
3.ெசங்கணாங்ெகால்ைல (வ.கி) & (ஊ) வடக்குபகுதி 
(காலணி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

278 278 278 ெசங்கனாங்ெகால்ைல
‐605757

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெசங்கணாங்ெகால்ைல (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.ெசங்கணாங்ெகால்ைல (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குப்பகுதி 
(காலணி) , 3.ெசங்கணாங்ெகால்ைல (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு பகுதி (காலணி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

279 279 279 ஜி.அrயூர்‐605751 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.அrயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
இந்திரா நகர் , 4.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

280 280 280 ஜி.அrயூர்‐605751 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 2.அrயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) அrசன காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

281 281 281 அrயூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல்கட்டிடம்

1.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 2.அrயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 3.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

282 282 282 அம்மன்ெகால்ைலேம
டு‐605751

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அrயூர் (வ.கி) அம்மன் ெகால்ைல ேமடு (ஊ) அம்மன்
ெகால்ைல ேமடு வடக்கு வதீி , 2.அrயூர் (வ.கி) 
அம்மன் ெகால்ைல ேமடு (ஊ) புதூர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
283 283 283 அம்மன்ெகால்ைலேம

டு‐605751
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடியாங்குப்பம் கிழக்குெதரு , 

2.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடியாங்குப்பம்  நடுவதீி , 
3.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடியாங்குப்பம்  ேமற்குவதீி , 
4.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடியாங்குப்பம்  ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

284 284 284 அம்மன்ெகால்ைலேம
டு‐605751

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்மன்ெகால்ைலேமடு
கிழக்குவதீி , 2.அrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மன்ெகால்ைலேமடு ெதற்குவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

285 285 285 ேவங்கூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுேவங்கூர் மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
3.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மன்மதன் ேகாயில்வதீி , 
4.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேவங்கூர்காலனி ெதற்குவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

286 286 286 ேவங்கூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்ள்ளி 1.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 2.ேவங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
4.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 5.ேவங்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

287 287 287 ேவங்கூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய  துவக்க ப்பள்ளி 1.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டாேமடு ேமட்டுத்ெதரு , 
2.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டாேமடு  கிழக்குெதரு , 
3.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டாேமடு பள்ளத்ெதரு , 
4.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டாேமடு ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
288 288 288 ேவங்கூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய  துவக்க ப்பள்ளி 1.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குவதீி , 2.ேவங்கூர் (வ.கி) & 

(ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
4.ேவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) அரண்மைனெதரு , 5.ேவங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

289 289 289 ெசட்டித்தாங்கல்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ேவங்கூர் & ெசட்டிதாங்கல் (வ.கி) & ேவங்கூர் (ஊ) 
ெசட்டித்தாங்கல் ெதற்குவதீி , 2.ேவங்கூர் & 
ெசட்டிதாங்கல் (வ.கி) & ேவங்கூர் (ஊ) ெசட்டித்தாங்கல் 
வடக்குவதீி , 3.ேவங்கூர் & ெசட்டிதாங்கல் (வ.கி) & 
ேவங்கூர் (ஊ) ெசட்டித்தாங்கல் ெமயின்ேராடு , 
4.ேவங்கூர் & ெசட்டிதாங்கல்  (வ.கி) & ேவங்கூர் (ஊ) 
ெசட்டித்தாங்கல் தனகனந்தல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

290 290 290 எரவலம்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.எரவலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.எரவலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 3.எரவலம் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

291 291 291 எரவலம் மதுரா 
கச்சிக்குப்பம்‐605757

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.எரவலம் (வ.கி) & (ஊ) எரவலம் மதுரா கச்சிக்குப்பம்
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

292 292 292 ெபrயனூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெபrயானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 2.ெபrயானூர்
(வ.கி) & (ஊ) காலனி , 3.ெபrயானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயானுர் (ஊர்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 78   rஷிவந்தியம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
293 293 293 பழங்கூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 2.பழங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.பழங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின்ேராடு , 4.பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) உலகைட 
ெதரு , 5.பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகாரத் ெதரு , 
6.பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
7.பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

294 294 294 பழங்கூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பழங்கூர் மதுரா குப்பம் , 
2.பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பழங்கூர் காலனி , 3.பழங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகாயில்ெதரு , 4.பழங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அக்ரகாரெதரு , 5.பழங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

295 295 295 காடியார்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.காடியார் (வ.கி) & (ஊ) காடியார்ர்ஊராட்சி வடக்கு
ெதரு , 2.காடியார் (வ.கி) & (ஊ) காடியார் (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 3.காடியார் (வ.கி) & (ஊ) காடியார்  காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

296 296 296 ேமமாளுர்‐605751 ஆர்.சி. நடுநிைலப்பள்ளி அைற எண்‐1 
ேமற்கு பகுதி

1.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
நடுெதரு (ேமற்கு பகு , 2.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 3.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு பிள்ைளயார் 
ேகாயில் பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

297 297 297 ேமமாளுர்‐605751 ஆர்.சி. நடுநிைலப்பள்ளி அைற எண்‐2 
ேமற்கு பகுதி

1.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr ெதரு , 2.ேமமாளூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமமாளூர் சாைல , 3.ேமமாளூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி ேமற்கு பகுதி , 4.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாயில் ெதரு , 5.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
கிழக்கு ெதரு , 6.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி புது 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
298 298 298 ேமமாளுர்‐605751 ஆர்.சி. நடுநிைலப்பள்ளி அைற எண்‐3 

ேமற்கு பகுதி
1.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
நடுெதரு (கிழக்கு) , 2.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ேமற்கு பகுதி , 3.ேமமாளூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 4.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதா ேகாவில்ெதரு , 5.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமமாளூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

299 299 299 ேமமாளுர்‐605751 ஆர்.சி. நடுநிைலப்பள்ளி அைற எண்‐4 
ேமற்கு பகுதி

1.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) கார்ேமல்புரம் , 2.ேமமாளூர்
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குபகுதி , 3.ேமமாளூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி கிழக்கு பகுதி , 4.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதற்கு  பகுதி , 5.ேமமாளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி புது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

300 300 300 ஆலூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஆலூர் (வ.கி) &(ஊ) வடக்கு ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

301 301 301 ஆலூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஆலூர் (வ.கி) &(ஊ) நடுத்ெதரு , 2.ஆலூர் (வ.கி) &(ஊ) 
ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

302 302 302 ஆலூர்‐605751 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி.(புதிய கட்டிடம்)

1.ஆலூர் (வ.கி) &(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆலூர் (வ.கி) &(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.ஆலூர் (வ.கி) 
&(ஊ) புது காலனி , 4.ஆலூர் (வ.கி) &(ஊ) குறவன் ெதரு , 
5.ஆலூர் (வ.கி) &(ஊ) சின்ன காலனி , 6.ஆலூர் (வ.கி) 
&(ஊ) ெபrய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 73 of 74



  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
303 303 303 துலாம்பூண்டி‐605751 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 1.ஆலூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 

2.ஆலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 3.ஆலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ெதரு , 4.ஆலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
5.ஆலூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ஆலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 7.ஆலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளிகூட ெதரு , 8.ஆலூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

304 304 304 ெமாகலார்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெமாகலார் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.ெமாகலார்
(வ.கி) & (ஊ) தடீர் குப்பம் , 3.ெமாகலார் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

305 305 305 ெமாகலார்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெமாகலார் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.ெமாகலார்
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

 முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,

 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்

ேததி : 01-09-2018

இடம் : விழுப்புரம்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 ேதக்கம்பட்டு‐606401 அரசு மைலவாழ்  உண்டு ஆரம்பப்பள்ளி 1.ேதக்கம்பட்டு (வ.கி) ேசராப்பட்டு (ஊ) ேதக்கம்பட்டு , 

2.ேதக்கம்பட்டு (வ.கி) ேசராப்பட்டு (ஊ) ஆலனூர் , 
3.ேதக்கம்பட்டு (வ.கி) ேசராப்பட்டடு (ஊ) ெபருக்கஞ்ேசr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 ேசராப்பட்டு‐606401 நல்ல ேமய்ப்பன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 1.ேசராப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேசராப்பட்டு , 2.ேசராப்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) ஆவாலூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 ேசராப்பட்டு‐606401 நல்ல ேமய்ப்பன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 1.ேசராப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கீrப்புள்ளி , 2.ேசராப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ெபாரசம்பட்டு , 3.ேசராப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சிறுக்களுர் , 
4.ேசராப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அத்திக்குழி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 தும்பராம்பட்டு‐606401 அரசுமைலவாழ் உண்டு ஆரமபப்பள்ளி 1.தும்பராம்பட்டு (வ.கி) ேசராப்பட்டு (ஊ) தும்பராம்பட்டு , 
2.தும்பராம்பட்டு (வ.கி) ேசராப்பட்டு (ஊ) ஏrக்கைர , 
3.தும்பராம்பட்டு (வ.கி) ேசராப்பட்டு (ஊ) குரும்பலூர் , 
4.தும்பராம்பட்டு (வ.கி) ேசராப்பட்டு (ஊ) தடுத்தாபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

5 5 5 வஞ்சிக்குழி‐606401 அரசு மைலவாழ்  உண்டு ஆரம்பப்பள்ளி 1.வஞ்சிக்குழி (வ.கி) & (ஊ) வஞ்சிக்குழி , 2.வஞ்சிக்குழி
(வ.கி) & (ஊ) எடப்பட்டு , 3.வஞ்சிக்குழி (வ.கி) & (ஊ) 
மான்ெகாம்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 ெபரும்பூர்‐606401 அரசுமைலவாழ் உண்டு
உைறவிடப்நடுநிைலப்பள்ளி

1.ெபரும்பூர் (வ.கி) வவஞ்சிகுழி (ஊ) ெபரும்பூர் , 2.ெபரும்பூர்
(வ.கி) வவஞ்சிகுழி (ஊ) பாக்கணம் , 3.ெபரும்பூர் (வ.கி) 
வவஞ்சிகுழி (ஊ) விலாெநல்லி , 4.வாழக்குழி (வ.கி) 
வவஞ்சிகுழி (ஊ) வாழக்குழி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 மூலக்காடு‐606402 அரசு மைலவாழ் உண்டு
உைறவிடநடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி

1.மூலக்காடு (வ.கி) வஞ்சிகுழி (ஊ) மூலக்காடு , 
2.மூலக்காடு (வ.கி) வஞ்சிகுழி (ஊ) ஆைனமடுவு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 பாப்பாத்திமூைல‐606402 அரசு மைலவாழ் உண்டு
உைறவிடஆரம்பப்பள்ளி

1.மூலக்காடு (வ.கி) வஞ்சிகுழி (ஊ) பாப்பாத்திமூைல அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 சின்னெபலாப்பூண்டி‐
606401

அரசு மைலவாழ் உண்டுஉைறவிடபள்ளி 1.ெவள்ளrக்காடு (வ.கி) & ெவங்ேகாடு (ஊ) சின்ன
ெபலாபூண்டி , 2.ெவள்ளrக்காடு (வ.கி) & ெவங்ேகாடு (ஊ) 
ெபrய ெபலாபூண்டி , 3.ெவள்ளrக்காடு (வ.கி) ெவங்ேகாடு 
(ஊ) ெபாருப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
10 10 10 ெவங்ேகாடு‐606401 அங்கன்வாடி ைமயம் 1.ெவள்ளrக்காடு (வ.கி) ெவங்ேகாடு (ஊ) எருக்கம்பட்டு , 

2.ெவள்ளrக்காடு (வ.கி) ெவங்ேகாடு (ஊ) ெவங்ேகாடு
அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 ெமாட்ைடயனூர்‐606207 அரசு மைலவாழ் உண்டு உைறவிட
துவக்கப்பள்ளி,

1.ெமாட்ைடயனூர் (வ.கி) ெவங்ேகாடு (ஊ) ெமாட்ைடயனூர்
, 2.ெமாட்ைடயனூர் (வ.கி) ெவங்ேகாடு (ஊ) 
மைலயரசம்பட்டு , 3.ெமாட்ைடயனூர் (வ.கி) ெவங்ேகாடு 
(ஊ) பனப்பாடி , 4.ெமாட்ைடயனூர் (வ.கி) ெவங்ேகாடு (ஊ) 
அத்திப்பாடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 இன்னாடு‐606207 அரசு மைலவாழ் உண்டு உைறவிட
உயா்நிைலபள்ளி

1.ெமாட்ைடயனூர் (வ.கி) ெவங்ேகாடு (ஊ) இன்னாடு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 கிளாக்காடு‐606401 அரசுமைலவாழ் உண்டு உைறவிட
நடுநிைலப்பள்ளி  புதியகட்டிடம்

1.கிளாக்காடு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமானத்தம் , 2.கிளாக்காடு
(வ.கி) & (ஊ) கிளாக்காடு , 3.கிளாக்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
வில்வாத்தி , 4.கிளாக்காடு (வ.கி) & (ஊ) புதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 கூடாரம்‐606401 பால் வாடி ைமயம் 1.கூடாரம் (வ.கி) கிளாக்காடு (ஊ) ெவங்களூர் , 2.கூடாரம்
(வ.கி) கிளாக்காடு (ஊ) கூடாரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 கண்ணூர்‐606401 அரசுமைலவாழ் உண்டு
உைறவிடஆரம்பப்பள்ளி

1.கண்ணூர்(வ.கி) & (ஊ) கள்ளிப்பாைற , 2.கூடாரம் (வ.கி) 
கிளாக்காடு (ஊ) கண்ணூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 உண்டக்கல்வைளவு‐
606401

மதிய உணவு கட்டிடம் 1.உண்டிக்கல் வைளவு (வ.கி) இன்னாடு (ஊ) ேகாட்டபூண்டி
, 2.உண்டிக்கல் வைளவு (வ.கி) இன்னாடு (ஊ) ேமல்நிலவூர் 
மற்றும் நடுவைளவு , 3.உண்டிக்கல் வைளவு (வ.கி) 
இன்னாடு (ஊ) உண்டிக்கல் வைளவு , 4.உண்டிக்கல் 
வைளவு (வ.கி) இன்னாடு (ஊ) கீழ்நிலவூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 மணியார்பாைளயம்‐
606207

அரசுமைலவாழ் உண்டு  
உைறவிடேமல்நிைலப்பள்ளி(கிழக்கு கட்டிடம்)

1.மணியார்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மணியார்பாைளயம் , 
2.மணியார்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஈச்சங்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 ேமற்குகட்டிடம்.மணியார்
பாைளயம்‐606207

அரசுமைலவாழ் உண்டு  
உைறவிடஉயர்நிைலப்பள்ளி

1.மணியார்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அரவங்காடு , 
2.மணியார்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கர்ணம்பட்டு , 
3.மணியார்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலாத்துக்குழி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
19 19 19 கீழாத்துக்குழி‐606207 அரசு மைலவாழ் உண்டு

உைறவிடஆரம்பப்பள்ளி
1.கீழாத்து குழி (வ.கி) & (ஊ) ெநக்கு வைளவு , 2.கீழாத்து
குழி (வ.கி) & (ஊ) கீழாத்துக்குழி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 மாவடிப்பட்டு‐606401 அரசுமைலவாழ் உண்டு  உைறவிட
துவக்கப்பள்ளி

1.சுண்டபாடி & ஆலத்தி  (வ.கி) கrயாலூர் (ஊ) ஆலத்தி , 
2.சுண்டகபாடி & ஆலத்தி  (வ.கி) கrயாலூர் (ஊ) 
சுண்டகபாடி , 3.மாவடிப்பட்டு (வ.கி) குண்டியாநத்தம் (ஊ) 
மாவடிப்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

21 21 21 கrயாலூர்‐606207 ேடனிஸ் மிஷன்பள்ளி . வடக்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி

1.கrயலூர் (வ.கி) & (ஊ) கrயாலூர் , 2.கrயாலூர் (வ.கி) 
ெவள்ளிமைல (ஊ) சாத்தனூர் , 3.கrயலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 கrயாலூர்‐606207 ேடனிஸ் மிஷன்பள்ளி . ேமற்கு கட்டிடம்
.வடக்கு பகுதி

1.கrயலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளார் , 2.கrயலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புலுவபாடி , 3.கrயலூர் (வ.கி) & (ஊ) தாழ்ெவள்ளார் , 
4.கrயலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்ெவள்ளார்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 ெநாச்சிேமடு‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு
உைறவிடப்நடுநிைலப்பள்ளி

1.ெநாச்சிேமடு (வ.கி) குண்டியாநத்தம் (ஊ) ெநாச்சிேமடு , 
2.ெநாச்சிேமடு (வ.கி) குண்டியாநத்தம் (ஊ) 
ெகாண்டியாநத்தம் , 3.ெநாச்சிேமடு (வ.கி) குண்டியாநத்தம் 
(ஊ) ெகாடுந்துைற , 4.ெநாச்சிேமடு (வ.கி) குண்டியாநத்தம் 
(ஊ) ேமல்பrகம் , 5.ெநாச்சிேமடு (வ.கி) குண்டியாநத்தம் 
(ஊ) ேமட்டுக்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 தாழ்கண்டிக்கல்‐606207 பால்வாடி ைமயம் தாழ்கண்டிக்கல் 1.கண்டிக்கல் (வ.கி) ெவள்ளிமைல (ஊ) தாழ் கண்க்கல் , 
2.கண்டிக்கல் (வ.கி) ெவள்ளிமைல (ஊ) ேமல் கண்டிக்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 ெவள்ளிமைல‐606207 அரசு மைலவாழ்  மாதிr ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.ெவள்ளிமைல (வ.கி) & (ஊ) தாழ் ெவள்ளிமைல , 
2.ெவள்ளிமைல (வ.கி) & (ஊ) சாைலெவள்ளிமைல , 
3.ெவள்ளிமைல (வ.கி) & (ஊ) ேமல்ெவள்ளிமைல , 
4.ெவள்ளிமைல (வ.கி) & (ஊ) 
பட்டைரக்காடுகாட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
26 26 26 வாழப்பாடி‐606207 அரசு மைலவாழ் உண்டு

உைறவிடநடுநிைலப்பள்ளி
1.வாழப்பாடி (வ.கி) & ெவள்ளிமைல (ஊ) ேமல்ேதவனூர் , 
2.வாழப்பாடி (வ.கி) & ெவள்ளிமைல (ஊ) தாழ் ேதவனூர் , 
3.வாழப்பாடி (வ.கி) & ெவள்ளிமைல (ஊ) ேமல் வாழப்பாடி , 
4.வாழப்பாடி (வ.கி) & ெவள்ளிமைல (ஊ) தாழ் வாழப்பாடி , 
5.வாழப்பாடி (வ.கி) & ெவள்ளிமைல (ஊ) 
கண்ணுமாத்துவைளவு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 மட்டப்பட்டு‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு உைறவிடபள்ளி 1.வண்டகப்பாடி (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) மட்டப்பட்டு , 
2.வண்டகப்பாடி (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) எருக்கம்பட்டு , 
3.வண்டகப்பாடி (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) ேமல்முருவம் , 
4.வண்டகப்பாடி (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) பட்டிவளவு , 
5.வண்டகப்பாடி (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) ேமட்டிவளவு , 
6.வண்டகப்பாடி (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) ஆத்துவைளவு , 
7.வண்டகப்பாடி (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) 
ஆயத்துைரெகாட்டியால் , 8.வண்டகப்பாடி (வ.கி) 
ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) புளிந்துைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 ெதாரடிப்பட்டு‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு உைறவிடபள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம்

1.ெதாரடிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுெதாரடிப்பட்டு , 
2.ெதாரடிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமல்ெதாரடிப்பட்டு , 
3.ெதாரடிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) தாழ் ெதாரடிப்பட்டு , 
4.ெதாரடிப்பட்டு (வ.கி) ெவள்ளிமைல (ஊ) ெகாட்டப்புத்தூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 ெதாரடிப்பட்டு‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு உைறவிடபள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.ெதாரடிப்பட்டு (வ.கி) ெவள்ளிமைல (ஊ) தாழ்மதூர் , 
2.ெதாரடிப்பட்டு (வ.கி) ெவள்ளிமைல (ஊ) நடுமதூர் , 
3.ெதாரடிப்பட்டு (வ.கி) ெவள்ளிமைல (ஊ) ேமல்மதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 ஆரம்பூண்டி‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு உைறவிட
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம்

1.ஆரம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஆரம்பூண்டி , 2.ஆரம்பூண்டி
(வ.கி) ெவள்ளிமைல (ஊ) வன்னியூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

31 31 31 ஆரம்பூண்டி‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு
உைறவிடநடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம்

1.ஆரம்பூண்டி (வ.கி) ெவள்ளிமைல (ஊ) ெகங்கப்பாடி , 
2.ஆரம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வாழப்பூண்டி , 3.ஆரம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) குண்டவைளவு , 4.ஆரம்பூண்டி (வ.கி) 
ெவள்ளிமைல (ஊ) தாழ்ெமாழிப்பட்டு , 5.ஆரம்பூண்டி (வ.கி) 
ெவள்ளிமைல (ஊ) ேகாணாங்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
32 32 32 உப்பூர்‐606207 பால்வாடி ைமயம் 1.உப்பூர்(வ.கி) வாரம் (ஊ) உப்பூர் அைனத்து

வாக்காளர்கள்

33 33 33 வண்டகப்பாடி‐606207 அரசு மைலவாழ் உண்டு உைறவிட பள்ளி 1.உப்பூர் (வ.கி) & வாரம் (ஊ) வண்டகப்பாடி , 2.உப்பூர் (வ.கி) 
& வாரம் (ஊ) ெதவங்கூர் , 3.உப்பூர் (வ.கி) & வாரம் (ஊ) 
கர்ெநல்லி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 வாரம்‐606207 அரசு மைலவாழ்உண்டு உைறவிடப்பள்ளி 1.வாரம் (வ.கி) & (ஊ) வாரம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 ெகடார்‐606207 மதிய உணவு கட்டிடம் 1.உப்பூர்(வ.கி) வாரம் (ஊ) ெகடார் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

36 36 36 முண்டியூர்‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு  உைறவிடப்பள்ளி 1.முண்டியூர் (வ.கி) & ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) ேமல்முண்டியூர் , 
2.முண்டியூர் (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) தாழ்முண்டியூர் , 
3.முண்டியூர் (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) நத்தம்பள்ளி , 
4.முண்டியூர் (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) பன்னிப்பாடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 எழுத்தூர்‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு  உைறவிடப்பள்ளி 1.முண்டியூர் (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) எழுத்தூர் , 
2.முண்டியூர் (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) எட்ரப்பட்டு , 
3.முண்டியூர் (வ.கி) ெதாரடிப்பட்டு (ஊ) கவியம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

38 38 38 ேமல்பாச்ேசr‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு
உைறவிடநடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி

1.ேமல் பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) பாச்ேசr புதூர் , 2.ேமல்
பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) புதூர் , 3.ேமல் பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
விளாம்பட்டு , 4.ேமல் பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ)) ேதர்புளி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 ேமல்பாச்ேசr‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு
உைறவிடநடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி

1.ேமல் பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) நாராயணம்பட்டு , 2.ேமல்
பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) ெகாடமாத்தி , 3.ேமல் பாச்ேசr (வ.கி) 
& (ஊ) சின்னதிருப்பதி , 4.ேமல் பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
கிணத்தூர் , 5.ேமல் பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) ேசாத்தூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 ெபாட்டியம்‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு
உைறவிடநடுநிைலப்பள்ளி .வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி ெபாட்டியம்

1.ெபாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
2.ெபாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.ெபாட்டியம் (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்குெதரு 1 , 4.ெபாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 5.ெபாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
41 41 41 ெபாட்டியம்‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு

உைறவிடநடுநிைலப்பள்ளி .வடக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி

1.ெபாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) மங்குனி ேதாட்டம் , 2.ெபாட்டியம்
(வ.கி) & (ஊ) ெபாட்டியம்காட்டுெகாட்டாய் , 3.ெபாட்டியம் 
(வ.கி) & (ஊ) மல்லியம்பாடி காட்டுெகாட்டாய் , 4.ெபாட்டியம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டகைர காட்டுெகாட்டாய் , 5.ெபாட்டியம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாயம்பாடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 பரங்கிநத்தம்‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு
உைறவிடநடுநிைலப்பள்ளி

1.மல்லியம்பாடி (வ.கி) ெபாட்டியம் (ஊ) மல்லியம்பாடி , 
2.மல்லியம்பாடி (வ.கி) ெபாட்டியம் (ஊ) 
மல்லியம்பாடிகாட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 பரங்கிநத்தம்‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு
உைறவிடநடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி

1.மல்லியம்பாடி (வ.கி) ெபாட்டியம் (ஊ) பரங்கிநத்தம் , 
2.மல்லியம்பாடி (வ.கி) ெபாட்டியம் (ஊ) கல்பைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 மட்டப்பாைற‐606207 அரசுமைலவாழ் உண்டு
உைறவிடநடுநிைலப்பள்ளி

1.கருேவலம்பாடி (வ.கி) குண்டியானத்தம் (ஊ) 
கருேவலம்பாடி , 2.கருேவலம்பாடி (வ.கி) குண்டியானத்தம் 
(ஊ) மட்டப்பாைறெதற்குெதரு , 3.கருேவலம்பாடி (வ.கி) 
குண்டியானத்தம் (ஊ) மட்டப்பாைற  நடுத்ெதரு , 
4.கருேவலம்பாடி (வ.கி) குண்டியானத்தம் (ஊ) 
மட்டப்பாைற வடக்கு ெதரு , 5.கருேவலம்பாடி (வ.கி) 
குண்டியானத்தம் (ஊ) மட்டப்பாைற வயலம்பாடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 துரூர்‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ைமய பகுதி 1.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) புது பாலப்பட்டு (ஊ) துருர் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 கள்ளிப்பட்டு‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம்

1.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) புது பாலப்பட்டு (ஊ) கள்ளிப்பட்டு , 
2.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) புது பாலப்பட்டு (ஊ) கள்ளிப்பட்டு 
வடக்குவதீி , 3.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) புது பாலப்பட்டு (ஊ) 
கள்ளிப்பட்டுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
47 47 47 பைழயபாலப்பட்டு‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & புது பாலப்பட்டு (ஊ) 

பைழயபாலப்பட்டுெதற்குெதரு , 2.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) புது 
பாலப்பட்டு (ஊ) 
பைழயபாலப்பட்டுபிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
3.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & புது பாலப்பட்டு (ஊ) 
பைழயபாலப்பட்டு பள்ளிவாசல்ெதரு , 4.கள்ளிப்பட்டு 
(வ.கி) & புது பாலப்பட்டு (ஊ) 
பைழயபாலப்பட்டுவடக்குெதரு , 5.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & புது 
பாலப்பட்டு (ஊ) பைழயபாலப்பட்டு 
கூட்டுறவுஅங்காடிெதரு , 6.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & புது 
பாலப்பட்டு (ஊ) பைழயபாலப்பட்டுகள்ளிப்பட்டுசாைலெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 ேமாட்டாம்பட்டி‐606401 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) ேமாட்டாம்பட்டி , 2.பாச்ேசr (வ.கி) & 
(ஊ) ெவதூர் , 3.பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) கூடலூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49 49 49 தும்ைப‐606401 நல்ல ேமய்ப்பன் துவக்கப்பள்ளி 1.பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) தும்ைப , 2.பாச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
பாச்ேசr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 புதுப்பாலப்பட்டு‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி . ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
4.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 புதுப்பாலப்பட்டு‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி  ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 புதுப்பாலப்பட்டு‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி  ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு  சந்து , 
2.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 
3.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடபாலப்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 புதுப்பாலப்பட்டு‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம்

1.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 புதுப்பாலப்பட்டு‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி  ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.புதுப்பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.புதுப்பாலப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ)(ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
55 55 55 அரசம்பட்டு‐606401 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  வடக்கு

கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி
1.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசக்குேமட்டுத்ெதரு , 
2.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆற்றுபாைத ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 அரசம்பட்டு‐606401 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்கு
கட்டிடம்)

1.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மூப்பனார்ேகாவில் ெதரு , 
2.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 அரசம்பட்டு‐606401 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ,புதிய வடக்கு
கட்டிடம்,கிழக்கு பகுதி

1.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அஞ்சல்நிைலய ெதரு , 
2.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெகாசப்பாடிேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 அரசம்பட்டு‐606401 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ,புதிய வடக்கு
கட்டிடம்,கிழக்கு பகுதி

1.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 2.அரசம்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

59 59 59 அரசம்பட்டு‐606401 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி (புதிய ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி  மாrயம்மன்
ேகாவில்ெதரு , 2.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
கிழக்கு ெதரு , 3.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
ெதற்கு ெதரு , 4.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாலப்பட்டு 
ெமயின் ேராடு , 5.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) இ.பி.ஆயின் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 அரசம்பட்டு‐606401 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி (புதிய ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு ெதரு)அைற எண் 14

1.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.அரசம்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) பாலப்பட்டு ெமயின் ேராடு ெதரு , 
3.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) இ.பி.. ஆபிஸ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 அரசம்பட்டு‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம்

1.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி கிழக்குெதரு , 
2.அரசம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி ெதற்க்கு பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 பூட்ைட‐606401 அழகப்பா உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 2.பூட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
அல்லாசாமி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 பூட்ைட‐606401 அழகப்பாஉதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) உைடயார் ெதரு , 2.பூட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 
4.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ஆழவார் சந்து , 5.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
வரீப்பநாயக்கர் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
64 64 64 பூட்ைட‐606401 அழகப்பா உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) சாவடி சந்து , 2.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் , 3.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) நாட்டார் 
வதீி , 4.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் , 
5.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அரசம்பட்டு ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 பூட்ைட‐606401 அழகப்பா உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி  
வடக்கு கட்டிடம்

1.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 2.பூட்ைட (வ.கி) 
& (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 3.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு 
, 4.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காட்டு ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 பூட்ைட‐606401 அழகப்பாஉதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
மூப்பனார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

67 67 67 பூட்ைட‐606401 அழகப்பா உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்,கிழக்கு 
பகுதி.வடக்குகட்டிடம்

1.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அரசம்பட்டு ெமயின்ேராடு , 2.பூட்ைட
(வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் , 3.பூட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) முன்னாள் ேகப்டன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 பாவளம்‐606401 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்குேமற்கு
கட்டிடம்

1.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பாவளம் நடு ெதரு , 2.பூட்ைட (வ.கி) 
& (ஊ) பாவளம் வடக்கு ெதரு , 3.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
பாவளம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.பூட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) பாவளம் ேமட்டு ெதரு , 5.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பாவளம் 
ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 பாவளம்‐606401 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி கூடுதல் கட்டிடம் 1.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பாவளம் காலனி , 2.பூட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) பாவளம் அருந்ததியர் காலனி , 3.பூட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
பாவளம் காட்டு ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 மல்லாபுரம்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மல்லாபுரம் (வ.கி) ரங்கப்பனூர் (ஊ) மல்லாபுரம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 மல்லாபுரம்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.மல்லாபுரம் மல்லாபுரம் காலனி , 2.மல்லாபுரம்
மல்லாபுரம் காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

72 72 72 புத்திராம்பட்டு‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.புத்திராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.புத்திராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.புத்திராம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
73 73 73 புத்திராம்பட்டு‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

(கிழக்குகட்டிடம்)
1.புத்திராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
2.புத்திராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 புத்திராம்பட்டு‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி(கிழக்குகட்டிடம்)

1.புத்திராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 மூக்கனூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கூடுதல்
கட்டிடம்

1.மூக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 
2.மூக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) கூத்தனார்ேகாவில்ெதரு , 
3.மூக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 
4.மூக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 மூக்கனூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கூடுதல்
கட்டிடம்

1.மூக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு , 
2.மூக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு , 3.மூக்கனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
4.மூக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 5.மூக்கனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குெதரு , 6.மூக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி முனியப்பன்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 உலகுைடயாம்பட்டு‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.உலகுைடயாம்பட்டு (வ.கி) மூக்கனூர் (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 2.உலகுைடயாம்பட்டு (வ.கி) 
மூக்கனூர் (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 
3.உலகுைடயாம்பட்டு (வ.கி) மூக்கனூர் (ஊ) 
காலனிமூப்பனார்ேகாவில்ெதரு , 4.உலகுைடயாம்பட்டு 
(வ.கி) மூக்கனூர் (ஊ) காலனிமாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 
5.உலகுைடயாம்பட்டு (வ.கி) மூக்கனூர் (ஊ) 
காலனிெதற்குத்ெதரு , 6.உலகுைடயாம்பட்டு (வ.கி) 
மூக்கனூர் (ஊ) காலனி அருந்ததியர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 சிவபுரம்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சிவபுரம் (வ.கி) மூக்கனூர் (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாவில்ெதரு , 2.சிவபுரம் (வ.கி) மூக்கனூர் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.சிவபுரம் (வ.கி) மூக்கனூர் 
(ஊ) ெதற்குெதரு , 4.சிவபுரம் (வ.கி) மூக்கனூர் (ஊ) 
ஓைடத்ெதரு , 5.சிவபுரம் (வ.கி) மூக்கனூர் (ஊ) ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
79 79 79 ஊராங்கனி‐606401 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ஊராங்கனி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.ஊராங்கனி (வ.கி) 

& (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.ஊராங்கனி (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.ஊராங்கனி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 
5.ஊராங்கனி (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

80 80 80 ஊராங்கனி‐606401 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி கூடுதல் கட்டிடம் 1.ஊராங்கனி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ஊராங்கனி
(வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 3.ஊராங்கனி (வ.கி) & (ஊ) 
ராஜாங்கம்சாைல , 4.ஊராங்கனி (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார்ெதரு , 5.ஊராங்கனி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 6.ஊராங்கனி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
7.ஊராங்கனி (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 எஸ்.வி.பாைளயம்‐606401 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெசௗந்தரவள்ளி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஊராங்கானி
சாைல , 2.ெசௗந்தரவள்ளி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
குயவர்ெதரு , 3.ெசௗந்தரவள்ளி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ)ஊ) 
களத்துேமட்டுத்ெதரு , 4.ெசௗந்தரவள்ளி பாைளயம் (வ.கி) 
& (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.ெசௗந்தரவள்ளி 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 எஸ்.வி.பாைளயம்‐606401 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெசௗந்தரவள்ளி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர்ெதரு , 
2.ெசௗந்தரவள்ளி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.ெசௗந்தரவள்ளி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கல்லாம்பாைர 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 எஸ்.வி.பாைளயம்‐606401 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி (புதிய கிழக்கு
கட்டிடம்)

1.ெசௗந்தரவள்ளி பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
சிட்டங்கிணற்றுெதரு , 2.ெசௗந்தரவள்ளி பாைளயம் (வ.கி) 
& (ஊ) சர்க்கார் பட்டி ெதரு , 3.ெசௗந்தரவள்ளி பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 4.ெசௗந்தரவள்ளி 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஸ்கூல் ெதரு , 5.ெசௗந்தரவள்ளி 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 6.ெசௗந்தரவள்ளி 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வாய்கால்ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
84 84 84 தியாகராஜபுரம்‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.தியாகராஜபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ஆசாr ெதரு , 
2.தியாகராஜபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
3.தியாகராஜபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
4.தியாகராஜபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
5.தியாகராஜபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 தியாகராஜபுரம்‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.தியாகராஜபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.தியாகராஜபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 அ.பாண்டலம்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம்

1.அ. பாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) திருக்ேகாவிலூர்
ெமயின்ேராடு , 2.அ. பாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில்ெதரு , 3.அ. பாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 கிடங்கம்பாண்டலம்‐
606402

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அ. பாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) கிடங்கம் பாண்டலம் , 2.அ. 
பாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜபாண்டலம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 அ.பாண்டலம்‐606402 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (கூடுதல்
கிழக்குகட்டிடம்)

1.அ. பாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
2.அ. பாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) சைடயன் சந்து ெதரு , 3.அ. 
பாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) கஞ்சமைலகவுண்டர்ெதரு , 4.அ. 
பாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்க நாய்க்கர்ெதரு , 5.அ. 
பாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) அrயவட்டு சந்து , 6.அ. பாண்டலம் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 7.அ. பாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) 
தைலவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 ேதவபாண்டலம்‐606402 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) திருக்ேகாவிலூர்
ெமயின்ேராடு , 2.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) கிணற்று 
சந்து , 3.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) கிராமசாவடிெதரு , 
4.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

90 90 90 ேதவபாண்டலம்‐606402 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி ( கிழக்கு
கட்டிடம் )

1.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன்ேகாயில்ெதரு , 
2.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
3.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) கிருதாகாரன் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
91 91 91 ேதவபாண்டலம்‐606402 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி (கிழக்கு

கட்டிடம்)
1.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) திருக்ேகாவிலூர்
ெமயின்ேராடு , 2.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) மீனவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 ேதவபாண்டலம்‐606402 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுப்பள்ளிவாசல் ெதரு , 
2.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
3.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
4.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) எஸ்.வ.ீ. பாைளயம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 ேதவபாண்டலம்‐606402 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கூடுதல் கட்டிடம்)

1.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டு , 
2.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளிெதரு , 
3.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 ேதவபாண்டலம்‐606402 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கூடுதல்கட்டிடம்

1.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன்ேகாயில்
ெதரு  , 2.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 3.ேதவபாண்டலம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 சு.குளத்தூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்குகட்டிடம்)

1.சு. குளத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.சு. 
குளத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 3.சு. குளத்தூர்(வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

96 96 96 சு.குளத்தூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி (கூடுதல்
கிழக்குகட்டிடம்)

1.சு.குளத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.சு. குளத்தூர்(வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 3.சு. குளத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
4.சு. குளத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 ஆருர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கூடுதல்
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஆருர் (வ.கி) & (ஊ) அேசபா நகர் , 2.ஆரூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துேமட்டுத் ெதரு , 3.ஆரூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 ஆருர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கூடுதல்
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஆரூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 2.ஆரூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 3.ஆரூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
4.ஆரூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 5.ஆரூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலணி , 6.ஆரூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7
99 99 99 வரகூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வரகூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.வரகூர் (வ.கி) & (ஊ) 

ெதற்குத் ெதரு , 3.வரகூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலணி , 
4.வரகூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 திம்மனந்தல்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திம்மனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) திம்மனந்தல் , 
2.கிடங்குைடயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிடங்குைடயாம்பட்டு , 
3.கிடங்குைடயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி , 
4.கிடங்குைடயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 விrயூர்‐606402 ஆர் சி துவக்கப்பள்ளி 1.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) சங்கராபுரம்சாைல , 2.விrயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) திரு.வி.க.ெதரு , 3.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
டாக்டர்மூ.வ.ெதரு , 4.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அந்ேதாணியார்ெதரு , 5.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைமயனூர்சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 விrயூர்‐606402 ஆர் சி துவக்கப்பள்ளி 1.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrத்ெதரு , 2.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு , 3.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) புனிதேசவியர்ெதரு , 
4.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) சிறுமலர்ெதரு , 5.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபேரான்ெதரு , 6.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார்ெதரு , 
7.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) சூைசயப்பர் ெதரு , 8.விrயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குெமயின்ேராடு , 9.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதாேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 விrயூர்‐606402 ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் 1.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் ெதரு , 2.விrயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மடம்ெதரு , 3.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிங்குைடயாம்பட்டுேராடு , 4.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 5.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதியார்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 விrயூர்‐606402 ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் 1.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.விrயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு , 3.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 4.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசாைசட்டிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

105 105 105 விrயூர்‐606402 ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு கட்டிடம்) 1.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபர்துயில்ெதரு , 2.விrயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அன்ைனெதரசாெதரு , 3.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ராமராஜபுரம்சாைல , 4.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சிலுைவேகாவில்ெதரு , 5.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில் , 6.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்காலனி , 7.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர்காலனி , 8.விrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 அரசராம்பட்டு‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அரசராம்பட்டு (வ.கி) & விrயூர்(ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 
2.அரசராம்பட்டு (வ.கி) & விrயூர்(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.அரசராம்பட்டு (வ.கி) & விrயூர்(ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 பைழயனூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி(ெதற்குகட்டிடம்)

1.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) அராசராம்பட்டு ெதரு , 
2.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
3.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு 1வது ெதரு , 
4.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு 2 , 5.பைழயனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுெதரு 1 , 6.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
7.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு  2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108 108 108 பைழயனூர்‐606402 ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி(ெதற்குகட்டிடம்)

1.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு 2 , 2.பைழயனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு 1 , 4.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு 2 , 5.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதற்குெதரு , 6.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
நடுெதரு , 7.பைழயனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 வைளயாம்பட்டு‐606402 பஞ்சாயத்துஅலுவலகம் 1.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 
3.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
4.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 5.வைளயாம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

110 110 110 இராமராஜபுரம்‐606402 நிதி உதவிெபறும்துவக்கப்பள்ளி 1.ராமராஜபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.ராமராஜபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) பைழயபள்ளிவாசல்ெதரு , 3.ராமராஜபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுபள்ளவாசல்ெதரு , 4.ராமராஜபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 5.ராமராஜபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 6.ராமராஜபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 வடசிறுவள்ளூர்‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி கூடுதல்
வடக்கு கட்டிடம்

1.வடசிறுவள்ளூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
2.வடசிறுவள்ளூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.வடசிறுவள்ளூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 வடசிறுவள்ளூர்‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி கூடுதல்
கிழக்கு கட்டிடம்

1.வடசிறுவள்ளூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு , 
2.வடசிறுவள்ளூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 வடசிறுவள்ளுர்‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ( 
வடக்குகட்டிடம்)

1.வடசிறுவள்ளூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
2.வடசிறுவள்ளூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
3.வடசிறுவள்ளூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrகைரெதரு , 
4.வடசிறுவள்ளூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக் ெகாட்டாய் , 
5.வடசிறுவள்ளூர் (வ.கி) & (ஊ) முதல்பால ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 சங்கராபுரம்‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (வடக்கு
கட்டிடம்)

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 2 ஆற்றுபாைதெதரு , 
2.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 2 வடக்குெதரு , 
3.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 1 பங்களாெதரு , 
4.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 3 சன்னதிெதரு , 
5.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 15 கம்மாளார்ெதரு , 
6.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 15 வடிேவல்நாயக்கர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 சங்கராபுரம்‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி( 
கிழக்குகட்டிடம்)

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 14 மீனவர்ெதரு , 
2.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 14 தியாகராஜபுரம்ேராடு , 
3.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 15 வாத்தியார் வட்டு 
சந்து , 4.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 15 அம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 15 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

116 116 116 சங்கராபுரம்‐606401 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 12 ேபாlஸ் ைலன்  
ெதரு , 2.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 3 
மூப்பனார்ேகாயில் , 3.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 3 
மூப்பனார் ேகாயில் சந்து , 4.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி 
வார்டு 4 கிழக்குெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

117 117 117 சங்கராபுரம்‐606401 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  அைற
எண் 26

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 4 வடக்கு ெதரு காலனி , 
2.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 3 புதியகாலனி , 
3.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 3 ெதற்குெதரு  காலனி , 
4.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 8 ேமற்கு ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 சங்கராபுரம்‐606401 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  ெதற்கு  
கட்டிடம் ைமய பகுதி

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 12 ைமல் கல் சந்து , 
2.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 15 ஊராகணி சந்து , 
3.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 2 உருது ஸ்கூல் சந்து , 
4.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 1 கைடத் ெதரு , 
5.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 2 கிழக்குத் ெதரு , 
6.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 5,6 கள்ளக்குறிச்சி 
ெமயின்ேராடு , 7.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 9 
ஆஸ்பத்திr சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 சங்கராபுரம்‐606401 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  ெதற்கு
கட்டிடம் ைமயபகுதி

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 13 ேமட்டு ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 சங்கராபுரம்‐606401 அரசுஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 6.7 .8..கள்ளக்குறிச்சி
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 சங்கராபுரம்‐606401 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
புதியவடக்கு கட்டிடம்

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 6 குளத்துப்பாைத ெதரு , 
2.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 8 சமத்துவபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 சங்கராபுரம்‐606401 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற
எண் 29(ெதற்குகட்டிடம்)

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 7 அக்ரஹாரத் ெதரு , 
2.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 7 ஆற்று பாைதத் ெதரு , 
3.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 7  வடக்கு ெதரு , 
4.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 8 ஆதிதிராவிடர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

123 123 123 சங்கராபுரம்‐606401 அரசு ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி   ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற எண் 30

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 2 திருக்ேகாயிலூர்
ெமயின் ேராடு , 2.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 11 
ெபாய்குணம் சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 சங்கராபுரம்‐606401 அரசு ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி   
கிழக்கு கட்டிடம் ைமய பகுதி அைற எண் 38

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 10.11 இந்திரா நகர் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

125 125 125 சங்கராபுரம்‐606401 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  ேமற்கு
கட்டிடம் அைற எண் 15 ெதற்குகட்டிடம்

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 9,10,11 பூட்ைட ேராடு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 சங்கராபுரம்‐606401 அரசுஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  ேமற்கு
கட்டிடம் அைற எண் 13  ெதற்குகட்டிடம்

1.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 9 10 11 பூட்ைட ேராடு ‐ 
பகுதி 2 , 2.சங்கராபுரம் ேபரூராட்சி வார்டு 9,10,11 
rஜிஸ்ட்டர் ஆபீஸ் பின்புற ெதரு , 3.சங்கராபுரம் 
ேபரூராட்சி வார்டு 9 10 11 வாசுகி ைரஸ்மில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 ெசம்பராம்பட்டு‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி  
பிரதான கட்டிடம்

1.ெசம்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.ெசம்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மன்மதன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெசம்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சுப்பரமணியர்சுவாமி 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெசம்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு 
, 5.ெசம்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 கூடுதல் 
கட்டிடம்.ெசம்பராம்பட்டு‐
606401

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெசம்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 
2.ெசம்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
3.ெசம்பராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ)(ஊ) அருந்ததியர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 ெகாசப்பாடி‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெகாசப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.ெகாசப்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ெகாசப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு , 4.ெகாசப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேகாடிபள்ளம் , 
5.ெகாசப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

130 130 130 ெகாசப்பாடி‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெகாசப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.ெகாசப்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி  ேமற்குெதரு , 3.ெகாசப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி  கிழக்கு ெதரு , 4.ெகாசப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 ெபாய்க்குணம்‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபாய்குணம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.ெபாய்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.ெபாய்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 4.ெபாய்குணம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
5.ெபாய்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

132 132 132 ெபாய்க்குணம்‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபாய்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 2.ெபாய்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 ஜவுளிகுப்பம்‐606401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபாய்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ஜவுளிகுப்பம் வடக்கு ெதரு , 
2.ெபாய்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ஜவுளிக்குப்பம்ெதற்கு ெதரு , 
3.ெபாய்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ஜவுளிக்குப்பம் நடுத் ெதரு , 
4.ெபாய்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 ெநடுமானூர்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(கூடுதல்
கட்டிடம்)

1.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ெநடுமானூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 ெநடுமானூர்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு பைழயகாலனி , 
2.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு பைழயகாலனி , 
3.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு புதியகாலனி , 
4.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு புதியகாலனி , 
5.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 ெநடுமானூர்‐606208 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டி ெதரு , 2.ெநடுமானூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.ெநடுமானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 வடெசட்டியந்தல்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி 1.வடெசட்டியந்தல் (வ.கி) &(ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.வடெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
3.வடெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 
4.வடெசட்டியந்தல் (வ.கி)  (ஊ) கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

138 138 138 வடெசட்டியந்தல்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி 1.வடெசட்டியந்தல் (வ.கி)& (ஊ) ைமலாம்பாைற , 
2.வடெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேசமபாைளயம் , 
3.வடெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் , 
4.வடெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 மஞ்சபுத்தூர்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.மஞ்சபுத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகர் ேகாவில் ெதரு , 
2.மஞ்சபுத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 3.மஞ்சபுத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.மஞ்சபுத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ெதரு , 5.மஞ்சபுத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
6.மஞ்சபுத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்கராகர ெதரு , 7.மஞ்சபுத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 மஞ்சப்புத்தூர்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி(ெதற்கு
கட்டிடம்)

1.மஞ்சபுத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.மஞ்சபுத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு காலனி , 3.பைழயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி , 4.மஞ்சபுத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.மஞ்சபுத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு காலனி , 
6.மஞ்சபுத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக் ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 கீழப்பட்டு‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 1.கீழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.கீழப்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) குச்சிகாடு , 3.கீழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு 
ெதரு வடக்கு ெதரு பைழய , 4.கீழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காலணி கிழக்கு ெதரு , 5.கீழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.கீழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 ேமலப்பட்டு‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,ெமயின்
கட்டிடம்

1.ேமலப்பட்டு (வ.கி)&(ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.ேமலப்பட்டு
(வ.கி)&(ஊ) நடுத் ெதரு , 3.ேமலப்பட்டு (வ.கி)&(ஊ)) ெதற்கு 
ெதரு , 4.ேமலப்பட்டு (வ.கி)&(ஊ) ேமேலr ேராடு , 
5.ேமலப்பட்டு (வ.கி)&(ஊ) ேமேலr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 ேமலப்பட்டு‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,ெமயின்
கட்டிடம்

1.ேமலப்பட்டு (வ.கி)&(ஊ) மணக்காடு , 2.ேமலப்பட்டு
(வ.கி)&(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 3.ேமலப்பட்டு (வ.கி)&(ஊ) 
காலனி ேமல்புறம் , 4.ேமலப்பட்டு (வ.கி)&(ஊ) காலனி 
இந்திரா நகர் , 5.ேமலப்பட்டு (வ.கி)&(ஊ) காலனி ெதற்கு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

144 144 144 கல்ேலrகுப்பம் ‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.கல்ேலrகுப்பம் (வ.கி) & பரமனத்தம் (ஊ) கல்ேலrகுப்பம்
ெதற்குத் ெதரு , 2.கல்ேலrகுப்பம் (வ.கி) & பரமனத்தம் (ஊ) 
கல்ேலrகுப்பம் வடக்குத் ெதரு , 3.கல்ேலrகுப்பம் (வ.கி) & 
பரமனத்தம் (ஊ) கல்ேலrகுப்பம் கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 பரமநத்தம் ‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 2.பரமநத்தம்
(வ.கி) & (ஊ) பரமநத்தம் காலனி வடக்குத் ெதரு , 
3.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) பரமநத்தம் காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) பரமநத்தம் 
ெதற்குத் ெதரு , 5.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) பரமநத்தம் 
கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 பரமனத்தம்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) பரமநத்தம் பிள்ைளயார்
ேகாவில் ெதரு , 2.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) பரமநத்தம் 
ேமட்டுத் ெதரு , 3.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) பரமநத்தம் 
காலனிேமற்குத் ெதரு , 4.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேராடுபரமநத்தம் ஆஷாத்நகர் , 5.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேராடு பரமநத்தம்காலனி வடக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

147 147 147 பரமனத்தம்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுபரமநத்தம் வடக்கு , 
2.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுபரமநத்தம்காலனி 
நடுத்ெதரு , 3.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுபரமநத்தம் 
மினிேடங்க் ெதரு , 4.பரமநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு 
பரநத்தம் ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 மூரார்பாத்‐606208 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு ெமயின்
கட்டிடம்

1.மூரார்பாத் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குவதீி , 2.மூரார்பாத் (வ.கி) & 
(ஊ) திடீர்குப்பம் , 3.மூரார்பாத் (வ.கி) & (ஊ) சுல்தான்வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

149 149 149 மூரார்பாத்‐606208 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு ெமயின்
கட்டிடம்

1.மூரார்பாத் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.மூரார்பாத் (வ.கி) 
& (ஊ) நடுவதீி , 3.மூரார்பாத் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

150 150 150 மூரார்பாத்‐606208 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கூடுதல்கட்டிடம்

1.மூரார்பாத் (வ.கி) & (ஊ) திடிர்குப்பம் , 2.மூரார்பாத் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குவதீி , 3.மூரார்பாத் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு 
வதீி , 4.மூரார்பாத் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 
5.மூரார்பாத் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 
6.மூரார்பாத் (வ.கி) & (ஊ) ெதன்னசாைல வதீி , 7.மூரார்பாத் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாவில் வதீி , 8.மூரார்பாத் (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 ேசாழம்பட்டு‐606208 ஆர் சி நடுநிைலப்பள்ளி  ைமயக்கட்டிடம் 1.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்டாபீஸ் ெதரு , 
2.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேசாழம்பட்டு 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 3.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 4.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேசாழம்பட்டு 
ெமயின்ேராடு , 5.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன்ேகாயில் ெதரு , 6.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துேமடு ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 ேசாழம்பட்டு‐606208 ஆர் சி நடுநிைலப்பள்ளி (ைமயக்கட்டிடம்) 1.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமடு ேமற்குெதரு , 
2.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ)) குளத்துேமடு நடுெதரு , 
3.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமடு வடக்குெதரு , 
4.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
5.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்சி ஸ்கூல் ெதரு , 
6.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்சி நடுெதரு , 7.ேசாழம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ஆர்சி பாத்திமா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 ேசாழம்பட்டு‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி காலனி 1.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ேமற்குத் ெதரு , 
2.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி வடக்குத் ெதரு , 
3.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி நடுத் ெதரு , 
4.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழயமாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 5.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி கிழக்குத் 
ெதரு , 6.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி ேமற்கு 
ெதரு , 7.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி வடக்குத் 
ெதரு , 8.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி நடுத் ெதரு , 
9.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதற்கு ெதரு , 
10.ேசாழம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மூஸ்lம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

154 154 154 ேசஷசமுத்திரம்‐606208 அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி புதிய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி

1.ேசஷசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 ேசஷசமுத்திரம்‐606208 அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி புதிய கட்டிடம்
ேமற்கு கட்டிடம்

1.ேசஷசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 ேசஷசமுத்திரம்‐606208 அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி 1.ேசஷசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) குண்ணு ேமட்டு ெதரு , 
2.ேசஷசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 ேசஷசமுத்திரம்‐606208 அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி 1.ேசஷசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி , 2.ேசஷசமுத்திரம்
(வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

158 158 158 ச.ெசல்லம்பட்டு‐606207 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி

1.ச. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ஒட்டர் ெதரு , 2.ச. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளாளர் சந்து , 3.ச. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாமியார் சந்து , 4.ச. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கூட்டுறவு வங்கிசந்து , 5.ச. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 6.ச. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) உைடயார் சந்து , 7.ச. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr ெதரு , 8.ச. ெசல்லம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் சந்து , 9.ச. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு சந்து , 10.ச. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 ச.ெசல்லம்பட்டு‐606207 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி கிழக்கு கட்டிடம் 1.ச. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சின்னபாப்பு ெரட்டி சந்து , 
2.ச. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குழாய்ேமட்டுெதரு (ெதற்கு) , 
3.ச. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) (ஊ) குழாய்ேமட்டுெதரு 
(வடக்கு) , 4.ச. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ஒட்டர்ெதரு , 5.ச. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
6.ச. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

160 160 160 கிழக்குகட்டிடம்.ச,ெசல்ல
ம்பட்டு‐606207

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.ச. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr சந்து , 2.ச. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ச. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 4.ச. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 5.ச. ெசல்லம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 6.ச. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

161 161 161 க.ெசல்லம்பட்டு‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ( புதிய
கட்டிடம்)

1.க. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 2.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
3.க.ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 4.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேபாயஸ் ெதரு , 5.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அலுவகத் ெதரு , 6.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 7.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கச்சிராப்பாைளயம் ேராடு , 8.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காட்டு ெகாட்டாய் , 9.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 10.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 11.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 க.ெசல்லம்பட்டு‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.க. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 2.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அலுவலகத் ெதரு , 4.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 5.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கச்சிராப்பாைளயம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

163 163 163 க.ெசல்லம்பட்டு‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.க. ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 2.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்கு ெதரு , 3.க. 
ெசல்லம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 எடுத்தவாய்நத்தம்‐606207 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி (கிழக்கு கட்டிடம்) 1.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) குன்று ெதரு , 
2.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 எடுத்தவாய்நத்தம்‐606207 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி (கிழக்குகட்டிடம்) 1.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 எடுத்தவாய்நத்தம்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  வடக்கு
ேமற்கு கட்டிடம்

1.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 எடுத்தவாய்நத்தம்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்குகட்டிடம்

1.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) மண்மாைல சாைல , 
2.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 எடுத்தவாய்நத்தம்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்குகட்டிடம்

1.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காட்டுெகாட்டைக
, 2.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
காட்டுெகாட்டைக , 3.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாராயணன் குன்று

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

169 169 169 எடுத்தவாய்நத்தம்‐606207 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) சனிமூைல ெதரு , 
2.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ராமுெரட்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 எடுத்தவாய்நத்தம்‐606207 ஆதி திராவிடர் நலப்பள்ளி 1.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு காலனி , 
2.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு காலனி , 
3.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.எடுத்தவாய்நத்தம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 மண்மைல‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.மண்மைல (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.மண்மைல (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.மண்மைல (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 மண்மைல‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.மண்மைல (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.மண்மைல (வ.கி) 
& (ஊ) காட்டுெகாட்டைக , 3.மண்மைல (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 4.மண்மைல (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 மண்மைல‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்குகட்டிடம்

1.மண்மைல (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.மண்மைல
(வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174 174 174 கரடிசித்தூர்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி. ெதற்கு
கட்டிடம்

1.கரடிசித்தூர் (வ.கி) &(ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.கரடிசித்தூர்
(வ.கி) &(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.கரடிசித்தூர் (வ.கி) &(ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.கரடிசித்தூர் (வ.கி) &(ஊ) நடுத் 
ெதரு , 5.கரடிசித்தூர் (வ.கி) &(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
6.கரடிசித்தூர் (வ.கி) &(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 கரடிசித்தூர்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்குகட்டிடம்

1.கரடிசித்தூர் (வ.கி) &(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கரடிசித்தூர்  (வ.கி) &(ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 3.கரடிசித்தூர்  
(வ.கி) &(ஊ) ெசல்லம்பட்டு சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 கரடிசித்தூர்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்குகட்டிடம்

1.கரடிசித்தூர்  (வ.கி) &(ஊ) ஏrக்கைரேமடு , 2.கரடிசித்தூர்  
(வ.கி) &(ஊ) மண்மைலசாைல , 3.கரடிசித்தூர்  (வ.கி) &(ஊ) 
மாதா ேகாவில் ெதரு , 4.கரடிசித்தூர்  (வ.கி) &(ஊ) 
குளத்துேமட்டுத் ெதரு , 5.கரடிசித்தூர்  (வ.கி) &(ஊ) ேமற்கு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

177 177 177 கரடிசித்தூர்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்குகட்டிடம்

1.கரடிசித்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கச்சிராப்பாைளயம் சாைல , 
2.கரடிசித்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சூைச நகர் , 3.கரடிசித்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேகால்டன் நகர் , 4.கரடிசித்தூர்  (வ.கி) &(ஊ) சூைசநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 கரடிசித்தூர்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி காலனி
கிழக்கு பகுதி

1.கரடிசித்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி , 2.கரடிசித்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) தாவடிபட்டு சாைல , 3.கரடிசித்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத் ெதரு , 4.கரடிசித்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.கரடிசித்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 கரடிசித்தூர்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி காலனி

1.கரடிசித்தூர் (வ.கி) &(ஊ) தாவடிப்பட்டு சாைல , 
2.கரடிசித்தூர்  (வ.கி) &(ஊ) புது காலனி , 3.கரடிசித்தூர்  
(வ.கி) &(ஊ) சந்து ெதரு , 4.கரடிசித்தூர்  (வ.கி) &(ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.கரடிசித்தூர்  (வ.கி) &(ஊ) 
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

180 180 180 கரடிசித்தூர்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி காலனி

1.கரடிசித்தூர்  (வ.கி) &(ஊ) நடுத் ெதரு , 2.கரடிசித்தூர்  
(வ.கி) &(ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 தாவடிப்பட்டு‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.தாவடிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.தாவடிப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 3.தாவடிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குத் ெதரு , 4.தாவடிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 தாவடிப்பட்டு‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.தாவடிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 2.தாவடிப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

183 183 183 திருக்கணங்கூர்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.திருக்கணங்கூர் (வ.கி) க. அளம்பளம் (ஊ) 
திருக்கணங்கூர் வடக்குெதரு , 2.திருக்கணங்கூர் (வ.கி) க. 
அளம்பளம் (ஊ) திருக்கணங்கூர் கிழக்குெதரு , 
3.திருக்கணங்கூர் (வ.கி) க. அளம்பளம் (ஊ) 
திருக்கணங்கூர் ெதற்குெதரு , 4.திருக்கணங்கூர் (வ.கி) க. 
அளம்பளம் (ஊ) காலனி வடக்குெதரு , 5.திருக்கணங்கூர் 
(வ.கி) க. அளம்பளம் (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ெதரு , 
6.திருக்கணங்கூர் (வ.கி) க. அளம்பளம் (ஊ) காலனி 
கிழக்குெதரு , 7.திருக்கணங்கூர் (வ.கி) க. அளம்பளம் (ஊ) 
காலனி ெதற்குெதரு , 8.திருக்கணங்கூர் (வ.கி) க. 
அளம்பளம் (ஊ) காலனி நடுெதரு , 9.திருக்கணங்கூர் (வ.கி) 
க. அளம்பளம் (ஊ) காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 ஆலத்தூர்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி கூடுதல்
கட்டிடம்

1.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வானிய ெதரு , 2.ஆலத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அம்மன் ெதரு , 3.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் 
ெதரு , 4.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
5.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஜி.எச். நகர் , 6.ஆலத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 ஆலத்தூர்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி கூடுதல்
கட்டிடம்

1.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.ஆலத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 5.ஆலத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 ஆலத்தூர்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ைமயபகுதி

1.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 2.ஆலத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 3.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு , 5.அழகாபுரம் (வ.கி) & ஆலத்தூர் (ஊ) 
ஆலத்தூர் மதுரா அழகாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

187 187 187 புத்தந்தூர்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம்

1.ஆலத்தூர் & புத்தந்தூர் (வ.கி) & ஆலத்தூர் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.ஆலத்தூர் & புத்தந்தூர் 
(வ.கி) & ஆலத்தூர் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 3.ஆலத்தூர் & 
புத்தந்தூர் (வ.கி) & ஆலத்தூர் (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
4.ஆலத்தூர் & புத்தந்தூர் (வ.கி) & ஆலத்தூர் (ஊ) 
கிழக்குெதரு , 5.ஆலத்தூர் & புத்தந்தூர் (வ.கி) & ஆலத்தூர் 
(ஊ) புதியகாலனி , 6.ஆலத்தூர் & புத்தந்தூர் (வ.கி) & 
ஆலத்தூர் (ஊ) பைழயகாலனி , 7.ஆலத்தூர் & புத்தந்தூர் 
(வ.கி) & ஆலத்தூர் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 பிச்சனத்தம்‐606208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ஆலத்தூர் & பிச்சநத்தம் (வ.கி) & ஆலத்தூர் (ஊ) 
வடக்குெதரு , 2.ஆலத்தூர் & பிச்சநத்தம் (வ.கி) & ஆலத்தூர் 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.ஆலத்தூர் & பிச்சநத்தம் (வ.கி) & 
ஆலத்தூர் (ஊ) பைழயகாலனி , 4.ஆலத்தூர் & பிச்சநத்தம் 
(வ.கி) & ஆலத்தூர் (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 அகரேகாட்டாலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அகரேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 அகரேகாட்டாலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அகரேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) அைணகைரேகாட்டாலம் , 
2.அகரேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 அகரேகாட்டாலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அகரேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு , 
2.அகரேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
3.அகரேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 அகரேகாட்டாலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.அகரேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.அகரேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 தண்டைல‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.தண்டைல (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.தண்டைல (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

194 194 194 தண்டைல‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.தண்டைல (வ.கி) & (ஊ) ெபrயஅக்ரகாரெதரு , 
2.தண்டைல (வ.கி) & (ஊ) சின்ன அக்ரகார ெதரு , 
3.தண்டைல (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 4.தண்டைல (வ.கி) 
& (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 தண்டைல‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.தண்டைல (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு , 2.தண்டைல
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.தண்டைல (வ.கி) & (ஊ) 
மூலக்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 தண்டைல‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.தண்டைல (வ.கி) & (ஊ) காலணி , 2.தண்டைல (வ.கி) & (ஊ) 
வாய்க்கால்ேமட்டுெதரு , 3.தண்டைல (வ.கி) & (ஊ) 
குருநாதபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 வாணியந்தல்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.வாணியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.வாணியந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 3.வாணியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 வாணியந்தல்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.வாணியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 2.வாணியந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.வாணியந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு காட்டுெகாட்டைக , 4.வாணியந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 ரங்கநாதபுரம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & ரங்கநாதபுரம்(ஊ) வடக்குெதரு
, 2.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & ரங்கநாதபுரம்(ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 ரங்கநாதபுரம்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம்

1.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & ரங்கநாதபுரம்(ஊ) காலனி
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & 
ரங்கநாதபுரம்(ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

201 201 201 ரங்கநாதபுரம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & ரங்கநாதபுரம்(ஊ) 
பஞ்சாயத்துஅலுவலகெதரு , 2.அrயெபருமானூர் (வ.கி)  
ரங்கநாதபுரம்(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.அrயெபருமானூர் (வ.கி)  ரங்கநாதபுரம்(ஊ) 
மாதாேகாயில்ெதரு , 4.அrயெபருமானூர் (வ.கி)  
ரங்கநாதபுரம்(ஊ) மருத்துவமைனெதரு , 
5.அrயெபருமானூர் (வ.கி)  ரங்கநாதபுரம்(ஊ) 
இந்திராகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 அrயெபருமானூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி

1.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
2.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
4.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 அrயெபருமானூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம்

1.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு
, 2.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
3.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 
4.அrயெபருமானூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு 
(வடக்குபகுதி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 ேமாகூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.ேமாகூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமாகூர்  காலனி , 2.ேமாகூர் (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 3.ேமாகூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்ெதரு , 4.ேமாகூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு (கிழக்கு) 
(ேமற்கு) , 5.ேமாகூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 ேமாகூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.ேமாகூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் , 2.ேமாகூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புது ேமாகூர் , 3.ேமாகூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய ேமாகூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 ேசாமண்டார்குடி‐606213 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 1.ேசாமண்டார்குடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 
2.ேசாமண்டார்குடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.ேசாமண்டார்குடி (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
4.ேசாமண்டார்குடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.ேசாமண்டார்குடி (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ேசாமண்டார்குடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 
7.ேசாமண்டார்குடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
8.ேசாமண்டார்குடி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

207 207 207 ேமா.வன்னஞ்சூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி

1.ேமா.வன்னஞ்சூர் (வ.கி) &  (ஊ) ஆற்றுப்பாைத ெதரு , 
2.ேமா.வன்னஞ்சூர் (வ.கி) &  (ஊ) பஜைனமடத் ெதரு , 
3.ேமா.வன்னஞ்சூர் (வ.கி) &  (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.ேமா.வன்னஞ்சூர் (வ.கி) &  (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 
5.ேமா.வன்னஞ்சூர் (வ.கி) &  (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
6.ேமா.வன்னஞ்சூர் (வ.கி) &  (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
7.ேமா.வன்னஞ்சூர்(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 ேமா.வன்னஞ்சூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம்

1.ேமா.வன்னஞ்சூர் (வ.கி) & (ஊ) வடகாலனி , 
2.ேமா.வன்னஞ்சூர் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி கிழக்குத்ெதரு , 
3.ேமா.வன்னஞ்சூர் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி ேமற்குத்ெதரு , 
4.ேமா.வன்னஞ்சூர் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ேமா.வன்னஞ்சூர் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி 
நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 க.அளம்பலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.க.அளம்பலம்
(வ.கி) & (ஊ) திடீர்குப்பம்  , 3.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் 
ேமட்டுத் ெதரு , 4.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணுசாமி 
சந்து , 5.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) தண்டபாணி சந்து , 
6.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 க.அளம்பலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) பஞ்சாயத்து அலுவலகம் , 
2.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) மருத்துவமைன , 
3.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி1 , 4.க.அளம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதூக்காலனி  2 , 5.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி 3 , 6.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 4 , 
7.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 5 , 8.க.அளம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 6 , 9.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடகாலனி வடக்கு ெதரு , 10.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடகாலனி ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 31 of 54



  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

211 211 211 க,அளம்பலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதன் காலனி ேமட்டுத் ெதரு , 
2.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதன் காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதன் காலனி 
கிழக்குத் ெதரு , 4.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதன் காலனி 
ெதற்குத் ெதரு , 5.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ேசாமன்டார் 
குடி ெசல்லும் வழித் ெதரு , 6.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதன் காலனி ேதாப்புத் ெதரு , 7.க.அளம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதன் காலனி ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 ெசம்படாகுறிச்சி‐606207 ஆதி திராவிடர் நலப்பள்ளி  கூடுதல் கட்டிடம் 1.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) &(ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
3.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
5.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
6.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) அம்மன்பாைளயம் நடுத் 
ெதரு , 7.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) அம்மன்பாைளயம் 
கிழக்குத் ெதரு , 8.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மன்பாைளயம் வடக்குத் ெதரு , 9.ெசம்படாக்குறிச்சி 
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

213 213 213 ெசம்படாகுறிச்சி‐606207 ஆதி திராவிடர் நலப்பள்ளி  கூடுதல் கட்டிடம் 1.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ேமற்கு
ெதரு , 2.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
ெதற்கு ெதரு , 3.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி கிழக்கு ெதரு , 4.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி நடுத் ெதரு , 5.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & 
(ஊ) அம்மாபாைளயம் ெமயின் ேராடு , 6.ெசம்படாக்குறிச்சி 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி ெமயின் ேராடு , 
7.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி கிழக்கு ெதரு , 
8.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி வடக்குத் 
ெதரு , 9.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 
ேமற்குத் ெதரு , 10.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி நடுத் ெதரு , 11.ெசம்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 ெபான்பரப்பட்டு‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெபான்பரப்பட்டு (வ.கி) & க.அலம்பளம் (ஊ) வடக்குத்
ெதரு , 2.ெபான்பரப்பட்டு (வ.கி) & க.அலம்பளம் (ஊ) வடக்கு 
சந்து , 3.ெபான்பரப்பட்டு (வ.கி) & க.அலம்பளம் (ஊ) 
கிழக்குெதரு , 4.ெபான்பரப்பட்டு (வ.கி) க.அளம்பளம் (ஊ) க. 
அளம்பளம் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 5.ெபான்பரப்பட்டு (வ.கி) & 
க.அலம்பளம் (ஊ) எஸ்.ேக நகர் ெதரு 1 , 6.ெபான்பரப்பட்டு 
(வ.கி) &க.அளம்பளம் (ஊ) எஸ்.ேக நகர் ெதரு 2 , 
7.ெபான்பரப்பட்டு (வ.கி) & க.அலம்பளம் (ஊ) எஸ்.ேக.நகர் 3 , 
8.ெபான்பரப்பட்டு (வ.கி) & க.அலம்பளம் (ஊ) எஸ்.ேக நகர் 
ெதரு 4

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 மாதவச்ேசr‐606207 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 1.மாதவச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.மாதவச்ேசr (வ.கி) 
& (ஊ) பண்டாரெதரு , 3.மாதவச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
நாய்க்கர்ெதரு , 4.மாதவச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 மாதவச்ேசr‐606207 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 1.மாதவச்ேசr (வ.கி) &  (ஊ) வடக்குெதரு , 2.மாதவச்ேசr
(வ.கி) & (ஊ) அக்ராகரக்ெதரு , 3.மாதவச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

217 217 217 மாதவச்ேசr ‐ 606207 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 1.மாதவச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.மாதவச்ேசr (வ.கி) & 
(ஊ) சிவகங்ைககாட்டுெகாட்டைக , 3.மாதவச்ேசr (வ.கி) & 
(ஊ) காமராஜர்காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

218 218 218 மாதவச்ேசr ‐ 606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம்

1.மாதவச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 2.மாதவச்ேசr
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர்காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 பால்ராம்பட்டு‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பால்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.பால்ராம்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.பால்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 4.பால்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

220 220 220 பால்ராம்பட்டு‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பால்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
2.பால்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 3.பால்ராம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 4.பால்ராம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 மாத்தூர்‐606207 பஞ்சாயத்துயூனியன் நடுநிைலப்பள்ளி 1.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 3.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 மாத்தூர்‐606207 பஞ்சாயத்துயூனியன் நடுநிைலப்பள்ளி 1.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 2.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 4.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 மாத்தூர்‐606207 பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிைலப்பள்ளி 1.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்மாேபட்ைட ேராடு , 2.மாத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 5.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
6.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 7.மாத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) எடுத்தவாய்நத்தம்ேராடு , 8.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

224 224 224 மாத்தூர்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.மாத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 3.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
4.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 மாத்தூர்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாவிந்தராஜாநகர் , 2.மாத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 3.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி , 4.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 பrகம் ‐ 606207 ஆதி திராவிடர் நலதுவக்க ப்பள்ளி,கூடுதல்
புதிய கட்டிடம்  ெதற்கு பகுதி

1.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 2.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 3.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 4.பrகம் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 5.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) குன்று ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 ேகாட்டக்கைர ‐ 606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டகைர அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 பrகம்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,வடக்கு
கட்டிடம்,ேமற்கு பகுதி

1.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 3.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 4.பrகம் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 5.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 பrகம்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,வடக்கு
கட்டிடம்,ேமற்கு பகுதி

1.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததி காலனி , 2.பrகம் (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி , 3.பrகம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 வடக்கனந்தல்‐606207 ேடனிஷ்மிஷன் துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி 1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 2 எைடயர்
சந்து , 2.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 1 ஒட்டர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 வடக்கனந்தல்‐606207 ேடனிஷ்மிஷன் துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி 1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 1ெசம்படவர்
ெதரு , 2.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
1வண்ணாரத்ெதரு , 3.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 2 பrயாrத் ெதரு , 4.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 2 கிழக்கு ெதரு , 5.வடக்கனந்தல் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு 2 கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

232 232 232 வடக்கனந்தல்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ைமயகட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 புதுத்ெதரு , 
2.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 14 ஒட்டர் 
ெதரு , 3.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 14 
கிணற்று சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 வடக்கனந்தல்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ைமயக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 14 காமராஜர்
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 வடக்கநந்தல்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு  3 ேமற்கு
சந்து , 2.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 
ேகாமுகி நகர சந்து , 3.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 5 பர்மா தமிழர் ெதரு , 4.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 5 ெதற்குத் ெதரு ேடம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 வடக்கநந்தல்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 5 மாrயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு4 வடக்குத் ெதரு நடு சந்து,பர்மா தமிழர் சந்து , 
3.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 
சுடுகாடுபாைத ெதரு , 4.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 6 வள்ளுவர் ெதரு , 5.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 6 ெதற்கு ெதரு , 6.வடக்கனந்தல் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு 6 ேமற்கு ெதரு , 7.வடக்கனந்தல் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 நடுத்ெதரு , 8.வடக்கனந்தல் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 வடக்கு ெதரு , 
9.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 மாrயம்மன் 
ேகாவில்ெதரு , 10.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 6 கைடத் ெதருவுக்குப் ேபாகும் ேராடு , 
11.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 ேதாட்டித் 
ெதரு , 12.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 
ேகாமுகி ேடம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

236 236 236 வடக்கனந்தல்‐606207 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3  ெதற்குெதரு , 
2.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3  
அம்ைமயக்கரத்தான் சந்து , 3.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 4  ஆசாr சந்து , 4.வடக்கனந்தல் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு 4 முனியபிள்ைள சந்து , 
5.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு  4 நடு சந்து , 
6.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 4 வடக்கு ெதரு 
, 7.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 4 அக்ரஹாரத் 
ெதரு , 8.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 4 
ேதவாங்கர் ெதரு , 9.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 4 ேவலாயுதம்பிள்ைள சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 அக்கராப்பாைளயம்‐606207 ஆஷாத் நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி

1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 8  எல்.எப்.ேராடு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 அக்கராப்பாைளயம்‐606207 ஆஷாத் நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி

1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 8  ெபருமாள்
ேகாயில் ெதரு , 2.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு3 முகம்மதியர் ெதரு , 3.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 9 குன்றுேமட்டுத் ெதரு , 
4.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 9 ேமற்கு ெதரு 
, 5.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 9 
அக்கராயபாைளயம் , 6.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 7  காட்டுக்ெகாட்டாய் , 7.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 9 ெபருமாள்பிள்ைள ெதரு, , 
8.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 9 
ெதற்குெதரு,குன்றுேமட்டுெதரு , 9.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 9 ஊத்ேதாைடகாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

239 239 239 அக்கராப்பாைளயம்‐606207 ஆஷாத் நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி

1.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு 9 ஊத்ேதாைடகாடு , 2.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு  9 ஒட்டர் ெதரு , 
3.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு  9 நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 அக்கராப்பாைளயம்‐606207 ஆஷாத் நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி

1.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு  8 எல்.எப்.ேராடு , 2.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு  8  வடக்கு ெதரு , 
3.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு  8  கிழக்கு ெதரு , 4.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு 8 ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 அக்கராப்பாைளயம்‐606207 ஆஷாத் நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி

1.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு 10  மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு  10  வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 அக்கராப்பாைளயம்‐606207 ஆஷாத் நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி

1.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு  10 கிழக்கு ெதரு , 2.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு  10  ெதற்கு ெதரு , 
3.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு  7  அருந்ததியர் ெதரு , 4.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு  7 ஓடக்காரத் ெதரு , 
5.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு  7  சர்க்கைர ஆைல குடியிருப்பு , 
6.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு  7  காட்டுக் ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

243 243 243 அம்மாேபட்ைட‐606207 நாட்டார் உதவிெபரும் பள்ளி 1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 12 ெதற்குத்
ெதரு , 2.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 12 
கிழக்குத் ெதரு , 3.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 13 நடுத் ெதரு , 4.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு  12 எல்.எப்.ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 அம்மாேபட்ைட‐606207 நாட்டார் உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி,(கிழக்கு கட்டிடம்)

1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு  11 மாத்தூர்
சந்து , 2.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 13 
கிழக்கு ெதரு , 3.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
11 நடுத் ெதரு , 4.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
12 எல்.எப்.ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 அம்மாேபட்ைட‐606207 நாட்டார் உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு கட்டிடம்)

1.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 11 உைடயார்
ெதரு , 2.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 11 
பூவாங்ேகாணார் ெதரு , 3.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 11 ஆட்டுக்கார நாயக்கர் ெதரு , 
4.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 11 ஆசாr சந்து 
, 5.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 11 ேகானார் 
ெதரு , 6.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 13 
அருந்ததியர் ெதரு , 7.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 13 அருந்ததியர் புதுத்ெதரு , 8.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 12 வான்ேகானூர்ெதரு,உைடயார் சந்து , 
9.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 13 
அம்மன்நகர்,அருந்ததியர்காலனி , 10.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 11 ஆசாr சந்து எல்.எப்.ேராடு , 
11.வடக்கனந்தல் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 13 அம்மன் 
நகர்,கிழக்கு கவரத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

246 246 246 கச்சிராப்பாைளயம்‐606207 அரசு ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் (வடக்கு கட்டிடம்.ெதற்கு பகுதி)

1.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு 15  எல்.எப்.ேராடு , 2.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு 15  சுப்பிரமணிய 
ேகாயில் ெதரு , 3.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு 15 வாணியர் ெதரு , 
4.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு 15 ேவதக்கார ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 கச்சிராப்பாைளயம்‐606207 அரசு ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி(வடக்கு புதிய 
கட்டிடம்)

1.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு 15 கிழக்கு ெதரு , 2.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு 17 குளத்துேமட்டு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 கச்சிராப்பாைளயம்‐606207 அரசு ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு
கட்டிடம்)

1.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு 16  எல்.எப்.ேராடு , 2.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு 16  கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 கச்சிராப்பாைளயம்‐606207 அரசு ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்கு
கட்டிடம்)

1.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு 17 ெவங்கட்டாம்ேபட்ைட ேராடு , 
2.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு 17 கிழக்கு ெதரு L.F.ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 ெவங்கட்டாம்ேபட்ைட‐
606207

ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு 18 ேராட்டுத் ெதரு , 2.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு 18 கிழக்கு ெதரு , 
3.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு 18 வடக்கு ெதரு , 4.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு 18 ேமற்கு ெதரு , 
5.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) 
வார்டு 18 நடுத் ெதரு , 6.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & 
வடக்கனந்தல் (ேபருராட்சி) வார்டு 18 சைடயபைடயாச்சி 
சந்து , 7.கச்சராயபாைளயம் (வ.கி) & வடக்கனந்தல் 
(ேபருராட்சி) வார்டு 18 கணபதி சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

251 251 251 ஏர்வாய்ப்பட்டிணம்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 1.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 
2.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
6.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) உைடயார் ெதரு , 
7.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் ேமற்கு , 
8.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) ஓைடகாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 ஏர்வாய்ப்பட்டிணம்‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 1.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் ெதற்கு , 
2.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர் காலனி , 
3.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காட்டுெகாட்டாய் , 
4.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
5.ஏர்வாய்பட்டினம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 கடத்தூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கடத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கடத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.கடத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 4.கடத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.கடத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

254 254 254 கடத்தூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கடத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.கடத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 ெதங்கியாநத்தம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பாதரம்பள்ளம் (வ.கி) ெதங்கியாநத்தம் (ஊ) 
பாதரம்பள்ளம் , 2.ெதங்கியாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர் 
ெதரு , 3.ெதங்கியாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.ெதங்கியாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 
5.ெதங்கியாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் , 
6.ெதங்கியாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) நாய்க்கர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 ெதங்கியாநத்தம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெதங்கியாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.ெதங்கியாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.ெதங்கியாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

257 257 257 ெதங்கியாநத்தம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.ெதங்கியாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.ெதங்கியாநத்தம்
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 ைபத்தந்துைற‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ைபத்தந்துைற (வ.கி) & (ஊ) புதூர் ைபத்தாந்துைர , 
2.ைபத்தந்துைற (வ.கி) & (ஊ) ைபத்தந்துைர , 
3.ைபத்தந்துைற (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 ைபத்தந்துைற‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ைபத்தந்துைற (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காலனி , 
2.ைபத்தந்துைற (வ.கி) & (ஊ) ைபத்தந்துைர 
காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 எலியத்தூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.எலியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
2.எலியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.எலியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 4.எலியத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 5.எலியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒட்டர் ெதரு , 6.எலியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
7.எலியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 எலியத்தூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.எலியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி முருகன் ேகாயில் ெதரு
, 2.எலியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ெதரு , 
3.எலியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
4.எலியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
5.எலியத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதங்கியாநத்தம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

262 262 262 ெதாட்டியம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி(புதியகட்டிடம்)

1.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டியம் மாrயம்மன் ெதரு , 
2.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.ெதாட்டியம் 
(வ.கி) & (ஊ) சுப்ரமணியார் ேகாவில் ெதரு , 4.ெதாட்டியம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 5.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு , 6.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் 
ெதரு , 7.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
8.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) ஓட்டர் ெதரு , 9.ெதாட்டியம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 10.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 42 of 54
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

263 263 263 ெதாட்டியம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 2.ெதாட்டியம் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 4.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 
5.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 6.ெதாட்டியம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 7.ெதாட்டியம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 ெதாட்டியம்‐606201 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்கு கட்டிடம்) 1.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
2.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
3.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
4.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
5.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமட்டு ெதரு , 
6.ெதாட்டியம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் நகர் , 7.ெதாட்டியம் 
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 ெதன்ெசட்டியந்தல்‐ 606201 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு 
, 3.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
4.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
5.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
6.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
7.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 
8.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

266 266 266 ெதன்ெசட்டியந்தல்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
2.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
3.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 
5.ெதன்ெசட்டியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

267 267 267 தகைர‐606201 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.தகைர (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.தகைர (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத் ெதரு , 3.தகைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.தகைர 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 5.தகைர (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 
, 6.தகைர (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 7.தகைர (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

268 268 268 தகைர‐606201 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.தகைர (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.தகைர (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.தகைர (வ.கி) & (ஊ) காட்டு 
ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 கல்லாநத்தம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.கல்லாநத்தம்
(வ.கி) & (ஊ) ேசந்தமங்கலம் , 3.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 4.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

270 270 270 கல்லாநத்தம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 2.கல்லாநத்தம்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் , 4.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) புது 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 கல்லாநத்தம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.கல்லாநத்தம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் , 5.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் 
ெதரு , 6.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 
7.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 8.கல்லாநத்தம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேசந்தமங்கலம் , 9.கல்லாநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 நாககுப்பம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 5.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) 
நடுத் ெதரு , 6.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) 
வடக்கு ெதரு , 7.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) 
மந்ைதெவளி ெதரு , 8.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் 
(ஊ) ேமற்கு காட்டுெகாட்டாய் , 9.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) 
நாககுப்பம் (ஊ) வடக்கு காட்டுெகாட்டாய் , 
10.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) கிழக்கு 
காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

273 273 273 நாககுப்பம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி 1.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) மந்ைதெவளி
ெதரு , 2.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) 
ைரஸ்மில் ெதரு , 3.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் 
(ஊ) ெதற்கு ேமடு , 4.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் 
(ஊ) ேபாயர் ெதரு , 5.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் 
(ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 6.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) 
நாககுப்பம் (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
7.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) காலனி கிழக்கு 
ெதரு , 8.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு , 9.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) நாககுப்பம் 
(ஊ) காட்டுெகாட்டாய் (ெதற்கு) , 10.பாண்டியன்குப்பம்(வ.கி) 
நாககுப்பம் (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

274 274 274 திம்மாபுரம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.திம்மாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 2.திம்மாபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.திம்மாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
ெதரு , 4.திம்மாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.திம்மாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 6.திம்மாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 7.திம்மாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடு 
ெதரு , 8.திம்மாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
9.திம்மாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 10.திம்மாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 11.திம்மாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு காட்டுெகாட்டாய் , 12.திம்மாபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) முனாங்கன்னிகுட்ைட , 13.திம்மாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 பாண்டியங்குப்பம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு 
, 3.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கைலஞர் நகர் , 
4.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சன்னாசி ேகாயில் ெதரு , 
6.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
7.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

276 276 276 பாண்டியங்குப்பம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 1.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்தியர் ெதரு , 
2.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலணி ெதற்கு ெதரு , 
3.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலணி வடக்கு ெதரு , 
4.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்கு ெதரு , 
5.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
6.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காட்டுெகாட்டாய் , 
7.பாண்டியன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

277 277 277 ெவட்டிப்ெபருமாளகரம்‐
606201

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
2.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
4.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) மைனயகார ெதரு , 
5.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
6.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 
7.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
8.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெகாத்தனார் ெதரு , 
9.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

278 278 278 ெவட்டிப்ெபருமாளகரம்‐
606201

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்கு
ெதரு , 2.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் 
ெதரு , 3.ெவட்டிெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.ெவட்டி ெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதற்குெதரு , 
5.ெவட்டி ெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குெதரு , 
6.ெவட்டி ெபருமாளாகரம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

279 279 279 ெவட்டிப்ெபருமாளகரம் ‐
606201

ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி.(ைமயக்கட்டிடம்)

1.மரவாநத்தம் (வ.கி) & ெவட்டிெபருமாளகரம் (ஊ) ேமற்கு
ெதரு , 2.மரவாநத்தம் (வ.கி) & ெவட்டிெபருமாளகரம் (ஊ) 
ெமயின்ேராடு , 3.மரவாநத்தம் (வ.கி) & 
ெவட்டிெபருமாளகரம் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 4.மரவாநத்தம் 
(வ.கி) & ெவட்டிெபருமாளகரம் (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.மரவாநத்தம் (வ.கி) & ெவட்டிெபருமாளகரம் (ஊ) வடக்கு 
ெதரு , 6.மரவாநத்தம் (வ.கி) & ெவட்டிெபருமாளகரம் (ஊ) 
காலனி நடுத் ெதரு , 7.மரவாநத்தம் (வ.கி) & 
ெவட்டிெபருமாளகரம் (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
8.மரவாநத்தம் (வ.கி) & ெவட்டிெபருமாளகரம் (ஊ) காலனி 
ேமற்கு ெதரு , 9.மரவாநத்தம் (வ.கி) & 
ெவட்டிெபருமாளகரம் (ஊ) காலனி ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

280 280 280 ெவட்டிப்ெபருமாளகரம் ‐
606201

ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி(ைமயக்கட்டிடம்)

1.மரவாநத்தம் (வ.கி) & ெவட்டிெபருமாளகரம் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

281 281 281 காந்திநகர்,சின்னேசலம்‐
606201

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேப) வார்டு 1 சிறுவத்தூர் ேராடு , 
2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேப) வார்டு 1 காந்திநகர் 8வது ெதரு 
, 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேப) வார்டு 1 காந்திநகர்முதல்ெதரு 
, 4.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேப) வார்டு 1 காந்திநகர் 12வது 
ெதரு , 5.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேப) வார்டு 1 காந்திநகர் 
2வது ெதரு , 6.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேப) வார்டு 1 
காந்திநகர் 6வது ெதரு , 7.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேப) வார்டு 
1 காந்திநகர் 11வது ெதரு , 8.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேப) 
வார்டு 1 காந்திநகர் 5வது ெதரு , 9.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேப) வார்டு 1 காந்திநகர் 10வது ெதரு , 10.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேப) வார்டு 1 காந்திநகர் 4வது ெதரு , 
11.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேப) வார்டு 1 காந்திநகர் 3வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

282 282 282 (காந்தி நகர் 
)சின்னேசலம்‐606201

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 2 வாணியர்
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 2மீனவர் வதீி 1 , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 3 வாணியர் வதீி (ெதற்கு) , 
4.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 ஓட்டர் சந்து 1 , 
5.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 ஓட்டர் சந்து 2 , 
6.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 ஓட்டர் சந்து 3 , 
7.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 ேவலாயுத 
ஆசாr சந்து , 8.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 
முதலியார் சந்து , 9.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 2 மீனவர் வதீி 2 , 10.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 3 ஒட்டர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

283 283 283 (காந்தி நகர் 
)சின்னேசலம்‐606201

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 2 காலனி
ெதற்கு ெதரு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 2 
காலனிபுதுத்ெதரு , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 2 காலனி புதுேராடு , 4.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 1 சிறுவத்தூர் ேராடு ெதரு , 
5.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 1 சிறுவத்தூர் 
ேராடு காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

284 284 284 சின்னேசலம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்குஒத்தவாைடெதரு)

1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 ெதற்குவதீி
கிழக்கு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 
கன்னிமார் ேகாவில் சந்து , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 3 தண்டகாரன் சந்து , 4.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 ெதற்கு ெதரு சந்து , 
5.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 ெதற்கு ெதரு , 
6.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 3 
ேசர்ைவக்காரன் சந்து , 7.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 4 ெபrயதனக்காரன் சந்து , 8.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 4 கல்லுக்கட்டி சந்து , 9.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 4 அலங்காரத்தான் சந்து , 
10.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 4 
குளச்சன்வட்டு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

285 285 285 சின்னேசலம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (ெதற்கு
ஒத்தவாைடெதரு)

1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 4 ெதற்கு
ஒற்றவாைட ெதரு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 4 ெதற்குவதீி ேமற்குெதரு , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 4 குறும்பர் ெதரு1 , 4.சின்னேசலம் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு 4 குறும்பர் ெதரு 2 , 5.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 4 குறும்பர் ெதரு 3 , 
6.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 4 
ெபத்தநாய்க்கன் சந்து , 7.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 4 பைடயாச்சி சந்து , 8.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 4 இைடயர்சந்து ேமற்கு கிழக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

286 286 286 சின்னேசலம்‐606201 ேடனிஷ்மிஷன் நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 10 மாrயம்மன்
ேகாயில் வதீி , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
10 ெகாட்டாபுளி அரசங்குடிளான் சந்து , 3.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 10 வரகூரான் சந்து , 
4.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 11 தர்த்தபுரம் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

287 287 287 சின்னேசலம்‐606201 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 புதுவதீி
ேமற்குெதரு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 
புதுவதீி கிழக்குெதரு , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 6 கள்ளிக்காட்டுத் ெதரு , 4.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 6 அருந்ததியர் ெதரு , 5.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 6 அருணாசலம் திேயட்டர் 
பின்புறம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 49 of 54



  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

288 288 288 சின்னேசலம்‐606201 அரசுெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 5 கைடத் ெதரு , 
2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 5 திருப்புலி 
நாயக்கன் சந்து , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 5 கைடத் ெதரு கிழக்கு , 4.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 5 திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 5 
தங்கப்ெபருமாள் பிள்ைள ெதரு , 6.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 5 ெபrய வட்டு சந்து , 7.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 5 கைடத் ெதரு ேமற்கு ெதரு , 
8.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 5 ெதற்கு ெதரு 
சந்து , 9.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 5 
ெகாரவக்கண்ணன் சந்து , 10.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 5 பிள்ைளவட்டு ெதரு , 11.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 5 ெவrயன்வட்டு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

289 289 289 சின்னேசலம்‐606201 அரசுெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 ஆஸ்பத்திr
ேராடு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 
முதலியார் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 வண்டிேமட்டு ெதரு , 
4.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 ேமட்டு ெதரு(1) 
, 5.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 ேமட்டு ெதரு 
2 , 6.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 ேமட்டு 
ெதரு 3 , 7.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 
அய்யனார்ேகாயில் ெதரு , 8.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 7 ெகண்டி ெசட்டித் ெதரு , 
9.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 7 ேமற்கு ரத வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

290 290 290 கிழக்கு. சின்னேசலம் ‐
606201

ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 12 ேசலம்
ெமயின் ேராடு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
12 கூைகயூர் ேராடு ேசலம் ெமயின் ேராடு , 3.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 13 ேசலம் ெமயின் ேராடு , 
4.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 13 அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

291 291 291 சின்னேசலம்‐606201 அரசுஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 14 ெசங்குந்தர்
நகர் 1 , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 14 
ெசங்குந்தர் நகர் 2 , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 14 ெசங்குந்தர் நகர் 3  , 4.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 14 ெசங்குந்தர் நகர் 4 , 5.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 14 ெசங்குந்தர் நகர் 5 , 
6.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 14 ெசங்குந்தர் 
நகர் 6 , 7.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 14 
ெசங்குந்தர் நகர் 7 , 8.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 14 ெசங்குந்தர் நகர் 8 , 9.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 15 மூங்கில்பாடிேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

292 292 292 சின்னேசலம்‐606201 அரசு ஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி.ேமற்குபகுதி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 11 முகமதியர்
ெதரு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 11 ேசலம் 
ெமயின் ேராடு (வடக்கு , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 11 ேராமன்கத்ேதாலிக்க ேமற்குெதரு , 
4.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு11 சக்திபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

293 293 293 சின்னேசலம்‐606201 அரசு ஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி.ேமற்குபகுதி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 11 ரயில்ேவ
ஸ்ேடஷன் ேராடு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 12 கூைகயூர் ேராடு , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 14,15 மூங்கில்பாடிேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

294 294 294 சின்னேசலம்‐606201 அரசு ஆண்கள்ேமல்நிைலப்பளளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 16 விஜயபுரம்
வதீி1வதுெதரு  , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
15 திரு.வி.க.நகர் வடக்கு , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 15 திரு.வி.க.நகர் ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

295 295 295 சின்னேசலம்‐606201 அரசு ஆண்கள்ேமல்நிைலப்பளளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 15 கள்ளுக்கைட
சந்து , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 16 
விஐயபுரம்2வதுெதரு , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 16 விஐயபுரம் 3வது ெதரு , 4.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 16 விஜயபுரம்4வதுெதரு , 
5.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 16 விஜயபுரம் 
5வதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

296 296 296 சின்னேசலம்‐606201 அரசு ஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 17 விஜயபுரம்
9வதுெதரு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 17 
விஜயபுரம்10வதுெதரு , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 17 விஜயபுரம் 11வதுெதரு , 4.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 17 விஜயபுரம் 12வதுெதரு , 
5.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 17 விஜயபுரம் 
13வதுெதரு , 6.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 17 
விஜயபுரம் 8துெதரு , 7.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 17 விஜயபுரம் 7வதுெதரு , 8.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 17 விஜயபுரம் 2வதுெதரு , 
9.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 18 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

297 297 297 சின்னேசலம்‐606201 அரசு ஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,(ைமய
பகுதி)  ெதற்குகட்டிடம்)

1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 16 விஐயபுரம்
3வது ெதரு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 16 
விஜயபுரம் 4வது ெதரு , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 16 விஜயபுரம் 7வது ெதரு , 
4.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 17 விஜயபுரம் 
8வது ெதரு , 5.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 17 
விஜயபுரம்  9வது ெதரு , 6.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 17 விஜயபுரம் 10வது ெதரு , 
7.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 17 
விஐயபுரம்11வதுெதரு , 8.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 17 விஐயபுரம்12வதுெதரு , 9.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 18 வடக்கு காட்டுெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

298 298 298 சின்னேசலம்‐606201 ேடனிஷ்மிஷன் நடுநிைலப்பள்ளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 9 
பண்ைணயாத்து சந்து , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 9 ேகாட்ைடயர் ேதாட்டம் சந்து , 3.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 9 ேபட்ைட சண்முக முதலி 
சந்து , 4.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 9 
நாட்டாண்ைம குழந்ைத முதலி வதீி , 5.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 9 சந்ைதக்காரன் வதீி , 
6.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 9 
சிவன்சன்னதிெதரு , 7.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 9 அதிகாrசந்து , 8.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 9 நாட்டாண்ைம குழந்ைத முதலி சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 79   சங்கராபுரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?
1 2 3 4 5 6 7

299 299 299 சின்னேசலம்‐606201 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி ( 
ேசலம்ெமயின்ேராடு)

1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 8 ேதாப்பு
முருகநாயக்கன் சந்து , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 8 வடுகன் சந்து , 3.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 8 ெபருமாள் நாயக்கன் சந்து , 4.சின்னேசலம் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு 8 வடுகர் சந்து ெதற்கு ெதரு , 
5.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 8 ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 6.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
8 ெபான்னன் அதிகாr சந்து , 7.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 8 பச்சநாதன் பிள்ைள சந்து , 
8.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 8 
பண்டாரத்தான் சந்து , 9.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 8 அந்தாளம் பிள்ைள ெதரு , 10.சின்னேசலம் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு 8 அக்ரஹாரம் (1வது ெதரு) , 
11.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 8 அக்ரஹாரம் 
(2வது ெதரு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

300 300 300 சின்னேசலம்‐606201 ேடனிஷ்மிஷன் நடுநிைலப்பள்ளி 1.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 10 
வாணியர்பிள்ைள ேகாயில் ெதரு , 2.சின்னேசலம் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு 10 கீழ்ெவற்றிைலகார வதீி , 
3.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 10 கிழக்குரத 
வதீி , 4.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 10 
வண்ணான்ெதரு , 5.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு 11 சப்ஸ்ேடஷன் கிைள பாைத , 6.சின்னேசலம் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 11 மரவானத்தம் கிைள பாைத , 
7.சின்னேசலம் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 10 
வாணியர்பிள்ைளயார் ேகாயில் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேததி 

இடம் விழுப்புரம்

01-09-2018  முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,
 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 மட்டிைகக்குறிச்சி‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
4.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2  மட்டிைகக்குறிச்சி‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
2.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
3.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
4.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 
5.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 நல்லாத்தூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.நல்லாத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 5.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு 
ெதரு , 6.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
7.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி ேமற்கு ெதரு , 
8.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 நல்லாத்தூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்கு ெமயின்
ேராடு , 2.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
நடுத்ெதரு , 3.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின் 
ேராடு (ேமற்கு) , 4.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
வடக்கு ெதரு , 5.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
காமராஜர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
5 5 5 நல்லாத்தூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி நடுத்ெதரு , 
2.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக (ேமற்கு) , 
3.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
4.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக (வடக்கு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 குதிைரச்சந்தல்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
5.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதற்கு 
ெதரு , 6.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
வடக்கு ெதரு , 7.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 8.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி கிழக்கு ெதரு , 9.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 10.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
நாய்க்கர் ெதரு , 11.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
வன்னஞ்சூரான் ெதரு , 12.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 13.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
7 7 7 குதிைரச்சந்தல்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வன்னஞ்சூரான் ெதரு , 
2.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதற்கு 
ெதரு , 4.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
6.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
7.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
8.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 9.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நாய்க்கர் ெதரு , 
10.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி வடக்கு 
ெதரு , 11.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
நடுத்ெதரு , 12.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 குதிைரச்சந்தல்‐606202 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வன்னஞ்சூரான் ெதரு , 
2.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி வடக்கு 
ெதரு , 4.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
5.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
6.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி நடுத்ெதரு , 
7.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
9 9 9 காரனூர்‐606202 புனித மrயம்ைம உயா்நிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 3.காரனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 4.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் , 5.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
6.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 7.காரனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 8.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி கிழக்கு ெதரு , 10.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேமற்கு ெதரு , 11.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 சைடயம்பட்டு‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
2.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
3.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
4.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
5.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
6.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
7.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 8.சைடயம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 சைடயம்பட்டு‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு பக்கம் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 கருணாபுரம் 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

ேடனிஷ்மிஷன் துவக்கப்பள்ளி (ேமற்கு
பகுதி அைற

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 8 
சிறுவங்கூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 ேகாட்ைடேமடு 
கள்ளக்குறிச்சி ‐606202

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்க பள்ளி (எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 8 
சிறுவங்கூர் ேராடு பகுதி‐2 , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் 
நிைல நகராட்சி ந ) வார்டு 8 ேகாட்ைட ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
14 14 14 கருணாபுரம் 

கள்ளக்குறிச்சி‐606202
ேடனிஷ்மிஷன் துவக்கப்பள்ளி 1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி. ந ) வார்டு

8 கருணாபுரம் காலனி ேமற்கு ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 8 கருணாபுரம் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 கருணாபுரம் 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

ேடனிஷ்மிஷன்  துவக்கப்பள்ளி 1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 9 
அrசன காலனி கருணாபுரம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 கருணாபுரம் 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

ேடனிஷ்மிஷன்  துவக்கப்பள்ளி 1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 9 
கருணாபுரம் புதிய காலனி , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 
3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 9 ேசாகியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி 1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 
கீழ்தக்கா ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 10 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 
சுந்தர விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் )

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 
துருகம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி ( 
ெதற்கு பக்கம் கிழக்கு நடுப்பகுதி)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 
துருகம் ேராடு பகுதி‐2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி ( 
ெதற்கு பக்கம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 
புத்து மாrயம்மன் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 10 திருவரங்கம் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

21 21 21 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி( 
முதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
பக்கம்)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 7 
கச்ேசr ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
22 22 22 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி( 

முதல் கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்)
1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 7 
கச்ேசr ேராடு பகுதி‐ 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி( 
அைறஎண் 13 கிழக்கு பக்கம் கிழக்கு 
பகுதி வடக்கு முகம்

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 5 
காந்தி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி( 
அைறஎண் 14 கிழக்கு பக்கம் நடுப்பகுதி 
வடக்கு முகம்

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 5 
காந்தி ேராடு பகுதி‐ 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 6 
காந்தி ேராடு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 6 வாய்க்கால்ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி( 
அைற எண் 20 கிழக்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 6 
ேநப்பால் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி( 
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
பக்கம்)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 12 
அண்ணாநகர் , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 12 ராஜாம்பாள் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி( 
அைற எண் 19 ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி வடக்கு பக்கம்)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 11 
சிதம்பரம் பிள்ைள ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 ஏமப்ேபர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்),

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) &கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 12 ஏமப்ேபர்  அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 ஏமப்ேபர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம்)

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) &கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 12 ஏமப்ேபர்  அண்ணா நகர் ‐ பகுதி 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
31 31 31 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி(ெதற்கு

கட்டிடம் வடக்கு முகம்)
1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 11 
நாட்டுக்கவுண்டர் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு  11&12 ெவள்ளார் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 11 
புது வட்டு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 (ேசலம் ெமயின் ேராடு) 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 17 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 17 கஸ்தூrபாய் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 17 
கமலா ேநரு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 (ேசலம் ெமயின் ேராடு) 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 17 
சுேபதார் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 17 கந்தப்ெபாடி சந்து , 3.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 மணிக்கூண்டு 
ஸ்கூல் சந்து , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 17 கைடவதீி ெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 17 கீழ் அக்ரஹாரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  (எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் ேமற்கு முகம்)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சிமூ . நி . ந ) 
வார்டு 16 இைடயர் சந்து , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 16 கவைரத் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 16 
பாலகிருஷ்ணன் நாயுடு ெதரு   , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) 
& 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 16 கணக்கு பிள்ைள ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35  கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(கூடுதல் புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம்) கச்சிராயபாைளயம் ேராடு

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 18 
குளத்து ேமட்டு ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 17 ேமல் அக்ரஹாரத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
36 36 36 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி(எஸ்

எஸ் எ கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)
1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 19 
&21 சித்ேதr ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 19 சிவன் ேகாவில் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 19 
இரசபுத்திரர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37  கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 20 
திருவள்ளுவர் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 20 அகரத்தான் ெகால்ைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

38 38 38  கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 21 
விளாந்தாங்கல் முதல் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 கச்சிராயபாைளயம் 
ேராடு கள்ளக்குறிச்சி‐
606202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முக 
ேமற்கு பகுதி)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 21 
விளாந்தாங்கல் ேராடு முதல் ெதரு பகுதி‐ 2 , 
2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 21 
விளாந்தாங்கல் 1ம் ெதரு முதல் குறுக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
40 40 40 கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி( எஸ்

எஸ் எ கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)
1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 21 
விளாந்தாங்கல் 2ம் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 1ம் ெதரு 
இரண்டாம் குறுக்குெதரு , 3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 1ம் ெதரு 
மூன்றாம் குறுக்குெதரு , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 1ம் ெதரு 
நான்காம் குறுக்குெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 1ம் ெதரு 5ம் 
குறுக்குெதரு , 6.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 2ம் ெதரு முதல் 
குறுக்குெதரு , 7.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 2ம் ெதரு 2ம் 
குறுக்குெதரு , 8.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 2ம் ெதரு 3ம் 
குறுக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி
(ெதற்கு பகுதி வடக்கு முகம்)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 
ஆஸ்பத்திr கிழக்கு ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 
3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ஆஸ்பத்திr ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி
(ெதற்கு பகுதி வடக்கு முகம்)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 
ஆஸ்பிட்டல் ேராடு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ராஜாஜி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 அரசு ஆண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ெதற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம்)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 19 
கிராமச்சாவடி ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 19 உலகப்ப ெசட்டி ெகால்ைல 
ெதரு , 3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 19 ெபrயார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
44 44 44 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி (எஸ்

எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)
1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் , 
2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர்1ெமயின் 
ெதரு , 3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 
வ.உ.சி.நகர்1ெமயின் ெதரு1குறுக்குெதரு , 
4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர்1 ெமயின் 
ெதரு 2குறுக்குெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 
வ.உ.சி.நகர்1ெமயின் ெதரு3குறுக்குெதரு , 
6.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 1ெமயின் 
ெதரு 4 குறுக்குெதரு , 7.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 
வ.உ.சி.நகர் 1ெமயின் ெதரு 25 குறுக்குெதரு , 
8.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர்1ெமயின் 
ெதரு 6ம் குறுக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி(எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 1ெமயின்
ெதரு 7ம் குறுக்குெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) 
வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 1 ெமயின் ெதரு8ம் குறுக்குெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 2ம் 
ெமயின் ெதரு , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 
வ.உ.சி.நகர் 3ம் ெமயின் ெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 5ம் ெமயின் ெதரு , 
6.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 6ம் 
ெமயின் ெதரு , 7.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 
வ.உ.சி.நகர் 7ம் ெமயின் ெதரு , 8.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் எம்.ஜி.ஆர்.3வதுெதரு , 
9.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 
எம்.ஜி.ஆர்.ெதரு &ேமாைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
46 46 46 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள்

ேமல்நிைலப்பள்ளி(நடுப்பகுதி கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம்)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 
ஆஸ்பத்திr ெதரு ேமற்கு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ராமசாமி நகர் முதல் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 
ராமசாமி நகர் 2வது ெதரு , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 
3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ஆஸ்பத்திr ெதரு 
ேமற்கு 3வது ெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ஆஸ்பத்திr ெதரு ேமற்கு 
2வதுெதரு , 6.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 3 பள்ளிவாசல் ெதரு , 7.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ஆஸ்பத்திr 
ெதரு ேமற்கு 1வது ெதரு , 8.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ஆஸ்பத்திr ெதரு ேமற்கு 
எம்.ஜி.ஆர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

47 47 47 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி(எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 1 பசுங்காயமங்கலம்
ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 1 ஏமப்ேபர் 
வாய்க்கால் ெதரு , 3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 1 
பசுங்காயமங்கலம் 1 குறுக்குெதரு , 4.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி)&(ந) வார்டு 1 பசுங்காயமங்கலம் 2வது 
குறுக்குெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 1 
பசுங்காயமங்கலம் 3வது குறுக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 கள்ளக்குறிச்சி ‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய முஸ்lம்  
ெதாடக்கப்பள்ளி (புதிய வடக்கு கட்டிடம்‐
ேமற்கு பகுதி)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 5 
ெசக்கு ேமட்டுத் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 5 நடுத்தக்கா ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 5 
காசம் சாகிப் ெகால்ைலத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
49 49 49  கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய முஸ்lம்(உருது) 

ெதாடக்கப்பள்ளி
1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
க.மாமன ந்தல் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50  கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய முஸ்lம்
ெதாடக்கப்பள்ளி (புதிய வடக்கு கட்டிடம்‐
கிழக்கு பகுதி)

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
காட்டுபுr தர்க்கா ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 
3வது ெதரு , 3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 4வது 
ெதரு , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 4வது ெதருவில் 
முதல் குறுக்கு ெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 
4வது ெதருவில் 2வது குறுக்கு ெதரு , 6.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் 
ேராடு காலனி 2வது ெதரு , 7.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 
3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் ேராடு 
காலனி 2வது ெதருவில் முதல் குறுக்கு ெதரு , 
8.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 1வது ெதரு , 
9.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 4வது குறுக்குத் ெதரு , 
10.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 3வது குறுக்குத் ெதரு , 
11.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி ) வார்டு 
4 க.மாமன ந்தல் ேராடு வாய்கால் ேமட்டு ெதரு , 
12.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
க.மாமன ந்தல் ேராடு 1வது குறுக்கு ெதரு , 
13.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
கச்சிராயப்பாைளயம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
51 51 51 ஏமப்ேபர்‐606202 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி (பிரதான

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)
1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 14 ஏமப்ேபர் ேசலம் ெமயின் ேராடு , 2.ஏமப்ேபர் 
(வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 14 
ஏமப்ேபர் வடக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 ஏமப்ேபர்‐606202 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி (பிரதான
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 14 ஏமப்ேபர் அக்ரஹாரத் ெதரு , 2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) 
& கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு எண் 14 
ஏமப்ேபர் ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 3.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & 
கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 14 ஏமப்ேபர் 
ெதற்கு ெதரு , 4.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 14 ஏமப்ேபர் ஸ்கூல் ெதரு , 
5.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 14 ஏமப்ேபர் அக்ரஹார சந்து , 6.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & 
கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 14  
அக்ரஹார முதல் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 ஏமப்ேபர்‐606202 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு பகுதி
வடக்கு முகம்)

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 14 ஏமப்ேபர் கrயப்பா நகர் , 2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & 
கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 14 ஏமப்ேபர் 
அண்ணாமைல நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 ஏமப்ேபர்‐606202 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு பகுதி
வடக்கு முகம்)

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 14 ஏமப்ேபர் குளத்து ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 ஏமப்ேபர்‐606202 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு பகுதி
வடக்கு முகம்)

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 15 ஏமப்ேபர் காட்டுக்ெகாட்ட ைக , 2.ஏமப்ேபர் 
(வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு  15 
ஏமப்ேபர் வாய்க்கால் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
56 56 56 ஏமப்ேபர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய

துவக்கப்பள்ளி(நடுப்பகுதி‐கிழக்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு முகம்)

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 13 ஏமப்ேபர் மாrயம்மன் ேகாவில்  சந்து , 
2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 13 ஏமப்ேபர் கிழக்குத்ெதரு , 3.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & 
கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 13 ஏமப்ேபர் 
ெதாம்பர் ெதரு , 4.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 13 ெதன்கீரனூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 ஏமப்ேபர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி(நடுப்பகுதி ேமற்கு முகம்)

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 13 காலனி மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 13 புதுக்காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 13 பைழய காலனி , 4.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & 
கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 13 ஏமப்ேபர் 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 
3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ராமச்சந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 க.மாமனந்தல்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம்)

1.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்துமாமனந்தல் வடக்கு
ெதரு , 2.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்து மாமனந்தல் 
ெதற்கு ெதரு , 3.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்து 
மாமனந்தல் மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
4.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்து மாமனந்தல் 
பிள்ைளயார் ெதரு , 5.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புது 
வட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
59 59 59 க.மாமனந்தல்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பைழய மாமனந்தல்
ெமயின் ேராடு , 2.க.மாமனந்தல்(வ.கி) & (ஊ) பைழய 
மாமனந்நல் முஸ்lம் ெதரு , 3.க.மாமனந்தல்(வ.கி) & (ஊ) 
பைழய மாமனந்தல் கிணத்து ேமட்டு ெதரு , 
4.க.மாமனந்தல்(வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்கு ெதரு , 
5.க.மாமனந்தல்(வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
6.க.மாமனந்தல்(வ.கி) & (ஊ) காலனி குளத்து ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 ேராடு மாமனந்தல்‐
606202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம்)

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.சிறுவங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 ேராடு மாமனந்தல்‐
606202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு எஸ் எஸ் எ கட்டிடம் வடக்கு 
முகம் ேமற்கு பகுதி)

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 2.சிறுவங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 4.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பம்புத்ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 சிறுவங்கூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.சிறுவங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 சிறுவங்கூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.சிறுவங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

64 64 64 சிறுவங்கூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி   
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 சிறுவங்கூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி  
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.சிறுவங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 சிறுவங்கூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி  
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
67 67 67 ெபருவங்கூர் ‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
1.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.ெபருவங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ ெசக்குேமட்டு ெதரு , 4.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 5.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு 
சந்து , 6.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய வ ைளவு , 
7.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 8.ெபருவங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சுப்ரமணியர் ேகாயில்ெதரு , 9.ெபருவங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 10.ெபருவங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 11.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 ெபருவங்கூர் ‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பாைளயம் ேராடு  கிழக்கு , 
3.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 4.ெபருவங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய ேடங்க் ெதரு , 5.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய அருந்ததியர் காலனி , 6.ெபருவங்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) புதிய அருந்ததியர் காலனி , 7.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேடம் வாய்க்கால் கைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 ெபருவங்கூர் ‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ)) பள்ளிகூடத் ெதரு , 
2.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ேநர் ெதரு , 
3.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பாைளயம் ேராடு (ேமற்கு) , 
4.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 நீலமங்கலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.நீலமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 4.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
71 71 71 நீலமங்கலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.நீலமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
அக்ரகாரத் ெதரு , 4.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

72 72 72 நீலமங்கலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ெதரு , 
2.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 3.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்கு ெதரு , 4.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் 
ெதரு , 5.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நrக்குரவர் காலனி , 
6.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஏ.ேக.டி வளாகம் , 
7.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 நீலமங்கலம்‐606213 ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம்  (ெதற்கு
பகுதி)

1.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நrக்குறவர் ெதரு , 
2.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
3.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 4.நீலமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 நீலமங்கலம்‐606213 ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம்  ெதற்கு
பகுதி

1.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ராமர் ேகாயில் ெதரு
, 2.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 3.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்குத் ெதரு , 4.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
காமராஜர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 நீலமங்கலம்‐606213 ஸ்ரீராம்  உதவி ெபறும் நடுநிைலபள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நீலமங்கலம் வடக்கு ெதரு , 
2.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நீலமங்கலம் பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 3.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மூப்பனார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு , 5.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஏ.ேக.டி வளாகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
76 76 76 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(பிரதான கட்டிடம் ெதற்கு முகம்)
1.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
3.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) இராமலிங்க சுவாமி 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி 
, 5.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) நாயக்கர் ெதரு , 
6.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) முதலியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(பிரதான கட்டிடம் ேமற்கு முகம்)

1.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் முதல் ெதரு , 
2.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் 2வது ெதரு , 
3.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
5.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) அஞ்சல் நகர் , 6.ெதன்கீரனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேகானார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹாரத் ெதரு , 
3.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 4.ெதன்கீரனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதரடித் ெதரு , 5.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) 
சுப்ரமணியர் ேகாயில்ெதரு , 7.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) 
கருவாட்டுக்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெகண்டியான் ெதரு , 
3.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெகாடக்காத்தான் ெதரு , 
4.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) கன்னிமார் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) பண்ைணயத்தான் ெதரு , 
6.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெகாடாத்தைலயன் ெதரு , 
7.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெமாளவித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
80 80 80 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளி(வடக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி)

1.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் காலனி , 
2.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) சுப்பளித் ெதரு , 
4.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) கனியாமூரான் சந்து , 
5.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) அம்மனி வட்டு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி(வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி)

1.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) மங்கித் ெதரு , 
3.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) வண்ணாரத் ெதரு , 
4.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
5.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ேகாலியர் ெதரு , 
6.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) சாமியார் ெதரு , 
7.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 நிைறமதி ‐606202 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல
நடுநிைலப்பள்ளி  ேமற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

1.நிைறமதி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.நிைறமதி
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.நிைறமதி (வ.கி) 
& (ஊ) நீலமங்கலம் ேராடு , 4.நிைறமதி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 நிைறமதி ‐606202 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல
ெதாடக்கப்பள்ளி  ெதற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி

1.நிைறமதி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 2.நிைறமதி (வ.கி) 
& (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 நிைறமதி ‐606202 அரசு ஆதிதிராவிடர் ெதாடக்கப்பள்ளி  
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.நிைறமதி (வ.கி) & (ஊ) குடிகாடு , 2.நிைறமதி (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 மாடூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 3.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ ஏrக்கைர ெதரு , 
4.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர் ெதரு , 5.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 19 of 81



  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
86 86 86 மாடூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 2.மாடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 3.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குக் காலனித் 
ெதரு , 4.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குக் காலனித் ெதரு , 
5.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 6.மாடூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 7.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 வ.ீபாைளயம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  
ெதற்கு கட்டிடம்

1.வ.ீபாைளயம் மதுரா வரீ ேசாழபுரம் (வ.கி) & 
வ.ீபாைளயம்(ஊ) ேராட்டு ெதரு , 2.வ.ீபாைளயம் மதுரா 
வரீ ேசாழபுரம் (வ.கி) & வ.ீபாைளயம்(ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 3.வ.ீபாைளயம் மதுரா வரீ ேசாழபுரம் 
(வ.கி) & வ.ீபாைளயம்(ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 4.வ.ீபாைளயம் 
மதுரா வரீ ேசாழபுரம் (வ.கி) & வ.ீபாைளயம்(ஊ) கிழக்குத் 
 ெதரு , 5.வ.ீபாைளயம் மதுரா வரீ ேசாழபுரம் (வ.கி) & 
வ.ீபாைளயம்(ஊ) வடக்குத் ெதரு , 6.வ.ீபாைளயம் மதுரா 
வரீ ேசாழபுரம் (வ.கி) & வ.ீபாைளயம்(ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் , 7.வ.ீபாைளயம் மதுரா வரீ 
ேசாழபுரம் (வ.கி) & வ.ீபாைளயம்(ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 வரீேசாழபுரம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  
பிரதான கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.வரீேசாழபுரம்  (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 வரீேசாழபுரம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 
2.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
4.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
5.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
90 90 90 வரீேசாழபுரம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(நடுக்கட்டிடம்)
1.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
4.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 5.வரீேசாழபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) நடு சந்து , 6.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குத்  ெதரு , 7.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் 
ெதரு , 8.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
9.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

91 91 91 மடம்‐606206 ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண் 1 பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண் .1 துெரௗபைத 
அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 
எண். 1 ஆலமரத் ெதரு , 4.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண் 1 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 
எண். 1 நடுத் ெதரு , 6.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண் 1 
பைழய மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.மடம் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டு எண் 2 ெதற்குத் ெதரு , 8.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 
எண் 2 ேமற்குத் ெதரு , 9.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண் 2 
புதுகாலனி ேமற்குத் ெதரு , 10.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 
எண் 2 புதுக் காலனி நடுத்ெதரு , 11.மடம் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டு எண்.2 அரசு ஆதி நடுநிைலப்பள்ளி ெதரு , 
12.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண். 2 புதுக் காலனி 
கிழக்குத் ெதரு , 13.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண்.2 புது 
காலனி ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
92 92 92 பிரதிவிமங்கலம் 

காலனி‐606206
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு ெதரு

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி
மாrயம்மன் ெதரு , 2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி நடுத் ெதரு , 3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி வடக்குத் ெதரு , 4.பிrதிவிமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 பிரதிவிமங்கலம் 
காலனி‐606206

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி நடுத்
ெதரு , 2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி 
வடக்குத் ெதரு , 3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் 
காலனி ேமற்குத் ெதரு , 4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 பிrதிவிமங்கலம் ‐606206 
(கrம்ஷா தக்கா)

ஊராட்சி ஒன்றிய உருது துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம்)

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் ெமயின் ேராடு , 
2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
6.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) உஸ்மான் நகர் , 
7.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 பிrதிவிமங்கலம் ‐606206 
(கrம்ஷா தக்கா)

ஊராட்சி ஒன்றிய உருது துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம்)

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பல்லகச்ேசr ேராடு , 
2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னமைலயடிவாரம் , 
3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) விருகாவூர் சாைல , 
4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 
5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பூண்டி தக்கா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
96 96 96 பிrதிவிமங்கலம் ‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

(ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)
1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் ெமயின் ேராடு , 
2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திடீர்குப்பம் , 
3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 
6.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 பிrதிவிமங்கலம் ‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்
பள்ளி(கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக
வடக்குத் ெதரு , 2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் 
ெதரு , 3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு , 
4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுத் ெதரு , 
5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
6.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 வடெதாரசலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 வடெதாரசலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி(கூடுதல் கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி)

1.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுப்ேபட்ைடத் ெதரு , 
2.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 வடெதாரசலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி(ெதற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி)

1.வடெதாரசலூர் (ஊ) ேகாவிந்தசாமிபுரம் , 
2.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 வடெதாரசலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி(கூடுதல் கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி)

1.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடெதாரசலூர் காலனி , 
2.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 வடெதாரசலூர் காலனி‐
606206

ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி(கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி)

1.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபதஸ்தாபுரம் , 
2.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) rட்டா நகர் , 
3.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
103 103 103 அந்தியூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி( 

ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)
1.அந்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி , 2.அந்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தாரணபுr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 அந்தியூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம்  நடுப்பகுதி)

1.அந்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 2.அந்தியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி , 3.அந்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு , 4.அந்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 குன்னியூர்‐606205 ேராமன் கத்ேதாலிக் துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு பகுதி)

1.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) உைடயார் ெதரு , 
3.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) ஆட்டுக்காரன் ெதரு , 
4.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) ேகானார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 குன்னியூர்‐606205 ேராமன் கத்ேதாலிக் துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு பகுதி)

1.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
5.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
6.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) புதுக் காலனி , 
7.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 உதயமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம்)

1.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 14 ெதற்குத்  ெதரு , 2.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு14 பூசாrத் ெதரு , 
3.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 14 ராஜா ெதரு , 4.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 நல்லத்தம்பி ெதரு , 
5.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 15 ேசாழன் ெதரு , 6.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 ேசரன் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 24 of 81



  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
108 108 108 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

(ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)
1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 4 அண்ணா சாைல , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 கைலஞர் நகர் , 
3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  5 மைலயம்மன் ெதரு , 4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  4 நாகம்ைம நகர் , 
5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 5 ெபrயார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ஆண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ெதற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி)

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 7 சத்தக்காதி ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  7 காயிேத மில்லத் 
ெதரு , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  7 பாr ெதரு , 4.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 7 பாபுபாய் 
ெதரு , 5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  7 கம்பர் ெதரு , 6.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  1 பைழய 
மணியக்காரர் ெதரு , 7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 பூசாr ெதரு , 
8.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  1 ேகாவிந்தபத்தர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் நடுப்பகுதி)

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 8 ஔைவ ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  8 கருணாநிதி ெதரு , 
3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 8 நல்லான்ெகால்ைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
111 111 111 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 

வார்டு  8 தப்ெபட்டி ெதாழிற்சாைல ெதரு , 
2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  6 திருவள்ளுவர் நகர் , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 8 ெவங்கேடஷ்வரா 
நகர் , 4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 7 ேகாட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 ெபrயமாம்பட்டு ‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(பிரதான கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 12 நடுத்ெதரு (ெபrயமாம்பட்டு) , 2.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 ேமற்குத் 
ெதரு (ெபrயமாம்பட்டு) , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 ெபருமாள் 
ேகாவில் ெதரு (ெபrயமாம்பட் , 4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) 
& தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 கிழக்குத் ெதரு 
(ெபrயமாம்பட்டு) , 5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 நாட்டார் ெதரு , 
6.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  12 பூங்ேகாைத ெதரு , 7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  12 குளத்துத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
113 113 113 ெபrயமாம்பட்டு ‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

(பிரதான கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)
1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 12 ேராடுத் ெதரு முதல் ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 காலனி 
ெதற்குத்  ெதரு , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 காலனி வடக்குத் 
ெதரு , 4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 13 புதூர் (ெபrயமாம்பட்டு) , 
5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 13 குளத்தங்கால் , 6.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ேராட்டுத் ெதரு 2 , 
7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 13 ேராட்டு ெதரு 3

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 ெபrயமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(வட்டார வள ைமயம்  கட்டிடம்)

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 1  நடுத்ெதரு , 2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  1   ேகாவிந்தசாமி 
ெதரு , 3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  4   ெபrயார் ெதரு , 
4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  1   கஸ்தூrபாய் ெதரு , 5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) 
& தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  2    முன்னாள் 
ராணுவத்தினர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 ெபrயமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 2  கஸ்தூrபாய் நகர் பைழய காலனி , 
2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  2  கஸ்தூrபாய் நகர் புதுக்காலனி , 
3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  3 கைடத்ெதரு , 4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  2  காமராசர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
116 116 116 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

(ேமற்கு கட்டிடம் இளங்ேகாவடிகள் 
அைற)

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 8 ேபட்ைட ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  8   உதயமாம்பட்டு 
ேராடு , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 8   நல்லான் ெகால்ைல ெதரு , 
4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 6   உயர்நிைலப்  பள்ளி ெதரு , 5.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 4  
அண்ணாசாைல பஞ்சாயத்து யூனியன் ெதரு , 
6.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 6  கவைரத் ெதரு , 7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 6  மருத்துவர் ெதரு , 
8.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 6   ேகாட்டகுளத்து ெதரு , 9.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) 
& தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 6   மீனாட்சி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 10.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 4   ேசலம் ெமயின் 
ேராடு , 11.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 3   கைடத் ெதரு , 12.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 8  ஜாகீர் 
உேசன் ெதரு , 13.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 7 பாபன்குளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
117 117 117 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

(கம்பர் அைற)
1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 3 ைவசியர் ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  2 ைவசியர் ெதரு 
விஸ்தrப்பு 1 , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  2 ைவசியர் ெதரு விஸ்தrப்பு 2 , 
4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 2 கிருஷ்ணா நகர் , 5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  3 புைகயிைலத் 
ேதாட்டம் சந்து , 6.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 3  பைழய அஞல் 
அலுவலகம் , 7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 6 ேகாட்ைடகுளம் ெதரு , 
8.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 6 பைழய ேபாலிஸ் ைலன் , 9.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  10 
மீனாட்சியம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
118 118 118 தியாகதுருகம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(காந்தி

நகர்)
1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 9 காந்தி நகர் ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 காந்தி நகர் , 
3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 9 காந்தி நகர் ெதரு , 4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  9 காந்தி நகர் ெதரு 4 
, 5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 9 மாrயம்மன் ெதரு , 6.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 பாண்டியன் நகர் 
அருந்ததி ெதரு 1 , 7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 பாண்டியன் நகர் 
அருந்ததி ெதரு   2 , 8.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 பாண்டியன் நகர் 
அருந்ததி ெதரு   3 , 9.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 காமராஜர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 புக்குளம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு பகுதி)

1.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 
முகமதியர் ெதரு , 2.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 10 வாணியர் ெதரு , 3.புக்குளம் (வ.கி) 
& தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  10 மந்ைதெவளி 
ெதரு , 4.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  10 அக்ரஹார ெதரு , 5.புக்குளம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  10 ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 6.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 10 திடீர் குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
120 120 120 புக்குளம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு

பகுதி)
1.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  5  
புக்குளம் ேராடு , 2.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 5  அஜஸ் நகர்   1 , 3.புக்குளம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5  அஜஸ் நகர்   2 , 
4.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  5 
சக்தி நகர் , 5.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 5  குமுதம் நகர் , 6.புக்குளம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5  குறிஞ்சி நகர்   1 , 
7.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5  
குறிஞ்சி நகர்   2 , 8.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 5  குறிஞ்சி நகர்   3 , 9.புக்குளம் (வ.கி) 
& தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5  குறிஞ்சி நகர்   4 , 
10.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5  
புக்குளம் காலனி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 புக்குளம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(பைழய கட்டிடம்)

1.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  11 
ஆசாr ெதரு , 2.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  11 ெதற்கு ெதரு , 3.புக்குளம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  11 நாடார் சந்து , 
4.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 11 
எல்லப்ப ெசட்டி ெதரு , 5.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  11 ஆண்டி மூப்பர் ெகாட்டைக , 
6.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 11 
பல்லவன் ெதரு , 7.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  11 புதுக்  காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
122 122 122 ேமல்விழி‐606206 ஆர் சி துவக்கப்பள்ளி (நடுப்பகுதி) 1.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 2.ேமல்விழி

(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு , 3.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளித்  ெதரு , 4.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு 
, 5.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
6.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு , 
7.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) ஒ.எச்.டி. ெதரு , 8.ேமல்விழி 
(வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு , 9.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி , 10.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) இருதயபுரம் 
மாதா ேகாயில் ெதரு , 11.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) 
இருதயபுரம் பள்ளகூடத் ெதரு , 12.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 திம்மைல‐606206 நிதி உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.திம்மைல
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 3.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 4.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 6.திம்மைல 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 7.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளித் ெதரு , 8.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) சிவசாமி சந்து , 
9.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) குறவன் ெதரு , 10.திம்மைல 
(வ.கி) & (ஊ) குன்னியூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 திம்மைல‐606206 நிதி உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு   2 , 2.திம்மைல
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி முதல் ெதரு , 3.திம்மைல 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 4.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாவில் ெதரு , 5.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு 
  2 , 6.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 7.திம்மைல 
(வ.கி) & (ஊ)) புதுக் காலனி 1வதுெதரு , 8.திம்மைல (வ.கி) 
& (ஊ) புதுக் காலனி 2வது ெதரு , 9.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி 3வது ெதரு , 10.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி 4வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
125 125 125 வாழவந்தான்குப்பம்‐

606206
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ( 
வடக்கு கட்டிடம்)

1.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன்
ேகாயில் , 2.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டுரங்கன் ேகாயில் , 3.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) ஒ.எச்.ட்டி ெதரு , 4.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடத் ெதரு , 5.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குத்  ெதரு , 6.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குத்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 ெதன்ேனrகுப்பம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பிரதான கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெதன்ேனrகுப்பம் (வ.கி) & திம்மைல (ஊ) பின்னல்வாடி
ேராடு , 2.ெதன்ேனrகுப்பம் (வ.கி) & திம்மைல (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெதன்ேனrகுப்பம் (வ.கி) & 
திம்மைல (ஊ) வடக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 சின்னமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(பிரதான கட்டிடம் நடுப்பகுதி)

1.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 
3.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்பாைளயம் , 
4.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின் ேராடு , 
5.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
6.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 சின்னமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(பிரதான கட்டிடம் வடக்குபகுதி)

1.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
2.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
4.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
5.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
6.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நூர்தன் தக்கா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
129 129 129 விளக்கூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி(வடக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி)

1.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.விளக்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) முஸ்lம் வடக்கு ெதரு , 3.விளக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) முஸ்lம் நடுத் ெதரு , 4.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 5.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
நடுத் ெதரு , 6.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 விளக்கூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய  
நடுநிைலப்பள்ளி(நடுப்பகுதி)

1.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி வடக்குத் ெதரு , 
2.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி நடுெதரு , 
3.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
4.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 வி புதூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி( புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வி.புதூர் ெமயின் ேராடு , 
2.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வி.புதூர் வடக்குெதரு , 
3.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வி.புதூர் நடுத் ெதரு , 
4.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வி.புதூர் ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

132 132 132 தியாைக‐606206 அரசு உயர்நிைல பள்ளி (வடக்கு
கட்டிடம் எஸ் எஸ் எ வடக்கு பகுதி)

1.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) தியாைக ெமயின் ேராடு , 
2.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 3.தியாைக (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத் ெதரு , 5.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 6.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
7.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 தியாைக‐606206 அரசு உயா்நிைலபள்ளி (வடக்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி)

1.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத்  ெதரு , 
3.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி மூப்பனார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்  ெதரு , 
5.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
6.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
7.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
134 134 134 தியாைக‐606206 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி (வடக்கு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)
1.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) புதுக் காலனி , 
2.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) பைழய காலனி 
வடக்குத் ெதரு , 3.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) பைழய 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.சிறுவல் (வ.கி) & 
தியாைக (ஊ) பைழய காலனி நடுத் ெதரு , 5.சிறுவல் 
(வ.கி) & தியாைக (ஊ) பைழய காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
6.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) காலனி வள்ளுவர் 
ெதரு , 7.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) காலனி பைழய 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.சிறுவல் (வ.கி) & 
தியாைக (ஊ) காலனி ெமயின் ேராடு ெதரு , 9.சிறுவல் 
(வ.கி) & தியாைக (ஊ) சிறுவல் மதுரா கடம்பூர் , 
10.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
11.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) சிறுவல் ெமயின் ேராடு 
ெதரு , 12.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 13.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 சிறுநாகலூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.சிறுநாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.சிறுநாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
பாடசாைலத் ெதரு , 3.ெபாைறயூர்  (வ.கி) & சிறுநாகலூர் 
(ஊ) ெபாைறயூர் கிராமம் , 4.ெபாைறயூர்  (வ.கி) & 
சிறுநாகலூர் (ஊ) ெபாைறயூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 சிறுநாகலூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.சிறுநாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) சிறுநாகலூர் கிழக்குத் ெதரு , 
2.சிறுநாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
137 137 137 குடியநல்லூர்‐606206 ஆதி திராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி

(வடக்கு பகுதி)
1.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பாப்பான்குளத் ெதரு , 
3.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 4.குடியநல்லூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் வதீி , 5.குடியநல்லூர் (வ.கி) 
& (ஊ) புதுக்குளத் ெதரு , 6.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயாயி ேகாயில் ெதரு , 8.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாமநாதபுரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

138 138 138 குடியநல்லூர்‐606206 ஆதி திராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி
(ெதற்கு பகுதி)

1.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி வடக்கு , 
2.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி நடு வதீி , 
3.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
4.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மூப்பனார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு 
, 6.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
7.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
8.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்  ெதரு , 
9.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
10.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 குடியநல்லூர்‐606206 ஆதி திராவிட நல துவக்கப்பள்ளி  
(ெதற்கு கட்டிடம்)

1.ேசமநாதபுரம் (வ.கி) & குடியநல்லூர் (ஊ) வடக்குத்
ெதரு , 2.ேசமநாதபுரம் (வ.கி) & குடியநல்லூர் (ஊ) நடுத் 
ெதரு , 3.ேசமநாதபுரம் (வ.கி) & குடியநல்லூர் (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 4.ேசமநாதபுரம் (வ.கி) & குடியநல்லூர் 
(ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு , 5.ேசமநாதபுரம் (வ.கி) & 
குடியநல்லூர் (ஊ) புதுக்காலனி , 6.ெசல்லியம்பாைளயம் 
மதுரா குடியநல்லூர் (வ.கி) & குடியநல்லூர் (ஊ) 
கிழக்குத் ெதரு , 7.ெசல்லியம்பாைளயம் மதுரா 
குடியநல்லூர் (வ.கி) & குடியநல்லூர் (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
8.ெசல்லியம்பாைளயம் மதுரா குடியநல்லூர் (வ.கி) & 
குடியநல்லூர் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
140 140 140 ேவங்ைகவாடி‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(நடுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)
1.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு , 
2.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 
3.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
4.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) சாவடி சந்து , 
6.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 ேவங்ைகவாடி‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(நடுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி ேமற்குத் ெதரு
, 2.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி வடக்குத் 
ெதரு , 3.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத் 
ெதரு , 4.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் 
ெதரு , 5.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
கிழக்குத் ெதரு , 7.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 சித்தலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 2.சித்தலூர்  
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 3.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 சித்தலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(நடுக்கட்டிடம் நடுப்பகுதி)

1.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ெதரு , 2.சித்தலூர்  
(வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
144 144 144 சித்தலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)
1.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி வடக்குத் ெதரு , 
2.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத் ெதரு   1 , 
3.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத்ெதரு   2 , 
4.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத்ெதரு   3 , 
5.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத் ெதரு 4 , 
6.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத் ெதரு 5 , 
7.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
8.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ெதற்குத் ெதரு , 
9.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி  நடுத் ெதரு 1 , 
10.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி  நடுத் ெதரு 2 , 
11.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி  வடக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 பாைனயங்கால்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி(கிழக்கு கட்டிடம்)

1.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.பாைனயங்கால் 
மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & பாைனயங்கால் (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.பாைனயங்கால் மதுரா & 
சித்தலூர் (வ.கி) & பாைனயங்கால் (ஊ) நடுத் ெதரு , 
4.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
146 146 146 பாைனயங்கால்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளி(வடக்கு கட்டிடம்)
1.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.பாைனயங்கால் 
மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & பாைனயங்கால் (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு , 3.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
4.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
5.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ெதரு , 
6.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு , 
7.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

147 147 147 நாகலூர் ‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.நாகலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு 
, 4.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யா ெதரு , 5.நாகலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 6.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) நாகலூர் 
ெமயின் ேராடு , 7.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 வடபூண்டி ‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.வடபூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடபூண்டி கிழக்குத்  ெதரு , 
2.வடபூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடபூண்டி ேமற்குத் ெதரு , 
3.வடபூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடபூண்டி காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
4.வடபூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடபூண்டி காலனி ெதற்குத் 
ெதரு , 5.வடபூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடபூண்டி காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
149 149 149 நாகலூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி( 

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)
1.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) நாகலூர் ெமயின் ேராடு , 
2.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிமுருகன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி பஜைன மடத்ெதரு , 
4.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 5.நாகலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 6.நாகலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக்காலனி 1 வதுெதரு , 7.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி 2 வதுெதரு , 8.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி 3 வதுெதரு , 9.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி 4 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 ெபாரசக்குறிச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) அடr ேராடு , 
2.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
3.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
4.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
5.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
6.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 
7.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) பைழயக் காலனி , 
8.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) ேவளாளக்குறிச்சி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 ெபாரசக்குறிச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) அடr ேராடு , 
2.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
3.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
4.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
5.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
6.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 ெபாரசக்குறிச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி(ெதற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி)

1.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 
2.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
3.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) ேவளாக்குறிச்சி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 40 of 81



  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
153 153 153 விருகாவூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி)
1.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) நாய்க்கர் ெதரு , 2.விருகாவூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 3.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு , 4.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆலமரத் 
ெதரு , 5.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 
6.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) உைடயார் ெதரு , 7.விருகாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 8.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆலமரத் ெதரு ேமற்கு சந்து , 9.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆலமரத்து ெதரு ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 விருகாவூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) துருக ம் ேராடு , 2.விருகாவூர்
(வ.கி) & (ஊ) மீனவர் ெதரு , 3.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
விருகாவூர்  ேமற்குத்  ெதரு , 4.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) துருக ம் ேராடு 
ேஜ. ேஜ. நகர் , 6.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
7.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கல்ைல ெமயின் ேராடு , 
8.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) அடr ேராடு , 9.விருகாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேபாயர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 விருகாவூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் மாrயம்மன் ேகாயில்
, 2.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) வ.உ.சி.ெதரு, காந்திெதரு , 
3.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு கிழக்கு , 
4.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 6.விருகாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 7.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
156 156 156 விருகாவூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

(ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)
1.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா ெதரு , 2.விருகாவூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேஜ. ேஜ. நகர் , 3.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கூத்தக்குடி ெமயின் ேராடு , 4.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி வடக்குத்  ெதரு , 5.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி நடுத் ெதரு , 6.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டு 1 ெமயின் ேராடு , 7.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆலமரத் ெதரு , 8.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) அடr ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 முடியனூர் ‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) வடக்குத்  ெதரு , 2.முடியனூர்
(வ.கி) &  (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

158 158 158 முடியனூர் ‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(கிழக்கு பகுதி)

1.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 2.முடியனூர்
(வ.கி) &  (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.முடியனூர் 
(வ.கி) &  (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 4.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
பைழயகாலனி ெதற்குத் ெதரு , 5.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
பைழயகாலனி ேமற்குத் ெதரு , 6.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 1 வதுெதரு , 7.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 4 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 முடியனூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு முகம் ெதற்கு பகுதி)

1.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.முடியனூர்
(வ.கி) &  (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
ேமற்குத் ெதரு , 4.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) கிழக்குத்  
ெதரு , 5.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
6.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 7.முடியனூர் 
(வ.கி) &  (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 8.முடியனூர் (வ.கி) & 
 (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 9.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
பைழயகாலனி வடக்குத்  ெதரு , 10.முடியனூர் (வ.கி) &  
(ஊ) பைழயகாலனி ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
160 160 160 முடியனூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(ேமற்கு முகம் வடக்கு பகுதி)
1.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) தார் ேராடு , 2.முடியனூர் (வ.கி) 
&  (ஊ) புதியகாலனி 1 வது ெதரு , 3.முடியனூர் (வ.கி) &  
(ஊ) புதியகாலனி 2 வது ெதரு , 4.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 3வது ெதரு , 5.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 4 வது ெதரு , 6.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 5 வதுெதரு , 7.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 6வது ெதரு , 8.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 குரூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) ஊர்ேமடு ெமயின் ேராடு , 
2.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) பைழயகாலனி ெதற்குத்  
ெதரு , 3.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 5.குரூர் 
(வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) புதுகாலனி ெதற்குத் ெதரு , 
6.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) நடுத்ெதரு , 7.முடியனூர் 
(ஊ) வார்டு 3 வடக்குத் ெதரு , 8.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 9.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 கணங்கூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(பிரதான கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.கணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.கணங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 3.கணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

163 163 163 கணங்கூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(பிரதான கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.கணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆ.தி.காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
2.கணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆதி திராவிடர் புதிய காலனி , 
3.கணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆதி திராவிடர் மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 சாத்தனூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி(கூடுதல் கிழக்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி)

1.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.சாத்தனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 3.சித்ேதr (வ.கி) & சாத்தனூர் 
(ஊ) சித்ேதr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
165 165 165 சாத்தனூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய

துவக்கப்பள்ளி(கூடுதல் கிழக்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி)

1.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
2.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
3.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்  ெதரு , 
4.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 மைலேகாட்டாலம்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
2.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) வண்ணாரத் ெதரு , 
3.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 மைலக்ேகாட்டாலம்‐
606203

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி (எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 
2.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு 
, 4.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 மைலக்ேகாட்டாலம்‐
606203

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி (பிரதான
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாடி வாய்க்கால்
ெதரு , 2.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ெதரு , 3.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

169 169 169 மைலக்ேகாட்டாலம்‐
606203

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி (பிரதான
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி , 
2.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதி திராவிடர் புதிய 
காலனி , 3.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 மைலக்ேகாட்டாலம்‐
606203

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி (பிரதான
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதி திராவிடர்
பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 வானவெரட்டி‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
3.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.வானவெரட்டி 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
172 172 172 வானவெரட்டி‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(எஸ்

எஸ் எ கட்டிடம்)
1.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
2.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
3.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 ெதன்ெதாரசலூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
3.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ெதன்ெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
5.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
6.ெதன்ெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
7.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
8.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174 174 174 காட்டனந்தல்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி(ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி)

1.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் ெமயின் ேராடு , 
2.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத்  ெதரு , 
3.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்  ெதரு , 
4.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்  ெதரு , 
5.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத்  ெதரு , 
6.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
7.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 காட்டனந்தல்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி( 
கிழக்கு கட்டிடம்)

1.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.காட்டனந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு , 4.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத்  ெதரு , 5.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  
ெதரு , 6.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 7.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
176 176 176 லட்சியம்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

(ேமற்கு பக்கம்)
1.லட்சியம் (வ.கி) & காட்டனந்தல் (ஊ) லட்சியம் ெமயின்
ேராடு , 2.லட்சியம் (வ.கி) & காட்டனந்தல் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 4.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 6.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 7.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) ெமயின் ேராடு , 8.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) காலனி , 9.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 10.லட்சியம் 
(வ.கி) & காட்டனந்தல் (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
11.லட்சியம் (வ.கி) & காட்டனந்தல் (ஊ) காலனி ெதற்குத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 விளம்பார்‐606202 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி (ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.விளம்பர் (வ.கி) 
& (ஊ) மூப்பர் ெதரு , 3.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு , 4.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் வட்டு சந்து , 
5.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் சந்து , 
6.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
7.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 விளம்பார்‐606202 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி (ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு  பகுதி)

1.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.விளம்பர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 3.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) 
மகுடப்பர் ேகாயில் ெதரு , 5.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) தச்சூர் 
ேராடு , 6.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
179 179 179 விளம்பார்‐606202 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி(வடக்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)
1.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 2.விளம்பர் (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் 
ெதரு , 4.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
5.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 6.விளம்பர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.விளம்பர் 
(வ.கி) & (ஊ) மகுடப்பர் ேகாயில் ெதரு , 8.விளம்பர் (வ.கி) 
& (ஊ) தச்சூர் ேராடு , 9.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) மூப்பர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

180 180 180 விளம்பார்‐606202 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி(வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 தச்சூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 3.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182  தச்சூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதற்குத் ெதரு , 3.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 4.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 உலகங்காத்தான்‐606202 புனித சூைசயப்பர் துவக்கப்பள்ளி(ஓட்டு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ேமற்குத் 
ெதரு , 3.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக வடக்கு , 4.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & 
(ஊ) குடிகாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
184 184 184 உலகங்காத்தான்‐606202 புனித சூைசயப்பர் துவக்கப்பள்ளி(ஓட்டு

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)
1.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
2.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி கிழக்குத் 
ெதரு , 3.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 
வடக்குத் ெதரு , 4.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி ெதற்குத் ெதரு , 5.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக ேமற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 உலகங்காத்தான்‐606202 புனித ேஜாசப் உயா்நிைலப்பள்ளி
(கிழக்கு பகுதி )

1.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
2.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ெதற்குத் 
ெதரு , 3.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 
ேமற்குத் ெதரு , 4.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 உலகங்காத்தான்‐606202 புனித சூைசயப்பர் உயர்நிைலபள்ளி
(கிழக்கு பகுதி)

1.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி வடக்குத் 
ெதரு , 3.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 
கிழக்குத் ெதரு , 4.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக கிழக்கு , 5.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & 
(ஊ) திம்ைமயா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 ெபாற்படாக்குறிச்சி ‐
606202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
(ெமயின் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.ெபாற்படாகுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு  , 
2.ெபாற்படாகுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு  , 
3.ெபாற்படாகுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு  , 
4.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 ெபாற்படாக்குறிச்சி ‐
606202

ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலபள்ளி(ெமயின் கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி)

1.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு காலனி , 
2.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு 
காலனி , 3.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  
ெதரு காலனி , 4.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
189 189 189 ெபாற்படாக்குறிச்சி‐

606202
ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி(மாrயம்மன் ேகாயில் 
கட்டிடம்)

1.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக
(வடக்கு) , 2.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக (ெதற்கு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 இந்திலி‐606202 அன்ைன சரஸ்வதி அரசு உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி

1.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) இந்திலி (கிராமம்) , 2.இந்திலி (வ.கி) 
& (ஊ) பைழய காலனி , 3.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் 
ெமயின் ேராடு , 4.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 இந்திலி‐606202 அன்ைன சரஸ்வதி அரசு உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி

1.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) லூர்து நகர் , 2.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜ் நகர் , 3.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் ெமயின் 
ேராடு , 4.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் , 5.இந்திலி 
(வ.கி) & (ஊ) ேஜ.ேஜ.நகர் , 6.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 7.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) சரஸ்வதி 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 பங்காரம் ‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு பகுதி)

1.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.பங்காரம்
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 3.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி , 4.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் , 5.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 பங்காரம் ‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு
பகுதி)

1.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 2.பங்காரம்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 3.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
5.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) நமச்சிவாயபுரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
194 194 194 நமச்சிவாயபுரம்‐606201 அறிஞர் அண்ணா அரசுநிதி உதவி

ெபறும் துவக்கப்பள்ளி
1.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 
3.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு , 
5.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
7.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
8.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
9.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 10.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஸ்ரீ 
விருத்தாம்பிைக நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 நமச்சிவாயபுரம்‐606201 அரசு ஆதிதிராவிட நல
நடுநிைலப்பள்ளி (அண்ணா நூற்றாண்டு 
கட்டிடம்)

1.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 
2.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
3.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 
4.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு , 
5.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 நமச்சிவாயபுரம்‐606201 அரசு ஆதிதிராவிட நல
நடுநிைலப்பள்ளி(புதிய வடக்கு ெதற்கு 
பகுதி

1.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 
3.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னேசலம் ேராடு , 
4.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 கனியாமூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு
பகுதி)

1.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.கனியாமூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ெதரு , 4.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 
5.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 6.கனியாமூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 7.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
198 198 198 கனியாமூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(ேமற்கு

பகுதி)
1.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு , 2.கனியாமூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 4.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர் ெதரு , 
5.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 6.கனியாமூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 கனியாமூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(ேமற்கு
பகுதி)

1.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 2.கனியாமூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 3.கனியாமூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கனியாமூர் ைககாட்டி , 4.கனியாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.கனியாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 விைனதர்த்தாபுரம் ‐
606201

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம்)

1.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 
4.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு , 
5.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 6.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 7.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 ேமலூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு பக்கம்)

1.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.ேமலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 3.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  
ெதரு , 4.கீழ்பூண்டி (வ.கி) & ேமலூர் (ஊ) கீழ்பூண்டி , 
5.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
விைணதர்த்தாபுரம் ேராடு , 7.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
202 202 202 ேமலூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

(ேமற்கு பக்கம்)
1.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத்  ெதரு , 
2.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்  ெதரு , 3.ேமலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக ெதற்கு ெதரு , 4.ேமலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.ேமலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) சரஸ்வதி நகர் , 6.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 எரவார்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி

1.எரவார் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.எரவார் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 3.எரவார் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 எரவார்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

1.எரவார் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 2.எரவார்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 3.எரவார் (வ.கி) 
& (ஊ) ெதற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 சிறுவத்தூர் ‐ 606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மூலக்காட்டு ெதரு , 
2.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்  ெதரு , 3.சிறுவத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன்  ெதரு , 4.சிறுவத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மசூதி ெதரு , 5.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்  ெதரு , 6.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி 
வடக்கு , 7.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 
8.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல் நிைலப்பள்ளி ெமயின் 
ேராடு , 9.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஐய்யனார் ேகாயில் 
ெதரு , 10.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
11.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு வடக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
206 206 206 சிறுவத்தூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி   

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு ெதற்கு , 
2.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி ெதற்கு , 
4.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாவடி ெதரு , 5.சிறுவத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.சிறுவத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு , 7.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அக்ரஹாரத்  ெதரு , 8.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சிவன் ேகாயில் ெதரு , 9.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நாட்டார்மங்கலம் சாைல , 10.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

207 207 207 சிறுவத்தூர் ‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி( ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.சிறுவத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு , 3.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) லட்சியம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 சிறுவத்தூர் ‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.சிறுவத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 3.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர். நகர் வடக்கு , 4.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர்.நகர் ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 வரதப்பனூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
2.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு , 
3.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.வரதப்பனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 5.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குத்  ெதரு , 6.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 7.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 
8.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்  
ெதரு , 10.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
210 210 210 புக்கிரவாr‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி

(கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
2.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

211 211 211 புக்கிரவாr‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) புக்கிrவாr புதுர் , 2.புக்கிரவாr
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) 
மணியக்கார வட்டம் , 4.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் 
 ெதரு , 5.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 புக்கிரவாr‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி
(வடக்கு பகுதி)

1.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) புக்கிரவாr வடகிழக்கு சந்து , 
2.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.புக்கிரவாr 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 4.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 5.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) சாவடித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 புக்கிரவாr‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்
பள்ளி(ெதற்கு பகுதி)

1.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) ேமலத் ெதரு , 2.புக்கிரவாr
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) 
ரயில்ேவ பீட்டர் ேராடு , 4.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி , 5.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
6.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 உலகியநல்லூர்‐606204 ேராமன் கத்ேதாலிக்க அரசு
நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி(வடக்கு 
கட்டிடம்)

1.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
3.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்மகளத்தூர் சாைல , 
5.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
215 215 215 உலகியநல்லூர்‐606204 ேராமன் கத்ேதாலிக்க அரசு

நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி(ேமற்கு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமங்கலம் சாைல , 
3.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
4.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு குறுக்குத் ெதரு , 
5.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னேசலம் சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 உலகியநல்லூர்‐606204 ேராமன் கத்ேதாலிக்க அரசு
நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி(ேமற்கு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர் நகர்
காட்டுக்ெகாட்டைக , 2.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 ஈசாந்ைத‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈசாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 2.ஈசாந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) ஈசாந்ைத ெதற்குத்  ெதரு , 3.ஈசாந்ைத (வ.கி) 
& (ஊ) ஈசாந்ைத வடக்குத்  ெதரு , 4.ஈசாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
ஈசாந்ைத காலனி ெதற்குத் ெதரு , 5.ஈசாந்ைத (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஈசாந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்  ெதரு , 7.ஈசாந்ைத (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக்காலனி , 8.ஈசாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

218 218 218 நாட்டார்மங்கலம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) 
நாட்டார்மங்கலம் ெமயின் ேராடு , 2.நாட்டார்மங்கலம் 
(வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) சிறுவத்தூர் ேராடு , 
3.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) 
நாட்டார்மங்கலம் வடக்குத்  ெதரு , 4.நாட்டார்மங்கலம் 
(வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) நாட்டார்மங்கலம் ெதற்குத்  ெதரு 
, 5.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) 
நாட்டார்மங்கலம் காலனி வடக்கு ெதரு , 
6.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) 
நாட்டார்மங்கங்கலம் காலனி ெதற்கு ெதரு , 
7.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) 
நாட்டார்மங்கலம் காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
219 219 219 ெபத்தானூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(பைழய கட்டிடம்)
1.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.ெபத்தானூர்
(வ.கி) & (ஊ) சன்னியாசி ேகாயில் ெதரு , 3.ெபத்தானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்து ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

220 220 220 ெபத்தானூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு பகுதி)

1.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னேசலம் சிறுவத்தூர்
சாைல , 2.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டைக , 
3.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
4.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமட்டுத் ெதரு , 
5.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 ராயர்பாைளயம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு
கட்டிடம்)

1.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் 
ெதரு , 3.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 
4.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நrக்குறவர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 ராயர்பாைளயம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(ேமற்கு
கட்டிடம்)

1.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சிறுவத்தூர் ேராடு , 
3.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
4.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 ேதாட்டப்பாடி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
3.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு சந்து , 
4.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
5.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
6.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
7.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 8.ேதாட்டப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 9.ேதாட்டப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
224 224 224 ேதாட்டப்பாடி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.ேதாட்டப்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ேமடு , 3.ேதாட்டப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெமயின் ேராடு , 4.ேதாட்டப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.ேதாட்டப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) உசலாந்ைதயர் ேகாயில் ெதரு , 
6.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 
7.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 
8.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) சறீாத்தாள் ேகாயில் ெதரு , 
9.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) சூரக்ேகாட்ைட ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 பூண்டி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வினாயகபுரம் , 2.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத் ெதரு , 3.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 பூண்டி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 2.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி , 3.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 அம்ைமயகரம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்நாrயப்பனூர் ேராடு , 
2.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
3.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
4.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
5.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் ெமயின் ேராடு , 
6.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 அம்ைமயகரம் ‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு , 
2.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
3.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
4.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் ெமயின் ேராடு , 
5.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) பூண்டி ேராடு , 
6.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
7.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) சமத்துவபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
229 229 229 மூங்கில்பாடி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
1.மூங்கில்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மூங்கில்பாடி
காட்டுக்ெகாட்டைக , 2.மூங்கில்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
மூங்கில்பாடி கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 மூங்கில்பாடி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(அைனவருக்கும் கல்வி இயக்ககம் 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.மூங்கில்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
2.மூங்கில்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதாகுப்பு வடு , 
3.மூங்கில்பாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 எலவடி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.எலவடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 2.எலவடி (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குத் ெதரு , 3.எலவடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் 
ெதரு , 4.எலவடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.எலவடி (வ.கி) 
& (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 எலவடி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி  
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு ெதரு

1.எலவடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.எலவடி (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக்காலனி , 3.எலவடி (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 பூசப்பாடி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பூசப்பாடி (வ.கி) & எலவடி (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.பூசப்பாடி (வ.கி) & எலவடி (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.பூசப்பாடி 
(வ.கி) & எலவடி (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 4.பூசப்பாடி (வ.கி) & 
எலவடி (ஊ) ெபருமாள் பாைளயம் , 5.பூசப்பாடி (வ.கி) & 
எலவடி (ஊ) காலனி , 6.பூசப்பாடி (வ.கி) & எலவடி (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 ெதன்ெபான்பரப்பி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெதன்ெபான்பரப்பி (வ.கி) & ேமல்நாrயப்பனூர் (ஊ) 
ெதன்ெபான்பரப்பி  காலனி , 2.ெதன்ெபான்பரப்பி (வ.கி) & 
ேமல்நாrயப்பனூர் (ஊ) ெதன்ெபான்பரப்பி கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201 புனித அந்ேதாணியார் ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
2.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் , 3.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
236 236 236 ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201 புனித அந்ேதாணியார் ஆரம்பப்பள்ளி  

ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
1.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201 புனித அந்ேதாணியார் ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ைமய பகுதி

1.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201 புனித அந்ேதாணியார் ஆரம்பப்பள்ளி  
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 ராயப்பனூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்
பள்ளி(வடக்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி)

1.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ராயப்பனூர் கூட்டுேராடு , 
2.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 3.ராயப்பனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 4.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 ராயப்பனூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்
பள்ளி(வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி)

1.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.ராயப்பனூர்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
5.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 ராயப்பனூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) கூட்டு ேராடு , 2.ராயப்பனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 3.ராயப்பனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
242 242 242 ெசல்லியம்பாைளயம்‐

606201
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெசல்லியம் பாைளயம் மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & 
ராயப்பனூர் (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 2.ெசல்லியம் 
பாைளயம் மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & ராயப்பனூர் (ஊ) 
வடக்குத் ெதரு , 3.ெசல்லியம் பாைளயம் 
மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & ராயப்பனூர் (ஊ) 
ெசல்லியம்பாைளயம் , 4.ெசல்லியம் பாைளயம் 
மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & ராயப்பனூர் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.ெசல்லியம் பாைளயம் மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & 
ராயப்பனூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெசல்லியம் பாைளயம் மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & 
ராயப்பனூர் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 7.ெசல்லியம் 
பாைளயம் மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & ராயப்பனூர் (ஊ) 
ெசல்லியம்பாைளயம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 அ.வாசுேதவனுர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(வடக்கு
பகுதி ேமற்கு கட்டிடம்)

1.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
3.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
4.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 அ.வாசுேதவனுர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
2.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
3.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.வாசுேதவனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 தாகம்தர்த்தாபுரம்‐606201 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி (பிரதான
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
3.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
4.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
5.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
246 246 246 தாகம்தர்த்தாபுரம்‐606201 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி( பிரதான

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)
1.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
2.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 
3.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 காளசமுத்திரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 3.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் 
ெதரு , 4.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
5.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
6.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 காளசமுத்திரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 
3.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
4.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 
5.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ெபத்தாசமுத்திரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம்

1.ெபத்தாசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.ெபத்தாசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.ெபத்தாசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ெபத்தா சமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
5.ெபத்தாசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
6.ெபத்தா சமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு 
, 7.ெபத்தா சமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு 
, 8.ெபத்தாசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 தத்தாதி◌ா◌ிபுரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம்

1.தத்தாத்திrபுரம் (வ.கி) & ெபத்தாசமுத்திரம் (ஊ) 
தத்தாத்திrபுரம் , 2.தத்தாத்திrபுரம் (வ.கி) & 
ெபத்தாசமுத்திரம் (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
251 251 251 வி.கிருஷ்ணாபுரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & வி.அலம்பலம் (ஊ) 
புதுக்காலனி , 2.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & வி.அலம்பலம் 
(ஊ) பைழய காலனி , 3.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & 
வி.அலம்பலம் (ஊ) ெசாரக்காப்பாைளயம் , 
4.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & வி.அலம்பலம் (ஊ) வடக்குக் 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & 
வி.அலம்பலம் (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 
6.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & வி.அலம்பலம் (ஊ) ெதற்குக் 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 வி.அலம்பலம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
3.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
4.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுச்சந்து , 5.வி.அலம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 6.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & 
(ஊ) கவுண்டர் ெதரு , 8.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 9.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 வி.அலம்பலம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
2.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
3.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு , 
4.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
5.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 
6.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) புதியக்காலனி , 
7.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
8.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
254 254 254 குரால்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.குரால் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.குரால் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 3.குரால் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
4.குரால் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.குரால் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு சந்து , 6.குரால் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
7.குரால் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 8.குரால் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குத் ெதரு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 குரால்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.குரால் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 2.குரால் (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 3.குரால் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ேமற்குத் ெதரு , 4.குரால் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்குத் ெதரு , 5.குரால் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு 
, 6.குரால் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 7.குரால் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 பாக்கம்பாடி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம்

1.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.பாக்கம்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத் ெதரு , 4.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு , 5.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
6.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 7.பாக்கம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 8.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 9.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி கிழக்குத்ெதரு , 10.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ேமற்குத்ெதரு , 11.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி வடக்குத்ெதரு , 12.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
257 257 257 பாக்கம்பாடி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம்
1.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.பாக்கம்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு ெதரு , 4.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 
5.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
6.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 7.பாக்கம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்ெதரு , 8.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 கூைகயூர்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹாரத் ெதரு , 2.கூைகயூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 4.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 
5.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 6.கூைகயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்கு ெதரு , 7.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாவில் ெதரு , 8.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
9.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 கூைகயூர்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) வரீபயங்கரம் ேராடு , 
2.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
3.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்ெதரு , 
4.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குெதரு , 
6.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்ெதரு , 
7.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 கூைகயூர்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர்ெதரு , 2.கூைகயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 5.கூைகயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 6.கூைகயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 7.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
261 261 261 வரீபயங்கரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
1.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 
2.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.வரீபயங்கரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 4.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) 
அலம்பலம்ேராடு , 5.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) 
குரால்ேராடு , 6.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு 
சந்து , 7.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 8.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

262 262 262 வி.மாமாந்தூர்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்

1.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர்ெதரு , 
3.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
4.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கூைகயூர்ேராடு , 
5.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
6.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிவடக்குெதரு , 
7.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குெதரு , 
8.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
9.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
10.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
11.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
12.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு காலனி , 
13.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 வி.மாமாந்தூர்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம்

1.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
2.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
3.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதருகாலனி , 
4.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதருகாலனி , 
5.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதருகாலனி , 
6.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதருகாலனி , 
7.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமணபுரம்ேராடு , 
8.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
264 264 264 கருந்தலாக்குறிச்சி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி( 

கிழக்கு கட்டிடம்)
1.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
2.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
4.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
6.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 கருந்தலாக்குறிச்சி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(ேமற்கு
கட்டிடம்)

1.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குெதரு , 
2.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிநடுத்ெதரு , 
3.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதற்குெதரு , 
4.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிகிழக்குெதரு , 
5.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) அருந்தியர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

266 266 266  கீழ்குப்பம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர்ெதாட்டி ெதரு , 
3.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

267 267 267 கீழ்க்குப்பம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
2.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
3.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 கீழ்குப்பம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கீழ்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.கீழ்குப்பம்(வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.கீழ்குப்பம் (வ.கி) &(ஊ) 
கீழ்குப்பம் காலனி , 4.கீழ்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.கீழ்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 நயினார்பாைளயம்‐
606301

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி( புதிய பிரதான
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டு ெதரு , 
3.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
4.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
270 270 270 நயினார்பாைளயம்‐

606301
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி( புதிய பிரதான
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
3.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குெதரு , 
4.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
5.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் கிழக்கு ெதரு , 
6.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மண்ஒட்டர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 நயினார்பாைளயம்‐
606301

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வண்டிசாைல ெதரு , 
2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு , 
3.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு காலனி 
, 4.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு காலனி , 
5.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு காலனி , 
6.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி , 
7.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா ெதாகுப்பு 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 நயினார்பாைளயம்‐
606301

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர்ெதரு , 
2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர்(அண்ணா 
நகர்) , 3.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுஞ்சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

273 273 273 பாத்திமாபாைளயம்‐
606301

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி( 
வடக்கு பகுதி)

1.நயினார்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாத்திமா பாைளயம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

274 274 274 நயினார்பாைளயம்‐
606301

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி (கூடுதல்
பிரதான கட்டிடம் ேமற்கு ெதரு)

1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு காலனி , 
2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேபக்காடு , 3.நயினார் 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 4.நயினார் 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
275 275 275 நயினார்பாைளயம்‐

606301
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு காலனி , 

2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்துேமட்டுத்ெதரு , 
3.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் காலனி , 
4.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

276 276 276 ெதன்சிறுவளூர்‐606301 புனித அன்னாள்  
ெதாடக்கப்பள்ளி(வடக்கு பகுதி)

1.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குெதரு , 
2.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
4.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

277 277 277 ெதன்சிறுவளூர்‐606301 புனித அன்னாள்  ெதாடக்கப்பள்ளி( 
ெதற்கு பகுதி)

1.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் வடக்குெதரு , 
2.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர்ெதற்குெதரு , 
3.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 4.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு காட்டுெகாட்டைக , 5.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

278 278 278 ெசம்பாக்குறிச்சி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு பகுதி)

1.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

279 279 279 ெசம்பாக்குறிச்சி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்கு பகுதி)

1.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 
2.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குெதரு , 
3.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
4.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
5.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்கு ெதரு , 
6.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
7.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
280 280 280 கருங்குழி‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

ேமற்கு கட்டிடம்
1.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.கருங்குழி (வ.கி) 
& (ஊ) ஆயிவட்டு ெதரு , 3.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 4.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதகு , 
5.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 6.கருங்குழி (வ.கி) 
& (ஊ) நடுத் ெதரு , 7.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்சந்து , 
8.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 9.கருங்குழி 
(வ.கி) & (ஊ) சிறுப்பாக்கம் ேராடு , 10.கருங்குழி (வ.கி) & 
(ஊ) புது காலனி , 11.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி , 12.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

281 281 281 அம்மகளத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 2.அம்மகளத்தூர்  (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குெதரு , 3.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு , 4.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
5.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
6.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

282 282 282 அம்மகளத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அம்மகளத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு 2வது , 
2.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிவடக்குெதரு , 
3.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிகிழக்குெதரு , 
4.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குெதரு , 
5.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிநடுத்ெதரு , 
6.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

283 283 283 ஈrயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம்

1.ஈrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.ஈrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மீனவர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

284 284 284 ஈrயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ( 
ெதற்கு பகுதி)

1.ஈrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.நல்லேசவிபுரம்
(வ.கி) & ஈrயூர் (ஊ) நல்லேசவிபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

285 285 285 ஈrயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ( 
புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஈrயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குக் காலனி , 2.ஈrயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்குக் காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
286 286 286 கீழ்நாrயப்பனூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(ேமற்கு

கட்டிடம்)
1.கீழ்நாrயப்பனுார் (வ.கி) & ெபறுமங்கலம் (ஊ) வடக்கு
ெதரு , 2.கீழ்நாrயப்பனுார் (வ.கி) & ெபறுமங்கலம் (ஊ) 
நடுெதரு , 3.கீழ்நாrயப்பனுார் (வ.கி) & ெபறுமங்கலம் (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 4.கீழ்நாrயப்பனுார் (வ.கி) & ெபறுமங்கலம் 
(ஊ) அrசன காலனி ெதரு , 5.கீழ்நாrயப்பனுார் (வ.கி) & 
ெபறுமங்கலம் (ஊ) காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

287 287 287 ெபருமங்கலம்‐606204 ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி ( 
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.ெபறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.ெபறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

288 288 288 ெபருமங்கலம்‐606204 ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி ( 
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.ெபறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அrசனகாலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

289 289 289 சிறுமங்கலம்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.சிறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

290 290 290 சிறுமங்கலம்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ( 
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.சிறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 2.சிறுமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

291 291 291 சிறுமங்கலம்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.சிறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சாவடிெதரு , 2.சிறுமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) அrசன காலனி , 3.சிறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுெகாட்ைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

292 292 292 அசகளத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்1 உப்புகாரன் ெதரு
, 2.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்1 ேமலத்ெதரு , 
3.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்2 காலனி கிழக்கு 
ெதரு , 4.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்2 
பாண்டியன் ெதரு , 5.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டுஎண்2 பாவடி ெதரு , 6.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டுஎண்2 கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
293 293 293 அசக்களத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

(கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)
1.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்1 ேமட்டு ெதரு , 
2.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்2 அக்ரகாரத்ெதரு , 
3.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்3  காலனி  
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டுஎண்3  ெதற்குத்ெதரு காலனி , 5.அசகளத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) வார்டுஎண் 2 குப்பநாயக்கன் ெதரு , 6.அசகளத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்3 அருந்ததிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

294 294 294 அசகளத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்4 ெமயின்ேராடு , 
2.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்4 மூலக்காட்டான் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

295 295 295 அசகளத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்5  பாவடி ெதரு , 
2.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண் 5 
வாணியச்ெசட்டித் ெதரு , 3.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டுஎண்5 ேமட்டுக் காலனி , 4.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டுஎண்5 காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

296 296 296 ஈயனூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி(வடக்கு கட்டிடம்)

1.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.ஈயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குத்ெதரு , 3.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுெகாட்டைக , 4.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

297 297 297 ஈயனூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி(வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி)

1.மகரூர் (வ.கி) & ஈயனூர் (ஊ) மகரூர் , 2.ஈயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) தச்சன்ேபட்ைடெதரு , 3.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேமலத்ெதரு , 4.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
கிழக்குத்ெதரு , 5.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
298 298 298 சு .ஒைகயூர் ‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி)
1.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 2.சு.ஒைகயூர்
(வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹரத்ெதரு , 3.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வைீரயத் ெதரு , 4.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 
, 5.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 6.சு.ஒைகயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

299 299 299 சு.ஒைகயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு , 
2.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 3.சு.ஒைகயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

300 300 300  சு.ஒைகயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 2.சு.ஒைகயூர்
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

301 301 301  சு.ஒைகயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுக்காலனி , 2.சு.ஒைகயூர்
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 3.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

302 302 302 ேவளாக்குறிச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி(வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி)

1.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
2.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
4.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
5.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 
6.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிெமயின்ேராடு , 
7.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) மானியத்ெதரு , 
8.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதற்குெதரு , 
9.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ஈயனூர்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
303 303 303 ேவளாக்குறிச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)
1.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
2.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 
4.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
5.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 
6.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின்ேராடு , 
7.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) மாணியத்ெதரு , 
8.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதற்குெதரு , 
9.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ஈயனூர்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

304 304 304 வரஞ்சரம்‐606203 அரசு நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி   
ேமற்கு பகுதி(ெதற்கு கட்டிடம்)

1.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்ெதரு , 
2.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 3.வரஞ்சரம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்ெதரு , 4.வரஞ்சரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ஊர் கிழக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

305 305 305 வரஞ்சரம்‐606203 அரசு நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
(வடக்கு கட்டிடம்)

1.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில்ெதரு , 
2.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) மீனவர் ெதரு , 3.வரஞ்சரம் (வ.கி) 
& (ஊ) ஊர் ேமற்குத்ெதரு , 4.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் 
ெதற்குத்ெதரு , 5.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் நடுத்ெதரு , 
6.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் வடக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

306 306 306 கண்டாச்சிமங்கலம்‐
606203

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு
கட்டிடம்)

1.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாவடித்ெதரு , 
2.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 4.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குத்ெதரு , 5.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குக்ெதரு , 6.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
307 307 307 கண்டாச்சிமங்கலம்‐

606203
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு 4 
வதுெதரு , 2.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு 2வதுெதரு , 3.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின்ேராடு  1 வதுெதரு , 4.கண்டாச்சிமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ)) கண்டாச்சிமங்கலம் ெமயின்ேராடு , 
5.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனிகிழக்குத்ெதரு , 
6.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

308 308 308 ெகாங்கராயபாைளயம்‐
606203

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(வடக்கு
கட்டிடம்)

1.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 
2.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 
3.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
4.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

309 309 309 ெகாங்கராயபாைளயம்‐
606203

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
2.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
3.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 
4.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அரண்மைன சந்து , 
5.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
6.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குழவர்சந்து ெதரு , 
7.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குக் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
310 310 310 ெகாங்கராயபாைளயம்‐

606203
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத்
ெதரு , 2.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
கிழக்குத் ெதரு , 3.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனிமாrயம்மனிேகாயில் ெதரு , 
4.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 
வடக்குத்ெதரு , 5.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புது 
காலனி கிழக்குத் ெதரு , 6.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
& (ஊ) புது காலனி மூப்பனார் ேகாயில் ெதரு , 
7.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 
ேமற்குக் ெதரு , 8.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
புது காலனி நடுத் ெதரு , 9.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
& (ஊ) புது காலனி வடக்குக் ெதரு , 
10.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாதா 
ேகாயில் ெதரு , 11.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாதா ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
311 311 311 புதுஉச்சிேமடு‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)
1.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) பட்டி ெதற்கு ெதரு , 2.புது உச்சிேமடு 
மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
பட்டி நடுத்ெதரு , 3.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) பட்டி 
வடக்குத்ெதரு , 4.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) பட்டி 
ேராட்டுத்ெதரு , 5.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு ேராட்டுத்ெதரு , 6.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு   சந்துெதரு , 7.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு நடுத்ெதரு , 8.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு பள்ளிகூடத்ெதரு , 9.புது உச்சிேமடு மதுரா 
& ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு ேமற்குத்ெதரு , 10.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு வடக்குத்ெதரு , 11.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) புது 
உச்சிேமடு நடுத் ெதரு , 12.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) புது 
உச்சிேமடு பள்ளிகூடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
312 312 312 பைழயஉச்சிேமடு‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(ெதற்கு

கட்டிடம்)
1.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) பைழயஉச்சிேமடு வடக்குத்ெதரு , 
2.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) கிழக்குெதரு , 3.புது உச்சிேமடு மதுரா 
& ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

313 313 313 புதுஉச்சிேமடு‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.புது உச்சிேமடு 
மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
வடக்கு ெதரு , 3.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) ஆசாr 
ெதரு , 4.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் 
(வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) ராமநாதபுரம் ெதற்குத்ெதரு , 
5.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) ராமநாதபுரம் வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
314 314 314 புதுஉச்சிேமடு‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

(கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)
1.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) புது உச்சிேமடு ேமற்கு ெதரு , 2.புது 
உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புது 
உச்சிேமடு (ஊ) காலனி ெதரு , 3.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புது உச்சிேமடு (ஊ) 
காலனி வடக்கு ெதரு , 4.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) காலனி 
நடுத்ெதரு , 5.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
காலனிமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.புது உச்சிேமடு 
மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
காலனிெதற்குத்ெதரு , 7.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

315 315 315 உைடயநாச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
4.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) மசூதிெதரு , 5.உைடயநாச்சி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி , 6.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதூர் , 
7.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதூர் காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

316 316 316 உைடயநாச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
4.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 5.உைடயநாச்சி 
(வ.கி) & (ஊ) புதூர் , 6.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதூர் காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
317 317 317 நின்ைனயூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளி(வடக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி)

1.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குெதரு , 
2.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
3.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதற்குெதரு , 
4.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குெதரு , 
5.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

318 318 318 நின்ைனயூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர்ெமயின் ேராடு , 
2.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
3.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில் ெதரு , 
4.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 5.நின்ைனயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சின்னமாந்தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

319 319 319 ெகாட்ைடயூர்‐606305 ஆதி திராவிட நல துவக்கப்பள்ளி
(ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி)

1.ெகாட்ைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) முதலியார்ெதரு , 
2.ெகாட்ைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) பழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

320 320 320 ெகாட்ைடயூர்‐606305 ஆதி திராவிடநல துவக்கப்பள்ளி(ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.ெகாட்ைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) உைடயார் ெதரு , 
2.ெகாட்ைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

321 321 321 சித்தாத்தூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(ெதற்கு கட்டிடம்)

1.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.சித்தாத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமலத்ெதரு , 3.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வணியந்தாங்கல் , 4.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 5.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
6.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

322 322 322 கூத்தக்குடி‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி)

1.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு , 2.கூத்தகுடி (வ.கி) 
& (ஊ) ேராடு ெதரு , 3.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

323 323 323 கூத்தக்குடி‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி)

1.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.கூத்தகுடி (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 3.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) 
முகமதியார்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
324 324 324 கூத்தக்குடி‐606305 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி)
1.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.கூத்தகுடி (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குத்ெதரு , 4.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) பாண்டவரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

325 325 325 கூத்தக்குடி‐606305 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)

1.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 2.கூத்தகுடி (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 3.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) ேராடுெதரு , 
4.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

326 326 326 குருபீடபுரம்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ( 
கிழக்கு பகுதி வடக்கு கட்டிடம்)

1.குருபீடபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.குருபீடபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 3.குருபீடபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

327 327 327 குருபீடபுரம்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
(ேமற்கு பகுதி ெதற்கு கட்டிடம்)

1.குருபீடபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 2.குருபீடபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 3.குருபீடபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்ெதரு , 4.குருபீடபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

328 328 328 கூந்தலூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கூந்தலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாடக்கப்பள்ளி , 2.கூந்தலூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கூந்தலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத்ெதரு , 4.கூந்தலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
5.கூந்தலூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 6.கூந்தலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

329 329 329 எறஞ்சி‐606305 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி  
(ெதற்கு கட்டிடம்)

1.எறஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 2.எரஞ்சி (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 3.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 5.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி வடக்குத்ெதரு , 6.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி நடுத்ெதரு , 7.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி ெதற்குத்ெதரு , 8.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
330 330 330 காச்சக்குடி‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி)
1.காச்சக்குடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.காச்சக்குடி
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 3.காச்சக்குடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 4.காச்சக்குடி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி 
, 5.காச்சக்குடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேததி :

இடம் :விழுப்புரம்

01-09-2018  முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,

 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்
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