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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

ச க்கா பாைளயம் பைனயகுறிச்சி, 

ெதன்வடல்  ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு 

பா த்தது ெதன்வடல்

1.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 சிவன்ேகாயில் ெதரு , 

2.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 நடுத்ெதரு , 

3.பைனயக்குறிச்சி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 நடுத்ெதரு , 4.பைனயக்குறிச்சி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ெமயின் ேராடு , 5.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) வா டு1 ெரயில்ேவ காலனி , 6.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 

மாதாேகாயில் ெதரு
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2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

ச க்கா பாைளயம், பைனயகுறிச்சி, 

ெதன்வடல் ஒட்டுவில்ைல  கட்டிடம் கிழக்கு 

பா த்தது ேமற்கு பக்கம்

1.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு2 ேமலத்ெதரு , 

2.பைனயக்குறிச்சி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு2 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

3.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு2 ைபபாஸ் ேராடு , 

4.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு2 ஏ.ஆ .ேக குடியிருப்பு
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3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

கீழமுல்லக்குடி ,ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.கீழமுல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 குடித்ெதரு (பண்ைண காலனி) , 

2.கீழமுல்லக்குடி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 புத்த  நக  , 3.கீழமுல்லக்குடி(வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வா டு1 வளன் நக  , 4.கீழமுல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 

ஒட்டக்குடி வடக்கு ெதரு , 5.கீழமுல்லக்குடி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 

ஒட்டக்குடிகீழத்ெதரு
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4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

கீழமுல்லக்குடி ,ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்குப் 

பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.கீழமுல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ஒட்டக்குடி அய்ய  ெகால்ைல , 

2.கீழமுல்லக்குடி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ஒட்டக்குடி நடுத்ெதரு , 

3.கீழமுல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ஒட்டக்குடி ேமற்கு ெதரு , 

4.கீழமுல்லக்குடி (ஊ) வா டு 2 காந்திபுரம் கவுண்ட  ெதரு , 

5.கீழமுல்லக்குடி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 காந்திபுரம் அrசனத்ெதரு , 

6.கீழமுல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 புத்தாவரம் குடித்ெதரு
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேவங்கூ , ஒட்டுக் கட்டிடம், கீழ்ேமல் 

வடக்கு பகுதி ெதற்கு பா த்தது 3ஆம் வகுப்பு 

ேமற்குப்பகுதி

1.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 மந்ைத ெதரு , 2.ேவங்கூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வா டு1 ெவள்ளாள  ெதரு , 3.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 

ேவஙகூ  மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு
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6 6 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேவங்கூ , கீழ்ேமல் ஓட்டுக் கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி ெதற்கு பா த்தது 

கிழக்குப்பகுதி

1.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 வடக்குெதரு , 2.ேவங்கூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 2 சாமிநாதபுரம் , 3.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 

ேமலமுருக்கூ  , 4.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 கைலஞ  காலனி , 

5.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 புது காலனி
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7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேவங்கூ , கீழ்ேமல் ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு பா த்தது 

கிழக்கு பக்கம்

1.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 நடுத்ெதரு , 2.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) வா டு 4 ெதற்குத்ெதரு , 3.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 ெபrயா  

நக  , 4.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 காமராஜ் நக
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8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேவங்கூ , கீழ்ேமல் கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது கிழக்குப்பகுதி

1.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 வி.எஸ்.நக  , 2.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) வா டு 4 ஆ .வி.எஸ் நக  , 3.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு5 

கீழமுருக்கூ  , 4.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 மாதாக்ேகாவில் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

2hg<gl<!w{< of 71



u/w{< u/si/!
w{<

uig<Gs<siuc!njluqml<!lx<Xl<!
uig<Gs<siuc!njlf<Kt<t!gm<cmk<kqe<!

ohbv<

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H!
njek<K!

uig<giti<gt</!
N{<gt</oh{<gt<!

24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,  

நடராஜபுரம், ேமல்புறம் ெதன்வடல் 

ஓட்டுக்கட்டிடம், கிழக்கு பா த்தது 

வடக்குப்பகுதி

1.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ேமலத்ெதரு , 3.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளக்கைர , 

4.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு , 5.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு , 6.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு பிள்ைளயா  ேகாவில் 

ெதரு , 7.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

8.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 9.நடராஜபுரம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) கச்ேசந்தி மைல , 10.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அய்யனா  

ேகாவில் ெதரு , 11.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு பிள்ைளயா  

ேகாவில் ெதரு
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10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,  

அரசங்குடி, கீழ்ேமல் ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

வடக்கு பா த்தது

1.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு , 2.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு , 3.அரசங்குடி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பருத்தி ெகால்ைலத்ெதரு , 

4.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெமயின்ேராடு , 5.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மாதாேகாவில் ெதரு
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11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, அரசங்குடி, 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்  ெதன்வடல் பகுதி 

ேமற்கு பா த்தது

1.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முருக்குப்பட்டி , 2.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ெதாண்ைடமான்பட்டி , 3.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமல அrசன ெதரு 

, 4.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடு அrஜன ெதரு , 5.அரசங்குடி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) சிவன் ேகாவில் ெதரு
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12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, கிளியூ  

,ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு , 2.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ராசாம்ேபட்ைட குடித்ெதரு , 3.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ராசாம்ேபட்ைட 

ஆதிதிராவிட ெதரு , 4.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநக  கிளியூ  , 

5.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாதாேகாவில்ெதரு கிளியூ
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, கிளியூ  

,ெகட்டிெமத்ைதகட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விளாங்குளம் குடித்ெதரு , 2.கிளியூ (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) விளாங்குளம் ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

விளாங்குளம் அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 4.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

சந்தியாப்ப  ேகாவில் ெதரு, ேமல விளாங்குளம்
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14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

தட்டாங்குளம் பத்தாளப்ேபட்ைட 

,ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு  பா த்த  

கிழக்கு கட்டிடம்

1.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அகமுைடயா  ெதரு , 

2.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 

3.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 

4.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வள்ளுவ  நக

njek<K!
uig<giti<gt<

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

தட்டாங்குளம் பத்தாளப்ேபட்ைட 

,பத்தாளப்ேபட்ைட ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு  பா த்த ேமற்கு கட்டிடம்

1.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புத்தாம்பூ  , 2.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) பத்தாளப்ேபட்ைட ேமட்டுத்ெதரு , 3.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) தட்டாங்குளம் , 4.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியா  

ேபட்ைட

njek<K!
uig<giti<gt<

16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி , 

ேகாட்ராப்பட்டி ,ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு  பா த்தது

1.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழமாங்காவனம், காளியம்மன் ேகாவில் 

ெதரு , 2.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழமாங்காவனம் குடித்ெதரு , 

3.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமல மாங்காவனம், குடித்ெதரு , 

4.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேகாட்ராப்பட்டி ஆதிதிராவிட  ெதரு , 

5.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேகாட்ராப்பட்டி குடித்ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

17 17 ஆ .சி.அரசு உதவி ெபறும் பள்ளி 

கிருஷ்ணசமுத்திரம், ெதன்வடல் கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு , 2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில்ெதரு , 3.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வடக்கு ஆதிதிராவிட  ெதரு , 4.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ெமயின்ேராடு , 5.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  

ெதற்குத்ெதரு , 6.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதாண்ைடமான்பட்டி 

ஏrக்கைர

njek<K!
uig<giti<gt<

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

குமேரசபுரம், ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

பா த்தது

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 ெமயின்ேராடு , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 வ.உ.சி. ெதரு , 

3.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 ேக.எம்.பி. ெதரு. , 

4.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 பிள்ைளயா ேகாவில் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  

குமேரசபுரம், ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்குப் 

பா த்தது ெதற்குப்பகுதி

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 மாதாேகாவில் ெதரு , 

3.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 அந்ேதாணியா  ேகாவில் 

ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

குமேரசபுரம், ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்குப்ப பகுதி  கிழக்கு பா த்தது

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குமேரசபுரம் காலனி , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அேசாக் நக

njek<K!
uig<giti<gt<

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

குமேரசபுரம், ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

கிழக்கு பாத்த ெதற்கு பகுதி

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழகுமேரசபுரம் njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

22 22 சமுதாயகூடம் எழில் நக  

கிருஷ்ணசமுத்திரம்  ,வடக்கு பா த்த கிழக்கு 

பகுதி ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 எழில்நக  முதல் ெதரு njek<K!
uig<giti<gt<

23 23 சமுதாயகூடம் எழில் நக  

கிருஷ்ணசமுத்திரம்  ,வடக்கு பா தத ேமற்கு 

பகுதி ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 எழில் நக  இரண்டாம்   

ெதரு , 2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 எழில் நக  மூன்றாம் 

ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

24 24 நூலக கட்டிடம்  எழில்நக   

கிருஷ்ணசமுத்திரம் ,வடக்கு பா த்த 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 எழில் நக  மூன்றாம் ெதரு 

விஸ்தrப்பு

njek<K!
uig<giti<gt<

25 25 சமுதாய கூடம் எழில்நக   

கிருஷ்ணசமுத்திரம் ,கிழககு பா த்த 

ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2எழில் நக  நான்காம் ெதரு njek<K!
uig<giti<gt<

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

குமேரசபுரம், ஓட்டுக் கட்டிடம் ெதன்வடல் 

கிழக்கு  பா த்தது

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கேணசபுரம் ேமற்கு பகுதி குறுக்கு 

ெதரு கதவு எண் 1 முதல் 33 முடிய   , 2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) கேணசபுரம் விஸ்தrப்பு பகுதி  கதவு எண் 302 முதல் 418 முடிய

njek<K!
uig<giti<gt<

27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

குமேரசபுரம், ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதன்வடல் 

கிழக்கு பா த்தது

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெமௗனமடம் , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கேணசபுரம் கிழக்கு பகுதி குறுக்கு 

ெதரு கதவு எண் 34 முதல் 223 முடிய

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

28 28 பாய்ல பிளான்ட்நடுநிைலப்பள்ளி, 

கேணசாபாய்ண்ட் ைகலாசபுரம், மத்திய 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது வகுப்பைற 3அ, 

ைகலாசபுரம்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) திருேவங்கட நக  அ பிளாக் njek<K!
uig<giti<gt<

29 29 பாய்ல பிளான்ட்நடுநிைலப்பள்ளி, 

கேணசாபாய்ண்ட் ைகலாசபுரம், மத்திய 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது வகுப்பைற 3ஆ, 

ைகலாசபுரம்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) திருேவங்கட நக  ஆ பிளாக் , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) திருேவங்கடநக  இ பிளாக் , 

3.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) திருேவங்கடநக  ஈ பிளாக்

njek<K!
uig<giti<gt<

30 30 பாய்ல பிளான்ட்நடுநிைலப்பள்ளி, 

கேணசாபாய்ண்ட் ைகலாசபுரம், மத்திய 

கட்டிடம், ெதற்கு பா த்தது வகுப்பைற 3சி

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வள்ளலா  நக  , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபல்பூ

njek<K!
uig<giti<gt<

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

கூத்தப்பா  ,கிழக்கு பகுதி, ெகட்டி கட்டிடம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) நடுத்ெதரு , 2.கூத்தப்பா (வ.கி.) மற்றும் (ேப.

ஊ) முதல் கிழக்குத் ெதரு , 3.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ெதற்குத் ெதரு 

, 4.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) அrசனத்ெதரு , 5.கூத்தப்பா  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) சாமியா  ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

கூத்தப்பா , கிழக்கு பகுதி ெகட்டி கட்டிடம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேமலத்ெதரு , 2.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் 

(ேப. ஊ) பா ெவட்டித்ெதரு , 3.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வடக்குத் 

ெதரு , 4.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பா ப  ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

நடுத்ெதரு, கூத்தப்பா  ,கிழக்கு பா த்த 

கட்டிடம், ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பத்தாளப் ேபட்ைட சாைல , 2.கூத்தப்ப  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கீழ அrசன ெதரு , 3.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

வடக்கு அrஜன ெதரு , 4.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாசனந ேதக்க 

பணியாள  குடியிருப்பு , 5.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 2வது 

கிழக்குத்ெதரு , 6.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) மூேவந்த  நக ,கல்லைண 

ேராடு

njek<K!
uig<giti<gt<

34 34 அரசின  ெதாழிற்பயிற்சி ைமயம் (ஐ.டி.ஐ) 

திருெவறும்பூ◌ா◌் ,வகுப்பைற எண் 1 , 

ெதற்கு  பா த்தது ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்

1.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் முதல் ெதரு , 2.கூத்தப்பா  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 2வது ெதரு , 3.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

பாரதிபுரம் 3வது ெதரு , 4.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 

நான்காம் ெதரு , 5.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) திடீ  நக  , 6.கூத்தப்ப  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ப மா காலனி, கூத்தப்ப  ேபரூராட்சி

njek<K!
uig<giti<gt<

35 35 அரசின  ெதாழிற்பயிற்சி ைமயம் (ஐ.டி.ஐ) 

திருெவறும்பூ◌ா◌் ,வகுப்பைற எண் 2, ெதற்கு 

பா த்த கட்டிடம் ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்

1.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 5வது ெதரு , 2.கூத்தப்பா  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 6வது ெதரு , 3.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

பாரதிபுரம் 7வது ெதரு , 4.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 8வது 

ெதரு , 5.கூத்தப்பா (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 9வது ெதரு , 6.கூத்தப்பா  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி. ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

36 36 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ைகலாசபுரம் 

ெதற்குப்பகுதி

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பி2 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் njek<K!
uig<giti<gt<

37 37 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ைகலாசபுரம்,வகுப்பைற 

எண் 4 ெகட்டிகட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

ேமற்குப்பகுதி

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஆ 3 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் டவுன்சிப் njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

38 38 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ைகலாசபுரம் ,வகுப்பைற 

எண் 1 ெகட்டிகட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) அ பிளாக் ெஜய்நக njek<K!
uig<giti<gt<

39 39 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ைகலாசபுரம், வகுப்பைற 

எண் 2 ெகட்டிகட்டிடம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஆ பிளாக் ெஜய்நக  , 2.கூத்தப்பா  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) இ பிளாக் ெஜய்நக

njek<K!
uig<giti<gt<

40 40 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ைகலாசபுரம், புதிய 

ெகட்டி கட்டிடம் ெதன்வடல் கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது அைற எண் 1

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காவல  குடியிருப்பு , 2.கூத்தப்பா  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) சிட்ேகா அடுக்குமாடி குடியிருப்பு , 3.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் 

(ேப. ஊ) தமிழ்நாடு மாணவ  விடுதி குடியிருப்பு , 4.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் 

(ேப. ஊ) ஜ.டி.ஜ.காலனி , 5.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கணபதி நக  

ேமற்கு வதி , 6.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கணபதி நக  கிழக்கு வதி

njek<K!
uig<giti<gt<

41 41 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ைகலாசபுரம் ,3 விங்க் 

வகுப்பைற எண் 13 ெகட்டிகட்டிடம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) இ 2 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் njek<K!
uig<giti<gt<

42 42 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ைகலாசபுரம் ,3 விங்க் 

வகுப்பைற எண் 16 ெகட்டிகட்டிடம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சி2 ெசக்டா  பி.எச்.இ.எல். டவுன்சிப் njek<K!
uig<giti<gt<

43 43 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ைகலாசபுரம் ,3 விங்க் 

வகுப்பைற எண் 17 ெகட்டிகட்டிடம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) டி4 ெசக்டா  டவுன்சிப் njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

44 44 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ைகலாசபுரம், 3 விங்க் 

வகுப்பைற எண் 18 ெகட்டிகட்டிடம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சி3 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் டவுன்சிப் , 

2.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சி3 ெசக்டா  டவுன்சிப்

njek<K!
uig<giti<gt<

45 45 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

மைலக்ேகாவில் திருெவறும்பூ , வடக்குப் 

பா த்த கிழேமல் கட்டிடம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) உபகார மாதா ேகாவில் ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) இந்திரா நக  , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) ஆசாrயா  ேகாவில் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

46 46 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

மைலக்ேகாவில் திருெவறும்பூ , ேமற்கு 

பா த்த வடக்கு பகுதி ெதன்வடல் கட்டிடம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கள்ள  ெதரு , 2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) ராஜ வதி

njek<K!
uig<giti<gt<

47 47 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

மைலக்ேகாவில் திருெவறும்பூ , வடக்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத வடக்கு பா த்த கீழ்ேமல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 2.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சன்னதி ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

48 48 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

மைலக்ேகாவில்,திருெவறும்பூ , வடக்கு 

கீழ்ேமல் கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது கிழக்கு 

பக்கம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி ெதரு , 2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) பவானி சாைல , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

விஜய நகரம் , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஜ.ஏ.எஸ். நக

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

49 49 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ , கிழக்கு பிளாக் 

ெதன்வடல் கீழ்ேமல் கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஆதிதிராவிட  மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு , 2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ைவஜயந்திமாலா காலனி , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) அம்ேபத்கா  காலனி , 4.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாலாஜி ெதரு , 5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. 

ஊ) கம்ப  ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

50 50 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ , கிழக்கு 

ெதன்வடல் கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது அைற 

எண் 20

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) முல்ைலவாசல் , 2.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) தனதாயலநக  முதல் ெதரு , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) தனதாயள நக  2வது ெதரு , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ேப. ஊ) தனதாயள நக  3வது ெதரு , 5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

வி.ேக.என்.நக

njek<K!
uig<giti<gt<

51 51 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ , ெதற்கு பிளாக் 

வடக்கு பா த்தது கிழேமல் கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி அைறஎண் 11 ெகட்டிகட்டிடம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேமrஸ் நக  , 2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) இந்திரா நக  , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

ெதன்றல் நக  , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

எ.ஆ .அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேசவிய  

மா க்ெகட்

njek<K!
uig<giti<gt<

52 52 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ , ெதற்கு பிளாக் 

கீழ்ேமல் கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது அைற 

எண் 12

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) தஞ்ைச ெமயின் ேராடு வடபுறம் , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  1வது ெதரு , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காேவr நக  , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) சுப்ரமணியபுரம் 1வது ெதரு , 5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ேப. ஊ) சுப்ரமணியபுரம் 2வது ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

53 53 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ , ெதற்கு பிளாக் 

வடக்கு கீழ்ேமல் கட்டிடம் அைற எண் 13 

ெகட்டிகட்டிடம்

1.திருெவறும்பூ  சிறப்பு ஊராட்சி சுப்ரமணியபுரம் 3வது ெதரு , 2.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வள்ளுவ  ெதரு , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. 

ஊ) ஒட்டம்பாைற , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேகானா  ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

54 54 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ , ெதற்கு பிளாக் 

வடக்குப் பா த்தது கீழ்ேமல் கட்டிடம் அைற 

எண் 14

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) எைலட் காலனி , 2.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) எம்.ஆ .டி.பி.ேக. பில்டிங் , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) ேக.எம்.என். பில்டிங் , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

ெபrயசாமி காலனி , 5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ராமலிங்கம் 

காலனி , 6.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சுருளி ேகாயில் நான்காவது 

ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

55 55 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ , ெதற்கு பிளாக் 

வடக்கு பா த்தது கீழ்ேமல் கட்டிடம் 

அைறஎண் 15

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) அேசாகா பில்டிங் , 2.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) குருநாதன் காலனி , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ேப. ஊ) ப மா காலனி , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) நவல்பட்டு 

ேராடு

njek<K!
uig<giti<gt<

56 56 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ  ,கிழக்கு பா த்த 

அைறஎண்  5 ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருெவரும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கக்கன் காலனி கதவு எண் 1 முதல் 130 

வைர

njek<K!
uig<giti<gt<

57 57 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ , ெதன்வடல் 

ேமற்கு பா த்த ெமத்ைத கட்டிடம் அைற 

எண் 21

1.திருெவரும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கக்கன் காலனி கதவு எண் 131 க்கு 

ேமல்

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

58 58 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ , ெதன்வடல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது வடக்குப் பகுதி

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  2வது ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  3வது ெதரு , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  4வது ெதரு , 

4.திருெவறும்பூ (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  5வது ெதரு , 

5.திருெவறும்பூ (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  6வது ெதரு , 

6.திருெவறும்பூ (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  7வது ெதரு , 

7.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  8வது ெதரு , 

8.திருெவரும்பூ (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ெசல்வபுரம் முதல் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

59 59 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ , ெதன்வடல் 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிம் ேமற்கு பா த்த 

அைற எண் 22

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சுருளி ேகாயில் முதல் ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சுருளி ேகாயில் இரண்டாவது ெதரு , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சுருளி ேகாயில் மூன்றாவது ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

60 60 முக்குலத்ேதா  ேமல்நிைலப்பள்ளி தஞ்சாவூ  

ெமயிண் ேராடு திருெவறும்பூ◌ா◌், புதிய 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது ேமற்குபகுதி

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேநதாஜி நக  , 2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) ெசல்வபுரம் இரண்டாவது ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

61 61 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, பகவதிபுரம் 

திருெவறும்பூ , வடக்கு பகுதி ெகட்டி 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது முதல் வகுப்பு

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பகவதிபுரம் முதல் ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பகவதிபுரம் இரண்டாவது ெதரு , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பகவதிபுரம் விஸ்தrப்பு (கைலஞ  நக ) 

, 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பகவதிபுரம் விஸ்தrப்பு (எம்,ஜி,ஆ  

நக  )

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

62 62 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, பகவதிபுரம், 

ெதற்கு பா த்த கட்டிடம் இரண்டாம் வகுப்பு

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கூத்தப்பா  ேராடு , 2.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி நக  முதல் ெதரு , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி நக  முதல்குறுக்கு ெதரு , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி இரண்டாவதுெதரு , 5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ேப. ஊ) வ.உ.சி நக  இரண்டாவதுகுறுக்கு ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

63 63 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, பகவதிபுரம், 

கீழ்ேமல் கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

மூன்றாம் வகுப்பு

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி மூன்றாவது ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி நக  மூன்றாவதுகுறுக்கு ெதரு , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி நக  விஸ்தrப்பு , 

4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஓன்றிய காலனி , 5.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சிங்காரம்பிள்ைள ெதரு , 6.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) பகவதிபுரம் 3வதுெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

64 64 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, பகவதிபுரம், 

கீழ்ேமல் கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

நான்காம் வகுப்பு

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) குட்ெஷட் ேராடு , 2.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேமாதிரகார சந்து , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. 

ஊ) நசீ  பாய் சந்து , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஏ.எம்.சலாம் 

ெதரு , 5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பிச்ைச ெதரு , 6.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேநதாஜி ெதரு , 7.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

தைலவ  ெரத்தினம் ெதரு , 8.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

தியாகராஜன் காலனி , 9.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) அைடக்கலம் 

ெதரு , 10.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ெசட்டியா  ெதரு , 

11.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) எம்.ேக.இல்லம் , 12.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) யாைன பில்டிங் , 13.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. 

ஊ) வின்ெசன்ட் நாய  காலனி , 14.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

ஆறுமுகம் காலனி , 15.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஏ.என்.எம்.பில்டிங் 

, 16.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சுப்புதாஸ் பில்டிங் , 

17.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) எல்.எம்.பில்டிங்

njek<K!
uig<giti<gt<

65 65 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, கிழேமல் ெகட்டி 

கட்டிடம் ெதற்குப் பா த்தது கிழக்குப்பகுதி

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு ெநாச்சி 

வயல் புதூ  , 2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஆதி திராவிட  ெதரு 

ெநாச்சியவயல் புதூ  , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) குடியானத் 

ெதரு , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கள்ள  ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

66 66 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,எல்லக்குடி, 

வடக்கு பக்கம் கீழ்ேமல் கட்டிடம் ெதற்குப் 

பா த்தது கிழக்குப் பகுதி

1.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 2.எல்லக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 4.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நக  , 

5.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூrயன் நக  , 6.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ஸ்ரீ ராஜப்பா நக

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

67 67 சமுதாயக்கூடம், எல்லக்குடி, சமுதாயகூடம் 

எல்லகுடி (கேணஷ் நக ) நடு ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்த ெதற்கு பகுதி

1.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கேணஷ் நக  கதவு எண் 1 முதல் 130 வைர njek<K!
uig<giti<gt<

68 68 சமுதாயக்கூடம், எல்லக்குடி, சமுதாயகூடம் 

எல்லகுடி (கேணஷ் நக  ) நடு ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது வடக்கு பகுதி

1.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கேணஷ் நக  கதவு எண் 130க்கு ேமல் njek<K!
uig<giti<gt<

69 69 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, எல்லக்குடி, 

கீழ்ேமல் ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது நடுப் பகுதி

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 ைகலாஷ் நக njek<K!
uig<giti<gt<

70 70 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, எல்லக்குடி, 

கீழ்ேமல் ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது ேமற்குப் பகுதி

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 வின் நக  , 2.எல்லக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 4 மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு, ெகாக்கரசம்ேபட்ைட , 

3.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4, நியூடவுன், முத்து நக

njek<K!
uig<giti<gt<

71 71 சமுதாய கூடம் பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு, 

மஞ்சத்திடல், ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

(பகுதி) ேமற்கு

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மஞ்சத்திடல் வடக்கு ெதரு , 2.எல்லக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  முதல் ெதரு , 3.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) விக்ேனஷ் நக  2வது ெதரு  (கிழக்கு) , 4.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

விக்ேனஷ் நக  2வது ெதரு  (ேமற்கு) , 5.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

விக்ேனஷ் நக  4வது ெதரு , 6.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  

5வது ெதரு , 7.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  6வது ெதரு , 

8.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  7வது ெதரு , 9.எல்லக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசபஸ்தியா  ேகாவில் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

72 72 சமுதாய கூடம் பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு, 

மஞ்சத்திடல், ெகட்டி கட்டிடம் (பகுதி)

1.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெரட்டியா  ேகாவில் ெதரு , 2.எல்லக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எல்.ஜ.சி. நக  , 3.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 4.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ள  ெதரு , 

5.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன்  ேகாவில் ெதரு , 6.எல்லக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைவத்திலிங்கம் நக  , 7.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நியூ 

டவுன் , 8.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சந்ேதாஷ் நக  , 9.எல்லக்குடி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  நக

njek<K!
uig<giti<gt<

73 73 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, மஞ்சத்திடல் 

எல்லக்குடி, புதிய ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி ேமற்கு பா த்தது,

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைலவாண  நக  , 2.எல்லக்குடி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பிrயங்கா நக

njek<K!
uig<giti<gt<

74 74 மாநகராட்சி  துவக்கப்பள்ளி, மஞ்சத்திடல் 

எல்லக்குடி, புதிய ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்குப் பகுதி ேமற்குப் பா த்தது

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விேவக் நக  , 2.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) எஸ்.எ.எஸ்.நக  , 3.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஸ்ரீராம் நக  , 

4.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.ேஜ.எஸ்.நக  , 5.எல்லக்குடி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முத்து நக

njek<K!
uig<giti<gt<

75 75 மான்ேபா ட் பள்ளி எல்லக்குடி, புதிய 

ெமத்ைத கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற எண் 

8 ஜி ெதற்கு பா த்தது

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலாஜி நக njek<K!
uig<giti<gt<

76 76 மான்ேபா ட் பள்ளி எல்லக்குடி கிராமம், 

ெதன்கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

வகுப்ைபற எண்  9 டி

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எறும்பஸ்வர  நக  , 2.எல்லக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணா நக  , 3.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் நக

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

77 77 மான்ேபா டு பள்ளி எல்லக்குடி கிராமம், 

ெதற்கு பா த்த புதிய கட்டிடம் அைற எண் 

9ஏ

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிரகாஷ் நக njek<K!
uig<giti<gt<

78 78 மான்ேபா டு  பள்ளி  எல்லக்குடி கிராமம், 

ெதற்கு பா த்த அைற எண் 9பி புதிய 

கட்டிடம்

1.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாகுல நக  , 2.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) விக்ேனஷ் நக  , 3.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தியாகராஜா நக  , 

4.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராஷன் நக  , 5.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மீனாட்சி நக  , 6.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜ் நக

njek<K!
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79 79 மான்ேபா டு பள்ளி  எல்லக்குடி கிராமம், 

ெதற்கு பா த்த புதிய கட்டிடம் அைற எண். 

9சி

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எ.வி.எம்.ேஜாதி நக  , 2.எல்லக்குடி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சக்தி நக

njek<K!
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80 80 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, புதிய 

கட்டிடம், வடக்குப் பா த்தது கீழ்ேமல் 

கட்டிடம் ெதற்குப் பா த்தது ேமற்கு பக்கம்

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிேலாமினால்புரம் , 2.பாப்பாக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வள்ளுவ  ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

81 81 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, புதிய 

கட்டிடம், வடக்கு பகுதி கீழ்ேமல் கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது வகுப்பைற எண் 2

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திலக  ெதரு , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) இளங்ேகா ெதரு , 4.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் 

ெதரு , 5.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீதகாதி ெதரு , 6.பாப்பாக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

82 82 ஆதி திராவிட  நல ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, பிரதான 

ெமத்ைத கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கம்பன் ெதரு , 2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ராஜ வதி , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

டாக்ட .அம்ேபத்கா  நக  , 4.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா ெதரு

njek<K!
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83 83 ஆதி திராவிட  நல ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காேவr நக njek<K!
uig<giti<gt<

84 84 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,  பாப்பாக்குறிச்சி, வடக்கு 

பிளாக் ெகட்டிக்கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வ.உ.சி.ெதரு. , 2.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பாரதியா  ெதரு , 3.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகன் 

ேகாவில் ெதரு , 4.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜ  ெதரு , 

5.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாஸ் ெதரு

njek<K!
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85 85 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,  பாப்பாக்குறிச்சி, வடக்கு 

பிளாக் ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.பாப்பாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமலா ேநரு நக  முதல் ெதரு , 

2.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமலா ேநரு நக  2வது ெதரு , 

3.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமலா ேநரு நக  3வது ெதரு , 

4.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி சாைல , 5.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

86 86 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, புதிய 

ெதன்வடல் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்குப் 

பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தஞ்ைச ெமயின்ேராடு ெதற்குகாட்டூ  , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆ .ராஜவதி, 

அண்ணாநக (வடக்குகாட்டூ ) , 3.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வ.எஸ்.காலனி, அண்ணாநக  , 4.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சப்பாணி 

ேகாவில் ெதரு, அண்ணாநக , , 5.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கக்கன் 

ெதரு, அண்ணாநக  , 6.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஈ.ெவ.ரா.ெதரு, 

அண்ணாநக  , 7.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருணாநிதி ெதரு, 

அண்ணாநக  , 8.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு, 

அண்ணாநக  , 9.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமrஅனந்தன் ெதரு 

அண்ணாநக  , 10.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்ேபத்கா  ெதரு, 

அண்ணாநக  , 11.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தியாதராஜ  பாகவத  

ெதரு, அண்ணாநக
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87 87 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, புதிய 

ெதன்வடல் கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி கிழக்கு 

பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காயிேத மில்லத் ெதரு அண்ணாநக  , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமரன் ெதரு, அண்ணாநக  , 

3.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வ.உ.சி.ெதரு, அண்ணாநக  , 

4.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா காந்தி ெதரு, அண்ணாநக  , 

5.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குழந்ைத ஏசு ெதரு, அண்ணாநக  , 

6.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா ேராடு அண்ணாநக  , 

7.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாடிமரத்து ெதரு, அண்ணாநக  , 

8.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜவானந்தம் ெதரு அண்ணாநக  , 

9.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாதாசன் ெதரு, அண்ணாநக  , 

10.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜி.டி.நாயுடு ெதரு, அண்ணாநக  , 

11.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்யாணசுந்தரம் ெதரு, அண்ணாநக  , 

12.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விேனாபாஜி ெதரு, அண்ணாநக
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

88 88 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, ேபரறிஞா◌் 

அண்ணா நூற்றாண்டு நிைனவு கட்டடிம்

1.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாெதரு ெதற்கு காட்டூ  , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமலாேநரு நக  , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆ  நக  , 4.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேஜாதிபுரம்

njek<K!
uig<giti<gt<

89 89 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, புதிய மத்திய 

பகுதி ேமற்கு பா த்தது முதல் அைற

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தஞ்ைச ெமயின்ேராடு , 2.பாப்பாகுறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மாகாலனி கணபதி நக  , 3.பாப்பாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ப மா காலனி கம்ப  ெதரு , 4.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா 

காலனி பாரதியா  ெதரு , 5.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி 

ெபrயா  ெதரு , 6.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி வள்ளுவ  

ெதரு , 7.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி வ.உ.சி.ெதரு , 

8.பாப்பாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி ஸ்ரீராம் நக
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90 90 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,  பாப்பாக்குறிச்சி, கிழக்கு 

பகுதி, ேமற்குப் பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 

2.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி காந்திெதரு , 3.பாப்பாகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி ேநரூஜி ெதரு , 4.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி ேநதாஜி ெதரு , 5.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ப மா காலனி பாரதிதாசன் ெதரு , 6.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப ம்மா 

காலனி பன்ன  ெசல்வம் ெதரு , 7.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா 

காலனி காமராஜ் நக  , 8.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி 

கட்டெபாம்மன் ெதரு

njek<K!
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91 91 ஆதி திராவிட  நல ஆண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, கூடுதல் 

ெமத்ைத கிழக்கு பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  , 2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) இந்திரா காந்தி நக  , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புகழ் நக

njek<K!
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

92 92 ஆதி திராவிட  நல ஆண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, கூடுதல் 

ெமத்ைத கிழக்கு பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவணுேகாபால் நக  , 2.பாப்பாக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தியாகராஜபாகவத ெதரு அண்ணாநக
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93 93 ஆதி திராவிட  நல ஆண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, ேஜ ேஜ 

பில்டிங் கிழக்கு பா த்தது ேமற்குபகுதி 

ெகட்டி ெமத்ைத

1.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகப்பன் ேகாவில் ெதரு , 2.பாப்பாகுறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாத்திமாபுரம் 1வது ெதரு , 3.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பாத்திமாபுரம் 2வது ெதரு , 4.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பாத்திமாபுரம் 3வது ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

94 94 ஆதிதிராவிட  நல ஆண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, ெகட்டி 

ெமத்ைத கீழ்ேமல் கட்டிடம் ெதற்குப் 

பா த்தது

1.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாத்திமாபுரம் 4 வது ெதரு , 2.பாப்பாகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாத்திமாபுரம் 5வது ெதரு , 3.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பாத்திமாபுரம் 6வது ெதரு , 4.பாப்பாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பாத்திமாபுரம் 7வது ெதரு
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95 95 ஆதிதிராவிட  நல ஆண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, ெகட்டி 

கட்டிடம், வடக்கு பிளாக், ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.பாப்பா குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி நக  1முதல் 9 ெதரு வைர , 

2.பாப்பா குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வசந்த நக  , 3.பாப்பா குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு
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96 96 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி 

,புது ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக 3வது ெதரு , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக  8வது ெதரு , 

3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியா  ெதரு , 4.பாப்பாக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிrயா நக  , 5.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பாரதிதாசன் நக  , 6.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக  9வது 

ெதரு , 7.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக  4வது ெதரு
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

97 97 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, 

புது ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதிெதற்கு பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக  10வது ெதரு , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசாழன் நக (வ.காட்டூ ) , 3.பாப்பாக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயா  நக  , 4.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பாரதிதாசன் நக  5வது ெதரு , 5.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பாரதிதாசன் நக  , 6.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாண்டியன் நக  

வ.காட்டூ  , 7.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசரன்நக  வடக்கு காட்டூ  , 

8.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக  7வது ெதரு
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98 98 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, 

ஒட்டு கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி வடக்குப் 

பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாr நக  , 2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெநய்குளம் , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு
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99 99 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, பாப்பாக்குறிச்சி, 

ஒட்டு வடக்கு பா த்தது கிழக்கு பகுதி

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆ . நக  , 2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பைழயெதரு , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரம் 

புது ெதரு , 4.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புது ெதரு , 5.பாப்பாக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீதாபுரம் , 6.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அத்திக்குடி
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100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, குவளக்குடி, 

கீழ்ேமல் கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது

1.குவளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு, குவளக்குடி , 2.குவளக்குடி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.குவளக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கீழகளமைல குடித்ெதரு , 4.குவளக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  

ெதரு,ேமலகளமைல , 5.குவளக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு, குவளக்குடி
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101 101 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

வதிவடங்கம், வதிவடங்கம் ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது

1.குவளக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு வதிவடங்கம் , 2.குவளக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு வதிவடங்கம் , 3.குவளக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு வதிவடங்கம்
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

102 102 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம் ,தைர தளம் ேமற்கு பா த்த 

ெதற்கு பகுதி ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 திருவள்ளுவ  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 கருநாநிதி ெதரு, அrயமங்கலம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு
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103 103 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம் ,தைரத்தளம் வடேமற்குப் 

பகுதி ெதற்கு பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி  மாநகராட்சி வா டு 28 காமராஜ் நக  ஜி.டி.நாயுடு ெதரு 

அrயமங்கல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 சக்தி நக  சாமிநாதன் 

நக  அrயமங்கலம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 கணபதி நக , 

திருவள்ளுவ நக  அrயமங்கலம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 

மைலயப்பநக , அம்ேபத்கா ெதரு அrயமங்கலம்

njek<K!
uig<giti<gt<

104 104 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம், வடக்கு பிளாக் தைரதளம் 

கிழக்கு பகுதி வடக்கு பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி  மாநகராட்சி வா டு 29 திருவள்ளுவ  நக , கைலஞ ெதரு 

அrயமங்கலம , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 திருவள்ளுவ  நக , 

இந்திராெதரு அrயமங்கல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 

திருவள்ளுவ நக  வ.உ.சிெதரு, அrயமங்கலம்

njek<K!
uig<giti<gt<

105 105 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம் ,தைர தளம் வடேமற்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 காந்திஜி ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 28 அண்ணா ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 

காமராஜ  ெதரு ராஜ வதி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு28 ஜவானந்தம் 

ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

106 106 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம் ,தைரத்தளம்இ வடக்கு பகுதி 

ேமற்கு  பக்கம் வடக்கு பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ராஜப்பாநக  கிழக்கு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ராஜப்பா நக  ேமற்கு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 காந்திஜி ெதரு (ராஜப்பா நக )

njek<K!
uig<giti<gt<

107 107 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம், அrயமங்கலம் தைரதளம் 

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பக்கம் கிழக்கு பா த்த 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 திருமகள் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 29 ேசப்பிள்ைளயா  ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 29 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

29 கல்யாணராமன்  ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ஸ்டாலின் 

நக  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 சுந்தரபவனம் , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 பிள்ைளயா  ேகாவில்ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

108 108 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம், ஆடிட்ேடாrயம் 

வடகிழக்குப்பகுதி கிழக்கு பா த்தது ஒட்டுக் 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ெசாக்கலிங்கம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ெசல்ைலயா ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 28 ேஜாசப் கிருஷ்ணன் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

109 109 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம், அrயமங்கலம் தைரதளம் 

ஆடிட்ேடாrயம் ெதன்கிழக்குப்பகுதி கிழக்கு 

பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 சாமிநாதன்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 28 மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 28 ேடவிட் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 

சேராஜா காலனி , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ஜாகீ  உேசன் ெதரு 

, 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ேநரூஜி ெதரு

njek<K!
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

110 110 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம், தைரத்தளம் ஆடிட்ேடாrயம் 

வட ேமற்கு பகுதி  ேமற்கு பாரத்தது வட 

ேமற்கு பகுதி  ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 28 பழனியாண்டி ெதரு, 

அrயமங்கலம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ,ேமாதிலால் 

ெதரு,அrயமங்கலம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, சீனிவாசநக  

முதல் ெதரு, அrயமங்கலம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, 

சீனிவாசநக  2வது ெதரு, அrயமங்கலம் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

28, சீனிவாசநக  3வது ெதரு, அrயமங்கலம் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 28, சீனிவாசநக  4வது ெதரு, அrயமங்கலம்

njek<K!
uig<giti<gt<

111 111 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச ெமயின் ேராடு, 

தைரத்தளம் ஆடிட்ேடாrயம் ெதன் ேமற்கு 

பகுதி ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, சீனிவாசநக  5வது ெதரு 

அrயமங்கலம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, சீனிவாசநக  6வது 

ெதரு அrயமங்கலம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, சீனிவாசநக  

7வது ெதரு, அrயமங்கலம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, 

சீனிவாசநக  8வது ெதரு, அrயமங்கலம் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

28, முல்ைலெதரு, சீனிவாசநக , அrயமங்கலம் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 28, காந்திஜி ெதரு, அrயமங்கலம் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 28, சாமிநாதன் ெதரு, அrயமங்கலம் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 28, கணபதி நக , அrயமங்கலம்

njek<K!
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112 112 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, ரயில்நக  

கீழ அம்பிகாபுரம், வடக்கு பகுதி கிழக்கு 

பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ரயில்நக  காந்திஜி முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ரயில் நக  காந்திஜி 2ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 ரயில்நக  காந்திஜி 4ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ரயில்நக  காநதிஜி 4ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ரயில் நக  காந்திஜி 5ம் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 காந்திஜி நக  மைலயப்பநக
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

113 113 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,ரயில்நக   

கீழ அம்பிகாபுரம், கிழக்கு பா த்தது (பகுதி) 

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 காந்திஜிெதரு கீழ அம்பிகாபுரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 காந்திஜி ெதரு ேமற்குராயப்ப  நக

njek<K!
uig<giti<gt<

114 114 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, ரயில்நக , 

கீழஅம்பிகாபுரம், ேமற்கு பா த்தது புது 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 இந்திரா ெதரு கீழ அம்பிகாபுரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ேநருஜி ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

115 115 ஊராட்சி ஓன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, ரயில் நக  

கீழஅம்பிகாபுரம், ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 முனியப்பன் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 29 ஆண்டாள் நக

njek<K!
uig<giti<gt<

116 116 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, ரயில்நக , 

கீழஅம்பிகாபுரம், ேமற்கு பா த்தது(பகுதி) 

ெதன்பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 எம்.ஜி.ஆ .நக  கீழஅம்பிகாபுரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டுஎண்29 முனஸ்வரன்ேகாவில்ெதரு, 

ேமலஅம்பிகாபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 வ.உ.சி ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டுஎண் 29ெபrயா ெதரு  மைலயப்பநக

njek<K!
uig<giti<gt<

117 117 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, ரயில்நக , 

கீழஅம்பிகாபுரம், ேமற்கு பா த்தது (பகுதி)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 காமராஜ் ெதரு மைலயப்பநக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 ெவங்கேடஷ்வராநக  கீழஅம்பிகாபுரம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 ஜவானாந்தம் ெதரு மைலயப்பநக  , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 அண்ணா ெதரு மைலயப்பநக

njek<K!
uig<giti<gt<

118 118 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமல அம்பிகாபுரம், 

ெதற்கு பா த்த ேமற்கு ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 முத்துச்ெசட்டித்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 அண்ணா நக

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

119 119 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமல அம்பிகாபுரம், 

புது ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ெரத்தினசாமி ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு29 அண்ணாெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 

பாரதியா ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ராஜவ்காந்தி ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

120 120 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமல அம்பிகாபுரம், 

ெதற்கு பா த்தது அைறஎண் 10 பி கூடுதல் 

ஒட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 எம்.ஜி.ஆ  ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 29 காேவr நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 

ெரத்தினம்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 சாஸ்த்திr ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 கட்டெபாம்மன் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 ராஜாஜி ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 29 பள்ளிவாசல் ெதருஅண்ணாநக  , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 29 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு அண்ணாநக  , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 காந்தி ெதரு அண்ணாநக  , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 பரேமஸ்வr நக  , 11.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 29 அண்ணாநக  , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 

அம்ேபத்கா  நக

njek<K!
uig<giti<gt<

121 121 ெலஷ்மி ந சr மற்றும் பிைரமr பள்ளி, 

தஞ்ைசெமயின்ேராடு, அrயமங்கலம், 

அrயமங்கலம் பிளாக் 1 கிழக்கு பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ராணி அம்ைமயா  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ேநரூஜி ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 கைலவாண  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

7 காந்திஜி ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

122 122 ெலஷ்மி ந சr மற்றும் பிைரமr பள்ளி, 

தஞ்ைசெமயின்ேராடு, அrயமங்கலம், 

பிளாக்.4 ெதற்கு பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 பாரதியா  ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 வ.உ.சி.ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 

திருப்பூ குமரன் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

123 123 ெலஷ்மி ந சr மற்றும் பிைரமr பள்ளி, 

தஞ்ைசெமயின்ேராடு, அrயமங்கலம், 

பிளாக்.4 ெதற்கு பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 பாரதியா  ெதரு(அம்மாகுளம்) njek<K!
uig<giti<gt<

124 124 ெலஷ்மி ந சr மற்றும் பிைரமr பள்ளி, 

தஞ்ைசெமயின்ேராடு, அrயமங்கலம், 

பிளாக்.4  ெதற்கு பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 சிவகாமி அம்ைமயா  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 பாப்பம்மாள் காலனி, அண்ணா ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 சாஸ்திr ெதரு, ெதாழிற்ேபட்ைட 

காலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 திருவள்ளுவ  நக  , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 தஞ்ைச ெமயின்ேராடு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 பட்ேடல் நக   , தஞ்ைச ெமயின்ேராடு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 கல்லாங்குத்து ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 லட்சுமிபுரம் 1வது ெதரு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 லட்சுமிபுரம் 2வது ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 லட்சுமிபுரம் 3வது ெதரு , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 லட்சுமிபுரம் 4 வது ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

125 125 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாத்தளத்தான்ெதரு, அrயமங்கலம், ேமற்கு 

பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு7 அற்புத நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு7 காமன் ேகாவில் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 

பட்டயத்தா  ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 கீழவாசல் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ெவள்ளாளத் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு7 அக்ரஹாரெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு7 

கத்தrத் ேதாப்பு ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

126 126 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாத்தளத்தான்ெதரு, அrயமங்கலம், ேமற்கு 

பா த்தது  ஒட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 அைடக்கலமாதா ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு7 புங்களாயித் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 அற்புதசாமிபுரம்

njek<K!
uig<giti<gt<

127 127 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

காமராஜ்நக , அrயமங்கலம், ேமற்கு 

பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு28அற்புத சாமி ெதரு அrயமங்கலம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 முத்துப்பிள்ைள ெதருஅrயமங்கலம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ஈ.ேவ.ரா. ெதருஅrயமங்கலம் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28அப்துல் கலாம் ஆசாத் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ஜின்னா ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

அrயமங்கலம் காமராஜ் நக , ேமற்கு பா த்த 

ெதற்கு பகுதி புதிய ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு28முத்துராமலிங்கம் ேதவ  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு28 ேவலாயுதம் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு28 அப்துல்லா ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

28 ேக.வி.ேக.சாமி ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 

கல்யாணசுந்தரம் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

காமராஜ்நக , அrயமங்கலம், ெதற்கு 

பா த்தது ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ெகன்னடி ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 28 முகமது அலி ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 28 எல்ைலகாந்தி அப்துல் கப கான் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 28 ெசௗகத் அலி ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

உக்கைட, அrயமங்கலம், கிழக்கு பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ேபாlஸ் ஸ்ேடசன் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ெஜய்லானி ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 இக்பால் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 

பள்ளிவாசல் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 தப்ெபட்டி கம்ெபனி 

ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

உக்கைட,  அrயமங்கலம், வடக்கு பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 விறகு கைட ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 ரயில்ேவ ைலன் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 

எம்.ஆ .ைரஸ் மில் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 யூசூப் பாய் 

ஸ்ேடா

njek<K!
uig<giti<gt<

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

உக்கைட,  அrயமங்கலம், வடக்கு பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 இப்ராஹிம் ஸ்ேடா  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 கமலா ஸ்ேடா  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 ஆற்றுப்பாலம் ெமயின்ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 புங்கலாயி அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 ேஜாதி நக  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 

காந்தி நக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 பள்ளிகூட ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

உக்கைட,  அrயமங்கலம், கிழக்கு பகுதி 

வடக்கு பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 7 சுப்ைபயா ெதரு(நாகமணி ெதரு) , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 மைலயடிவாரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 வி.வி.எல்.பி.ைரஸ்மில்

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

134 134 புனித சிலுைவ ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெபான்மைல திருச்சி, ேவலன் கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி வடக்கு பா த்தது அைற எண் 

10 பி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 சி ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32  சி ைடப் ரயில்ேவ 

காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 சி ைடப் 

ரயில்ேவகாலனி ெபான்மைல , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 சி 

ைடப் இரயில்ேவ காலனி ெபான்மைல

njek<K!
uig<giti<gt<

135 135 புனித சிலுைவ ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெபான்மைல திருச்சி, ேவலன் கட்டிடம் 

வடக்கு  பா த்தது ேமற்கு பகுதி அைற எண் 

10சி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32, எப்ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு32 ஐ ைடப் நியூ காலனி

njek<K!
uig<giti<gt<

136 136 ரயில்ேவ இருபால  ேமல்நிைல பள்ளி 

(தமிழ் வழி)  எப் ைடப் ெபான்மைல 

ரயில்ேவ காலனி, ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 எப் ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளிமாநகராட்சி வா டு 32 ெகச் ைடப் ரயில்ேவ 

காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளிமாநகராட்சி வா டு 32 ஜி ைடப் 

ரயில்ேவ காலனி ெபான்மைல

njek<K!
uig<giti<gt<

137 137 ரயில்ேவஇருபால ேமல்நிைலப்பள்ளி 

(தமிழ்வழி) ெபான்மைல ரயில்ேவ காலனி, 

கிழக்கு பிளாக் நடுபகுதி வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 பி ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 ஏ ைடப் ரயில்ேவ 

காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 பைழய டீசல் 

காலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளிமாநகராட்சி வா டு 32 நா த் டி நியூ காலனி 

ெபான்மைல

njek<K!
uig<giti<gt<

138 138 ரயில்ேவ இருபால  ேமல்நிைலப்பள்ளி 

(ஆங்கில வழி), ெபான்மைல, ெதற்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32ெசௗத் டி ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32எம்.பி. ைடப், ரயில்ேவ 

காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32எம்.சி.ைடப் 

ரயில்ேவ காலனி  ெபான்மைல

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

139 139 ரயில்ேவ இருபால  ேமல்நிைலப்பள்ளி 

(ஆங்கில வழி), ெபான்மைல, ேமற்க்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32எம். எப், ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32எம் ெகச் ைடப் ரயில்ேவ 

காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 ெதற்கு டி ைடப் 

ரயில்ேவ காலனி ெபான்மைல

njek<K!
uig<giti<gt<

140 140 சி. எஸ். ஐ ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி, 

இரயில்ேவ காலனி ெபான்மைல வடக்கு, 

ைவரவிழா கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது அைற 

எண் 11 ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 நா த் டி ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 ஏ ைடப் ரயில்ேவ 

காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 நா த் டி 

ைடப்,ஏ,பி, ைடப் ரயில்ேவ காலனி

njek<K!
uig<giti<gt<

141 141 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, ெசந்தண்ண புரம், 

வடக்கு பகுதி புதிய கட்டிடம் ேமற்கு 7 வது 

வகுப்பைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு27 மணல்வாrத்துைற ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 அண்ணாெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 ஆசாத்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

அப்துல்குத்தூஸ் ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ஜின்னா ெதரு 

, 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 சபாபதி ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 வரதராஜன் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

142 142 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, ெசந்தண்ண புரம், 

வடக்கு பிளாக் வடக்கு பகுதி புதிய கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 மைறமைலயடிகள் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 இளங்ேகா ெதரு
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33hg<gl<!w{< of 71



u/w{< u/si/!
w{<

uig<Gs<siuc!njluqml<!lx<Xl<!
uig<Gs<siuc!njlf<Kt<t!gm<cmk<kqe<!

ohbv<

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H!
njek<K!

uig<giti<gt</!
N{<gt</oh{<gt<!

24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

143 143 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, ெசந்தண்ண புரம், 

வடக்கு பகுதி புதிய கட்டிடம் கிழக்கு 5 வது 

ஏ வகுப்பைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 27, ராமமூ த்தி நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ேகாவிந்தேகானா  ெதரு ெமயின்ேராடு 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ேகாவிந்தேகானா  முதல் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ேகாவிந்தேகானா  2வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ேகாவிந்த ேகானா  3வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக  முதல் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக  2வது ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக  3வது ெதரு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக   4வது ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக  5வது ெதரு
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144 144 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, ெசந்தண்ண புரம், 

வடக்கு பகுதி புதிய கட்டிடம் கிழக்கு 5 வது 

பி வகுப்பைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக  6வதுெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக  7வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதிநக  8வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக   9வது  ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக  10வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27நியூ ேகாவிந்த ேகானா  ெதரு(வசந்த 

நக ) , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 திரு.வி,க,ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 வள்ளுவ  நக
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

145 145 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, ெசந்தண்ண புரம், 

வடக்கு பகுதி நடு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 முத்ைதயா சாமி ெதரு 

சங்கிலியாண்டபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 அண்ணாநக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 கrேமடு(காசியா பிள்ைள காலனி) , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பிச்ைச நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 சங்கிலியாண்டபுரம் ெமயின்ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 அண்ணா நக  ைபபாஸ் ேராடு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 அண்ணாநக  ைபபாஸ் ேராடு புறவழிச்சாைல
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146 146 டி எஸ் எம் ேமல்நிைலப்பள்ளி, வரகேனr, 

ேமற்கு பக்க ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 டாக்ட  ஐசக் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 காளிமுத்து ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

27 பட்டிேகாணா  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

எம்.ஆ .தனெலட்சுமி காலனி , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

வட்டுவசதி வாrயம் தஞ்ைச ெமயின் ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 27 மகாெலட்சுமி நக  தஞ்ைச ெமயின் ேராடு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27.மகாெலட்சுமி நக  1வது கிழக்குத்ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27மகாெலட்சுமி நக  2வது கிழக்கு ெதரு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 மகாெலட்சுமி நக  3கிழக்குெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 மகாெலட்சுமி நக  கிழக்கு 

விஸ்தrப்பு
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147 147 டி எஸ் எம் ேமல்நிைலப்பள்ளி, வரகேனr, 

கிழக்கு பகுதி ஓட்டுக் கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 மகாெலட்சுமி நக  முதல் ேமற்கு 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 மகாெலட்சுமி நக  2வது 

ேமற்கு ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 மகாெலட்சுமி நக  3 

ேமற்கு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 மகாெலட்சுமி நக  

3ேமற்குெதரு எம்.ேஜ குடி , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

தனெரத்தினம் நக

njek<K!
uig<giti<gt<

35hg<gl<!w{< of 71



u/w{< u/si/!
w{<

uig<Gs<siuc!njluqml<!lx<Xl<!
uig<Gs<siuc!njlf<Kt<t!gm<cmk<kqe<!

ohbv<

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H!
njek<K!

uig<giti<gt</!
N{<gt</oh{<gt<!

24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

148 148 டி எஸ் எம் ேமல்நிைலப்பள்ளி, வரகேனr, 

கிழக்கு பகுதி ஓட்டுக் கட்டிடம் ெதற்க்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 எம்.ஜி.எஸ். காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 நல்லி ைஹேவ அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ெவல்ட ஸ் நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 விஸ்வாஸ் நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

27  தஞ்ைச ெமயின் ேராடு வரகேனr
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149 149 மாநகராட்சி உயா◌்நிைலப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம், வடக்கு பிளாக் கிழக்கு 

பகுதி ெகட்டிக் கட்டடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 கம்ப  ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதியா  ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

27 ஆனந்தபவன் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பரமசிவம் 

ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 நக்கீர  ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 காந்தி ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 திரு.வி.க.ெதரு
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150 150 மாநகராட்சி உயா◌்நிைலப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம், ேமற்கு பிளாக் ெதற்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்த ெகட்டிக கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாr முதல் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 பாr 2வது ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

27 பாr 3வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாr 4வது ெதரு 

, 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ேநரு ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 நாவல  ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

அழக  ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ேகாவலன் ெதரு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 காமராஜ  ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 லால்பகதூ  சாஸ்திr ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 ஆசாத் ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

இரயில்ேவ காலனி , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 சத்தியமூ த்தி 

ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

151 151 மாநகராட்சி உயா◌்நிைலப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம், ேமற்கு பிளாக் வடக்கு 

பா த்த ஒட்டுக் கட்டிடம் அைற எண் 9

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 கண்ணகி ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 கைலவாண  ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 27 குமரன் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

152 152 மாநகராட்சி உயா◌்நிைலப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம், ேமற்கு பிளாக் வடக்கு 

பா த்த ஒட்டுக் கட்டிடம் அைற எண் 10

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 வள்ளுவ  ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 வ.உ.சி.ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

அண்ணா ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

153 153 மாநகராட்சி உயா◌்நிைலப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம், ேமற்கு பிளாக் கிழக்கு 

பா த்த ஒட்டுக் கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 முத்துமணி டவுன், ெசந்தண புரம் njek<K!
uig<giti<gt<

154 154 எம்.இ.எல்.ஐ.எம் ஆரம்பப்பள்ளி,  

ெபான்மைலப்பட்டி, வடக்கு பிளாக் கிழக்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு, 

மைலயடிவாரம் ெபான , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 வ.உ.சி.ெதரு  

மைலயடிவாரம், ெபான்மைலப்பட்டி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 

சகாயமாதா ேகாவில் ெதரு   மைலயடிவாரம் ெபான்ம

njek<K!
uig<giti<gt<

155 155 எம்.இ.எல்.ஐ.எம் ஆரம்பப்பள்ளி,  

ெபான்மைலப்பட்டி, கிழக்கு பகுதி ேமற்கு 

பா த்தது ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 திரு.வி.க.ெதரு, மைலயடிவாரம் 

ெபான்மைலப்பட் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 சகாயமாதா 

ேகாவில் ெதரு   மைலயடிவாரம் ெபான்ம

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

156 156 எம்.இ.எல்.ஐ.எம் ஆரம்பப்பள்ளி,  

ெபான்மைலப்பட்டி, வடக்கு பக்கம் ேமற்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 ெபான்மைலப்பட்டி 

மதுைரவரன்ேகாவில்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

36ெகாட்டப்பட்டு மதுைர வரன் ேகாவில் ெதரு , 3.ெபான்மைல மாநகராட்சி 

வா டு 36ெகாட்டப்பட்டு ைகலாஷ்நக  , 4.ெபான்மைல மாநகராட்சி வா டு 

36ெகாட்டப்பட்டு ஜவா ெதரு ெமயின்ேராடு , 5.ெபான்மைல மாநகராட்சி வா டு 

36ெகாட்டப்பட்டு ஜவா ெதரு முதல் சந்து , 6.ெபான்மைல மாநகராட்சி வா டு 

36ெகாட்டப்பட்டு ஜவா ெதரு 2வது சந்து , 7.ெபான்மைல மாநகராட்சி வா டு 

36ெபான்மைலப்பட்டி ராஜவதி , 8.ெபான்மைல மாநகராட்சி வா டு 

36ெபான்மைலப்பட்டி எஸ்.வி.டி குருமடம்

njek<K!
uig<giti<gt<

157 157 புனித ஆக்னஸ் நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெபான்மைலப்பட்டி, ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 

பா த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் வகுப்பு எண் 7 சி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 திருவள்ளுவ  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 அண்ணா ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 கம்ப  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 

இளங்ேகா ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 காந்தி ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 வ.உ.சி ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 சாலமன் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

158 158 புனித ேஜாசப் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெபான்மைலப்பட்டி, ேமற்கு பகுதி  

ஒட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது வகுப்பு 11டி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 ஆனந்தபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 புதுத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 

அைடக்கல மாதா ேகாவில் 1வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

36 அைடக்கல மாதா ேகாவில் 2வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 36 அைடக்கல மாதா ேகாவில் 3வது ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மநாகராட்சி வா டு 36ஆவணித் ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 36 

வ.உ.சி ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 பாரதியா  ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

159 159 புனித ேஜாசப் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெபான்மைலப்பட்டி, நடுபகுதி ெதற்கு 

பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 ஜவாெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 பாண்டியன் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

36 காமராஜ் ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 குமரன் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 பாரதிதாசன் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 நியூ பாத்திமா ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 36 சாந்தி ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

160 160 புனித ேஜாசப் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெபான்மைலப்பட்டி, ெதற்கு பா ததது 

ஒட்டுக்கட்டிடம் வகுப்பு எண் 10பி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 கrகாலன் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 ேநரு ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36  

எம்.ஜி.ஆ . நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 ஆவணி 2ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 அழக ெதரு,ெஜ.ெஜ 

நக ,ெகாட்டப்பட்டுெபான்மைல

njek<K!
uig<giti<gt<

161 161 புனித ேஜாசப் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெபான்மைலப்பட்டி, கிழக்கு பகுதி கிழக்கு 

பா த்தது வகுப்ப எண் 10சி ஒட்டுக்கட்டிடம்  

அலுவல கள் அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு36 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

(ெகாட்டப்பட்டு) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு36 திரு.வி.க.ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு36 பாரதி ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 கமலா ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

162 162 புனித ேஜாசப் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெபான்மைலப்பட்டி, வடக்கு ெதற்கு பா த்தது 

வகுப்ப எண் 10சி விலங்கியல் ஆய்வு 

கூடம்ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 அம்பாள்நக  (ெகாட்டப்பட்டு) , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 பிrமன் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 அருந்ததி ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 

ஐஸ்வ யாநக  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 ஐஸ்வ யா நக  

விஸ்தrப்பு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

163 163 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டூ , 

கீழ்ேமல் ெமத்ைத கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி 

ெதற்குப் பா த்தது

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு குண்டூ  , 2.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வடக்குத்ெதரு குண்டூ  , 3.குண்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்றல் நக  

குண்டூ  , 4.குண்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அமி தம் நக  குண்டூ  , 5.குண்டூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு குண்டூ  , 6.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

திருச்சி புதுக்ேகாட்ைட ேராடு

njek<K!
uig<giti<gt<

164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டூ , 

கீழ்ேமல் ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி ெதற்குப் பா த்தது

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யனா  நக  குண்டூ  , 2.குண்டூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) திருவள்ளுவ  நக  , 3.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேநருநக  

குண்டூ

njek<K!
uig<giti<gt<

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டூ   , 

அங்கன்வாடி ைமய கட்டிடம் ேமற்குப் 

பா த்தது

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு குண்டூ  , 2.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மதுைர வரன் நக , அய்யம்பட்டி , 3.குண்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேஜ.ேஜ.நக ,அய்யம்பட்டி , 4.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யம்பட்டி திருச்சி

njek<K!
uig<giti<gt<

166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டூ ,  

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் பள்ளி ெதாகுப்பு 

கருத்தாய்வு ைமய கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணபதி நக , அய்யம்பட்டி , 2.குண்டூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ராகேவந்திரா நக , அய்யம்பட்டி , 3.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காந்தி நக , அய்யம்பட்டி , 4.குண்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுக்ேகாட்ைட ேராடு 

குண்டூ  , 5.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்யசாயி நக  அய்யம்பட்டி

njek<K!
uig<giti<gt<

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, குண்டூ  

ப மா காலனி, கிழக்கு பிளாக் ெதன்வடல் 

ேமற்கு பா த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யனா  நக , குண்டூ  ப மா காலனி njek<K!
uig<giti<gt<

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, குண்டூ  

ப மா காலனி, கிழக்கு பிளாக் ேமற்கு 

ப த்தது ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு, குண்டூ  , 2.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) இராமலிங்கநக , குண்டூ

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, குண்டூ  

ப மா காலனி, கிழக்கு பிளாக் ெதன்வடல் 

ேமற்கு பா த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டூ  ப மா காலனி , 2.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.குண்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாருதி நக  , 

4.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டூ  ப மா காலனி ெதற்கு

njek<K!
uig<giti<gt<

170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய அரம்பப்பள்ளி 

அய்யன்புதூ  கீழ்ேமல் ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டூ  கள்ள ெதரு , 2.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்கு ெதரு, 3.குண்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 

4.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 5.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புது 

ெதரு 6.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)ெநசவாள  காலனி 7.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)பத்மா நக  8.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணபதி நக  9.குண்டூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மல்லிைக நக  10.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெமயின்ேராடு(வரம்மாள் நக ) அயன்புத்தூ

njek<K!
uig<giti<gt<

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,  

திருவளாச்சிப்பட்டி, கிழக்கு பிளாக், ேமற்கு 

பா த்த ஓட்டுவில்ைல

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாதா 

ேகாவில் ெதரு , 3.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

172 172 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

திருவளாச்சிப்பட்டி, ெதன்வடல் ஓட்டு 

வில்ைல கட்டிடம் கிழக்குப் பா த்தது

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.குண்டூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெசல்வமுத்து புரம் , 3.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம் ஜி ஆ  

ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

173 173 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

கீழக்குறிச்சி, ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாள  ெதரு , 2.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முத்துராஜா ெதரு , 3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயா  

ெதரு , 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜ  நக  , 5.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ஆதிதிராவிட  ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

174 174 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

கிழக்குறிச்சி, ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (நத்தமாடிப்பட்டி) , 2.கீழக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு உைடயா  ெதரு , 3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சேவrயா  ேகாவில் ெதரு(நத்தமாடிப்பட்டி) , 4.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அண்ணா நக

njek<K!
uig<giti<gt<

175 175 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  ஆரம்பப்பள்ளி, 

நத்தமாடிப்பட்டி, ேமற்கு 

பிளாக்ஓட்டுக்கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 

2.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நத்தமாடிப்பட்டி மந்ைத , 3.கீழக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முடுக்குப்பட்டி , 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சேவrயா  ெதரு , 5.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அமுல் நக  , 6.கீழக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூைச நக  , 7.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு 

நத்தமாடிப்பட்டி , 8.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கேணசன் நக

njek<K!
uig<giti<gt<

176 176 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  ஆரம்பப்பள்ளி, 

நத்தமாடிப்பட்டி, ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்கு 

(பகுதி)

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா புரம் , 2.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) திருநக  ெமயின்ேராடு , 3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  

, 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  ெதற்கு , 5.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) திருநக  7வது ெதரு , 6.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறிஞ்சி 

ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

177 177 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  துவக்கப்பள்ளி, 

நத்தமாடிப்பட்டி, ேமற்கு பிளாக், 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  தாழம்பூ ெதரு , 2.கீழக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாமைர ெதரு , 3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மல்லிைக 

ெதரு , 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  1வது ெதரு 

, 5.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  2வது ெதரு , 

6.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன 3வது ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

178 178 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  துவக்கப்பள்ளி, 

நத்தமாடிப்பட்டி, ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அமுல் நக  , 2.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதன்றல் நக

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

179 179 குழந்ைத ஏசு ந சr மற்றும் பிைரமr பள்ளி 

திருநக , ெதற்கு பா த்த சிமின்ட் தைர 

ெமத்ைத நடு கட்டிடம்

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  4வது ெதரு , 

2.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  5வது ெதரு , 

3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கலஅன்ைன நக  6வதுெதரு , 

4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  7வது ெதரு , 

5.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  8வது ெதரு , 

6.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  8வது ெதரு 

விஸ்தrப்பு

njek<K!
uig<giti<gt<

180 180 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  துவக்கப்பள்ளி, 

நத்தமாடிப்பட்டி, ஓட்டுக்கட்டிடம் ஆ ேமற்கு 

பகுதி

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  5வது ெதரு , 2.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) திருநக  6வது ெதரு , 3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நத்தமாடிப்பட்டி 

ெமயின்ேராடு திருநக  , 5.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  7வது ெதரு 

, 6.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 2வது ெமயின்ேராடு திருநக  , 7.கீழக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1வது ெமயின்ேராடு திருநக  , 8.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) திருநக  முதல் ெதரு , 9.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  2வது 

ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

181 181 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  துவக்கப்பள்ளி 

நத்தமாடிப்பட்டி, நத்தமாடிப்பட்டி, 

ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்க்கு பகுதி வடக்கு 

பா த்தது

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  3வது ெதரு , 2.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) திருநக  4வது ெதரு , 3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குழந்ைத 

இேயாசு  ேகாவில் ெதரு , 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபன்சி நக  

முதல் ெதரு , 5.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபன்சி நக  2வது ெதரு , 

6.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபன்சி நக  3வது ெதரு , 7.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேபன்சி நக  , 8.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏஞ்சலா 

ெச ைவட் காண்ெவண்ட் , 9.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கந்தசாமி நக

njek<K!
uig<giti<gt<

43hg<gl<!w{< of 71



u/w{< u/si/!
w{<

uig<Gs<siuc!njluqml<!lx<Xl<!
uig<Gs<siuc!njlf<Kt<t!gm<cmk<kqe<!

ohbv<

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H!
njek<K!

uig<giti<gt</!
N{<gt</oh{<gt<!

24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

182 182 ஆதி திராவிட  துவக்கப்பள்ளி ஆலத்தூ , 

வடக்கு பகுதி ேமற்கு பா த்தது 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி சாைல , 2.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேநதாஜி ேராடு , 3.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரம் , 4.ஆலத்தூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூங்ேகாயில் முதல் ெதரு , 5.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பூங்ேகாயில் 2ம் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

183 183 ஆதி திராவிட  துவக்கப்பள்ளி ஆலத்தூ , 

ெதற்கு பகுதி ேமற்க பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தனெலட்சுமி நக  , 2.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பாலா நக  , 3.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எ.ஆ .என்.அெவன்யூ

njek<K!
uig<giti<gt<

184 184 மான்ேபா ட் பள்ளி எல்லக்குடி, ெதன்வடல் 

கட்டிடம் ேமற்குப் பா த்தது 11 பி

1.ஆலத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் நக  விஸ்தrப்பு njek<K!
uig<giti<gt<

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ேமலக்கல்கண்டா  ேகாட்ைட, வடக்கு  பகுதி 

கிழககு பா த்தது ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

ேமற்கூைர டம் ேமற்கு பா த்த ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30சாமிநாதன் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 30 சாமிநாதன் நக  3வது ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 30சாமிநாதன் ெதரு 4வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 30சாமிநாதன் நக  மயான ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 30பாண்டியன் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

30மாருதி நக  முதல் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30மாருதி 

நக  2வது ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30மாருதி நக  3வது 

ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30மாருதி நக  4வது ெதரு , 

10.சிருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30மாருதி நக  5வது ெதரு , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30காேவr நக  முதல் ெதரு , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30காேவr நக  2வது ெதரு
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட, ெதற்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்தது ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

ேமற்கூைர

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண்30, மணியம்ைம ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளிமாநகராட்சி வா டு எண்.30, பம்புெசட்டுத்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண்30, பள்ளிகூடத்ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 30, ேசாமசுந்த நக 1வது ெதரு 

முதல் 4வதுத

njek<K!
uig<giti<gt<

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட, கிழக்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்தது ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்ேமற்கூைர

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 30, ெசல்லாயி அம்மன் 1வது ெதரு 

முதல் 3வத , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண்30, நாகம்ைம வதி, 

நாகம்ைம வதி விஸ்தrப் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 30 

நாகம்ைம வதி விஸ்தrப்ப 1 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி  மாநகராட்சி வா டு எண் 30 

நாகம்ைம வதி விஸ்தrப்பு 2 , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 30 

நாகம்ைம வதி விஸ்தrப்பு 3

njek<K!
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188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட, ெதற்கு பகுதி 

கிழக்க பக்கம் ேமற்கு பா த்தது 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் ேமற்கூைர

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு30 கேணஷ் நக  ேம.க.ேகாட்ைட , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 அய்யனா  ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 புது அய்யனா  ெதரு 1முதல் 5வது 

ெதரு வைர , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 முருேகசன்  ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ேமலத்ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 ேமலத்ெதரு அ ச்சுணன் நக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு, அ ச்சுணன் நக  , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 நடுத்ெதரு அ ச்சுணன் நக

njek<K!
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189 189 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட, ெதற்கு பகுதி 

வடக்கு பா த்தது ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

ேமற்கூைர

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மூகாம்பிைக நக  1முதல் 9வது ெதரு 

வைர
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

190 190 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட, ெதற்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்தது ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

ேமற்கூைர

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ெதய்வகன் ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 அண்ணாமைல ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராமசாமி ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு30 உைடயா  நடுத்ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 துைரசாமி ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு30 தபால் ஆபிஸ் ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 திரு.வி.க.நக  ேம.க.ேகாட்ைட , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி ராஜி ஸ்ேடா
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191 191 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட, நடுபகுதி 

கிழக்கு பா தது ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் ேமற்கூைர

1.திருச்சி மாநகராட்சி வா டு எண் 30 ெபrயா  ெதரு, 

ேமலகல்கண்டா ேகாட்ைட. , 2.திருச்சி மாநகராட்சி வா டு எண் 30 பஞ்சாயத்து 

ெதரு, ேமலகல்கண்டா ேகாட்ைட , 3.திருச்சி மாநகராட்சி வா டு எண் 30 

வல்லத்தரசு ெதரு ேமலகல்கண்டா ேகாட்ைட , 4.திருச்சி மாநகராட்சி வா டு 

எண் 30 அண்ணா ெதரு , 5.திருச்சி மாநகராட்சி வா டு எண் 30 பன்ன ெசல்வம் 

ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 காமராஜ  ேராடு
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192 192 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி தங்ேகஸ்வr 

நக   மாஜி ராணுவ காலனி தங்ேகஸ்வr 

நகா◌், வடக்கு பா த்த ேமற்கு பகுதி 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 கேணசபுரம் 1ல் ெதரு முதல் 6வது 

ெதரு வைர ம , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 கேணசபுரம் வடக்கு 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 புதுத்ெதரு 1வது முதல் 4வது 

ெதரு வைர , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 குறிஞ்சி நக  முதல் 

ெதரு முதல் 12வது ெதர
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

193 193 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

தங்ேகஸ்வrநக , ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராஜவ்காந்தி 1வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராஜவ்காந்தி 2வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராஜவ்காந்தி 3வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராஜவ்காந்தி 4வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராஜவ்காந்தி 5வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 இந்திரா காந்தி நக  , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  ேநரு ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  காந்தி ெதரு
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194 194 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி  மாஜி ராணுவ 

காலனி தங்ேகஸ்வrநக , கிழக்கு நடு பகுதி 

வடக்கு பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  காமராஜ் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  அல்லிெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  வினாயக  ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  முல்ைல ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  குறிஞ்சி ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  ெவங்ேகஷ்வரா 

ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  பாரதியா  

ெதரு
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

195 195 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி மாஜி 

ராணுவக்காலனி தங்ேகஸ்வrநக , 

பாரதியா  மன்றம் கட்டிடம் நடுப்பகுதி 

வடக்கு பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  வடக்கு ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  வடக்கு சந்து , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  ெதற்கு ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  கைடத் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  ேமலத் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  கீழத் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  நடுத் ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  4வது ெதரு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30, தங்ேகஸ்வrநக  5வது ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  6வது ெதரு
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196 196 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி மாஜி ராணுவ 

காலனி தங்ேகஸ்வrநக , பாரதியா  மன்றம் 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 1வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 2வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 3வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி4வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி  5வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 6வது ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 7வது ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 8வது ெதரு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 9வது ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 10வது ெதரு
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

197 197 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி  மாஜி 

ராணுவக் காலனி தங்ேகஸ்வr நக , 

பாரதிதாசன் மன்றம் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

வடக்கு பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 11வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 12வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 13வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 14வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 15வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 16வது ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 17வது ெதரு
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198 198 மாநகராட்சி வா டு ஆபிஸ் கீழகல்கண்டா  

ேகாட்ைட, வடக்கு பா த்த ேமற்க பகுதி 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 வ.உ.சி.ெதரு. ேமலகல்கண்டா  

ேகாட்ைட , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 வள்ளுவ  ெதரு, 

ேமலகல்கண்டா ேகாட்ைட , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 அழகிr 

ெதரு ேமலகல்கண்டா  ேகாட்ைட , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 

குமரன் ெதரு ேமலகல்கண்டா ேகாட்ைட , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 31 பரமசிவம் ெதரு ேமலகல்கண்டா  ேகாட்ைட
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199 199 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி ேமலகல்கண்டா  

ேகாட்ைட, வடக்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 அருள்ேஜாதி ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 திருேவங்கடம் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 31 சாமிநாதன் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 தமிழன் 

ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெசல்வா சந்து , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 மதுரம் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 வாத்தியா  குளம் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

31 அருணாச்சல நக  , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 பள்ளிவாசல் 

ெதரு
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

200 200 புனித ேமr ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமலகல்கண்டா  ேகாட்ைட, வடக்கு ெதற்கு 

ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண்30, பனக்கால் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ேநதாஜி ெதரு ேமல கல்கண்டா  

ேகாட்ைட
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201 201 புனித ேமr ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமலகல்கண்டா  ேகாட்ைட, ெதற்கு ஓட்டுக் 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 அந்ேதானியா  ேகாவில் ெதருேமல 

கல்கண்டா  ேகா , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ேநரூஜி ெதரு ேமல 

கல்கண்டா  ேகாட்ைட , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 நடுபனக்கால் 

ெதரு ேமல கல்கண்டா  ேகாட்ைட
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202 202 இன்ெபன்ட் ஜசஸ் ெமட்டிrக்குேலஷன் 

பள்ளி ெபான்மைலபட்டி, வடக்கு ெதற்கு 

ெமத்ைத கட்டிடம் ேமல் நிைல பள்ளி  

வளாகம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 முல்ைல நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் புதுத்ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் முதல் ெதரு
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203 203 இன்ெபன்ட் ஜசஸ் ெமட்டிrக்குேலஷன் 

பள்ளி ெபான்மைலபட்டி, ெதற்கு பா த்த 

ெமத்ைத வட ெதன் கட்டிடம் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி வாளாகம்  எல் ேக ஜி அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் 2வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 மஜித்பாய் காலனி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் 3வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் 4 வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 சுண்ணாம்பு காளவாய் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 சன்னாசி காம்பவுண்டு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 31 கேணசன் காலனி , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 

ெரங்கசாமி காலனி (பத்மா ஸ்ேடா ) , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 

ெபான்ேனrபுரம் ெமயின்ேராடு ேவலன்காம்பளக்ஸ் , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் ெமயின் ேராடு கான்ெவன்ட்ைலன் , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் ெமயின்ேராடு , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 பூ ணா காலனி
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

204 204 இன்ெபன்ட் ஜசஸ் ெமட்டிrக்குேலஷன் 

பள்ளி  ெபான்மைலப்பட்டி, வடக்கு பா த்த 

நடு பகுதி  ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு31 கான்ெவண்ட் ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 ெசக்கடித் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31

ெஜகதாம்பாள் ஸ்ேடா ஸ் சங்கத்திடல் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

31 பாத்திமா  ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 பள்ளிகூடத் ெதரு 

, 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ேபங்க் சந்து , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 கவரத் ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 

காந்தி நக  , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 கைடவதி(சாரதா 

ஸ்ேடா ஸ்) , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 அைடக்கலபுரம் ெதரு
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205 205 இன்ெபன்ட் ஜசஸ் ெமட்டிrக்குேலஷன் 

பள்ளி ெபான்மைலப்பட்டி, வடக்கு பா த்த 

கிழக்கு பகுதி ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 அந்ேதாணியா  ேகாவில்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 உைடயா  கீழ ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 உைடயா  நடுத்ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 உைடயா  ெமயின் ேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ேஹாலிகிராஸ் கான்ெவன்ட்
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206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி, 

கிழக்கல்கண்டா  ேகாட்ைட, ெதற்கு பக்க 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் (புது கட்டிடம்)

1.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரம் கீழகல்கண்டா  

ேகாட்ைட , 2.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி ெதரு 

கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட , 3.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அம்ேபத்கா  ெதரு கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட
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207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கீழக்கல்கண்டா  ேகாட்ைட, வடக்கு பக்க 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் (புது கட்டிடம்)

1.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயா  ெதரு 

கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட , 2.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

புதுத்ெதரு கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட , 3.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மகாலட்சுமி நக  கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட , 4.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனாட்சி நக  கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

208 208 சமுதாயகூடம் ேசாழமாேதவி ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரத் ெதரு , 2.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 

4.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

209 209 ஆதி திராவிட  ெதாடக்கப்பள்ளி 

ேசாழமாேதவி, வடக்கு பக்க கிழக்கு பா த்த 

ஒட்டுகட்டிடம்

1.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு ேசாழமாேதவி , 

2.ேசாழமாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசக்கடி காலனி ேசாழமாேதவி , 

3.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்ேதானியா  ெதரு ேசாழமாேதவி

njek<K!
uig<giti<gt<

210 210 ஆதி திராவிட  ெதாடக்கப்பள்ளி 

ேசாழமாேதவி, ெதற்கு பகுதி வடக்கு பா த்த 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்

1.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசாழமா நக  ேசாழமாேதவி , 

2.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆனந்த நக  ேசாழமாேதவி , 

3.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பப்பிள்ஸ் நக  ேசாழமாேதவி , 

4.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்ேபத்தகா  நக  ேசாழமாேதவி

njek<K!
uig<giti<gt<

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

நவல்பட்டு, ஓட்டுக் கட்டிடம் கிழக்குப் 

பா த்தது

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு நவல்பட்டு , 2.நவல்பட்டு  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கவுண்ட  ெதரு நவல்பட்டு , 3.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கீழத்ெதரு நவல்பட்டு , 4.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு நவல்பட்டு

njek<K!
uig<giti<gt<

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, நவல்பட்டு, 

புதுத்ெதரு, ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதன்வடல் கட்டிடம் கிழக்குப் பா த்தது 

ெதற்குப் பக்கம்

1.நலல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு புதுத்ெதரு , 2.நலல்பட்டு  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு புதுத்ெதரு ஆ .எஸ்.ேக நக

njek<K!
uig<giti<gt<

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் பள்ளி 

சுற்றுச்சூழல் மன்றம் வடக்கு பா த்தது

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு கீழத் ெதரு , 2.நவல்பட்டு  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு நடுத்ெதரு , 3.நலல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நவல்பட்டு ெதற்கு ெதரு , 4.நலல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு 

ேமலத்ெதரு , 5.நலல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு வடக்குத் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

214 214 துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல ஆரம்பப்பள்ளி 

நவல்பட்டு, ெதற்கு பிளாக்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 14வது ெதரு துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல 

குடியிருப்பு , 2.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 13வது ெதரு துப்பாக்கி 

ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு , 3.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 12வது ெதரு 

துப்பாக்கிெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு

njek<K!
uig<giti<gt<

215 215 துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல ெதாடக்கப்பள்ளி 

நவல்பட்டு, இடது பக்க முதல் கட்டிடம்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 12வது ெதரு  துப்பாக்கிெதாழிற்சாைல , 

2.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 11வது ெதரு துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல , 

3.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 10வது ெதரு துப்பாக்கிெதாழிற்சாைல

njek<K!
uig<giti<gt<

216 216 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி நவல்பட்டு 

ப மா காலனி வடக்குப் பா த்தது கீழ்ேமல் 

கட்டிடம் கூடுதல் வகுப்பு கட்டிடம்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி njek<K!
uig<giti<gt<

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய  துவக்கப்பள்ளி, 

நவல்பட்டு ப மா காலனி, ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்குப் பா த்தது

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைடவதி ப மா காலனி , 2.நவல்பட்டு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கருப்புக் ேகாவில் ெதரு , 3.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசக் 

ேபாஸ்ட் , 4.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காேவr நக  , 5.நவல்பட்டு  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேநரு நக  , 6.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இ.பி.காலனி

njek<K!
uig<giti<gt<

218 218 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

ப மாகாலனி, நவல்பட்டு, ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் நடுப்பகுதி

1.நவல்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு கூைரக்காலனி , 2.நவல்பட்டு  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு ப மா காலனி திடீ  நக  , 3.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நவல்பட்டு மருத்துவமவைண குடியிருப்பு , 4.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நவல்பட்டு கைடவதி

njek<K!
uig<giti<gt<

219 219 ஒய் டபில்யூ சி ஏ ெமட்டிrக்குேலசன் பள்ளி 

நவல்பட்டு, வடக்கு பகுதி கிழக்கு 

ெதன்வடல் ெமத்ைத கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநக  கதவு எண் 1 முதல் 241 வைர njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

220 220 ஒய் டபில்யூ சி ஏ ெமட்டிrக்குேலசன் பள்ளி 

நவல்பட்டு, ெதற்கு பகுதி ேமற்கு பா த்த 

ெமத்ைத கட்டிடம் அைற எண் 1

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநக  கதவு எண் 242க்கு ேமல் njek<K!
uig<giti<gt<

221 221 ஒய் டபிள்யூ சி ஏ ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி 

நவல்பட்டு, ெதற்கு பகுதி ேமற்கு பா த்த 

ெமத்ைத கட்டிடம் அைற எண் 2

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு அண்ணாநக  ேமற்கு njek<K!
uig<giti<gt<

222 222 ஒய்.டபிள்யூ.சி.ஏ. ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி, 

அண்ணாநகா◌், நவல்பட்டு, ெதற்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்த ெமத்ைத கட்டிடம் அைற 

எண் 3

1.நவல்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு அண்ணாநக  ேமற்கு njek<K!
uig<giti<gt<

223 223 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி  

கும்பக்குடி அண்ணா நக , ெமத்ைத கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்த ெதற்கு அைற

1.கும்பக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ைடப். ேபஸ் 2அண்ணாநக  கும்பக்குடி njek<K!
uig<giti<gt<

224 224 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி  

கும்பக்குடி அண்ணா நக , வடக்கு பகுதி 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது

1.கும்பக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகச்.ைடப் ேபஸ் 2 அண்ணாநக  கும்பக்குடி njek<K!
uig<giti<gt<

225 225 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ேபாlஸ் 

காலனி கீழ்ேமல் புதுக்கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி வடக்குப் பா த்தது

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பகுதி 1, அண்ணாநக , எச்.சி. ைடப் njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ேபாlஸ் 

காலனி நவல்பட்டு, ெதற்கு புது கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்த ேமற்கு பக்கம்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பகுதி 1, அண்ணாநக , எச் ைடப் njek<K!
uig<giti<gt<

227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேபாlஸ்காலனி நவல்பட்டு, கூடுதல் 

கீழ்ேமல் கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி வடக்குப் 

பா த்தது

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பகுதி 2, அண்ணாநக  , 2.நவல்பட்டு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பகுதி 3, அண்ணாநக , எம் ைடப்

njek<K!
uig<giti<gt<

228 228 வி. வி. ேஜ. ெமட்டிrக்குேலஷன் பள்ளி  

ேபாlஸ் காலனி, ேமறகு பா த்த கிழக்கு 

ெமத்ைதகட்டிடம் முதல் அைற ெதற்கு பகுதி

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவல  குடியிருப்பு, நவல்பட்டு கிழக்கு njek<K!
uig<giti<gt<

229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ேபாlஸ் 

காலனி நவல்பட்டு, ெதன்வடல் கட்டிடம் 

ெதற்கு பிளாக் கிழக்குப் பா த்த ெதற்கு பகுதி

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவல  குடியிருப்பு, நவல்பட்டு ேமற்கு njek<K!
uig<giti<gt<

230 230 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ேபாlஸ் 

காலனி, ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்குப் 

பகுதி

1.நவல்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாலிஸ் காலணி அண்ணாநக njek<K!
uig<giti<gt<

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி , 

ேபாlஸ்காலனி, ெதற்கு புது கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது நடு பகுதி

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிேலான் காலணி , 2.நவல்பட்டு  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சமத்துவபுரம்

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

232 232 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி பூலாங்குடி, 

ெதற்கு பகுதி வடக்கு பா த்தது  ெகட்டி 

ெமத்ைத  கட்டிடம்

1.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பிரதானவதி, பூலாங்குடி கலப்பு காலனி 

, 2.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 1 வது ெதரு , 3.பூலாஙகுடி 

வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 2 வது ெதரு , 4.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 3 வது ெதரு , 5.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  

(ஊ) வடக்கு 4 வது ெதரு , 6.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 5 

வது ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி பூலாங்குடி, 

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 6 வது ெதரு , 2.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 7 வது ெதரு , 3.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  

(ஊ) வடக்கு 8 வது ெதரு , 4.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 9 

வது ெதரு , 5.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 10 வது ெதரு , 

6.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பாரத் நக  , 7.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) கலப்பு காலனி (ெதாகுப்பு வடு) , 8.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு ெதாகுப்பு வடு

njek<K!
uig<giti<gt<

234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, பூலாங்குடி, 

ெதற்கு பக்கம் ேமற்கு பா த்தத ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பூளாங்குடி கிராமம் , 2.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) இந்திரா குடியிருப்பு பூளாங்குடி காலனி , 3.பூலாஙகுடி 

வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) நrக்குறவ  காலனி , 4.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பாரத் நக  , 5.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) 

திருவள்ளுவ  சாைல(பாரத் நக ) , 6.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) 

வடக்கு ெதரு (திருவள்ளுவ  சாைல)

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

235 235 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, பூலாங்குடி, 

வடக்கு பக்கம் ேமற்கு பா த்த ெகட்டி 

கட்டிடம்

1.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ெதற்கு முதல் ெதரு பூளாங்குடி காலனி 

, 2.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ெதற்கு 2ம் ெதரு , 3.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ெதற்கு 3ம் ெதரு , 4.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) 

பாரதியா  குறுக்கு ெதரு , 5.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) முல்ைல 

ெதரு , 6.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பள்ளி வாசல் ெதரு பூளாங்குடி 

காலனி

njek<K!
uig<giti<gt<

236 236 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, பூலாங்குடி, 

ெதற்கு பா த்த வடக்கு பக்க ெகட்டி கட்டிடம் 

(பகுதி)

1.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாங்குடி கலப்பு காலனி பாரதியா  

பள்ளிவாசல் ெதரு , 2.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) குறிஞ்சி ெதரு , 

3.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 4.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) அய்யப்ப நக  , 5.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) 

ெதற்கு 7 வது ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, பூலாங்குடி, 

ெதற்கு பா த்த வடக்கு பக்க ெகட்டி கட்டிடம் 

(பகுதி)

1.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ெதற்கு 8 வது ெதரு , 2.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) கா முகில் ெதரு , 3.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) 

ஹச்.எ.பி.பி ெமயின் ேராடு , 4.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) 

ெசௗந்த ராஜன் நக  , 5.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) துப்பாக்கி நக  , 

6.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ேஹப்பி நக  , 7.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) அன்ைன நக  , 8.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) 

ஹச்.எ.பி.பி ெமயின் ேராடு (சாைலேயார குடியிருப்பு)

njek<K!
uig<giti<gt<

238 238 சமுதாய கூடம், பழங்கனாங்குடி, ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பழங்கனாங்குடி வடக்கு ெதரு , 

2.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா குடியிருப்பு , 3.பழங்கனாங்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு(நடுத்ெதரு) , 4.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 5.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நிலாமுத்துப்பட்டி , 6.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கம்பன் நக

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

239 239 அங்கன்வாடி ைமயம் அரவக்குறிச்சிபட்டி, 

வடக்கு பா த்த ஒட்டு கட்டிடம்

1.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரவக்குறிச்சிப்பட்டி மாதாக் ேகாவில் 

ெதரு , 2.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரவக்குறிச்சிப்பட்டி எம்.ஜி.ஆ  

நக  , 3.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரவக்குறிச்சிப்பட்டி தாமைர நக  , 

4.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரவக்குறிச்சிபட்டி பூசாrெதரு , 

5.பழங்கனாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரவக்குறிச்சிபட்டி ெசட்டியா  ெதரு , 

6.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரவக்குறிச்சிபட்டி சிவாஜி நக
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

240 240 துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல ெதாடக்கப்பள்ளி  

பழங்கனாங்குடி, ேமற்கு பக்க ெகட்டி 

கட்டிடம்

1.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு 

ைடப்2 8வது குறு , 2.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி 

ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்2 9வது குறு , 3.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்2 மருத்துவம , 4.பழங்கானங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்3 5வது குறு , 

5.பழங்கானகானங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு 

ைடப்3 4வது குறு , 6.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி 

ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்3 3வது குறு , 7.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்3 2வது குறு , 8.பழங்கானங்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்3 ம.எ.ச குட , 

9.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு 

ைடப்3 மருத்துவம , 10.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி 

ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்4 1வது குறு , 11.பழங்கானங்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்5 ஜி.எம்.பங , 12.பழங்கனாங்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல ேக.வி குடியிருப்பு , 

13.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கிெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு 

ைடப் 2 5வது ெதரு , 14.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

துப்பாக்கிெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப் 2 6வது ெதரு , 15.பழங்கனாங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப் 2 7வது ெதர
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

241 241 பரமஹம்சா ெமட்rக்குேலசன் ஸ்கூல் 

எச்ஏபிபி குவா ட்ரஸ் டவுன்சிப், ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைடப் 1 ெஹச்.ஏ.பி.பி குடியிருப்பு , 

2.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைடப் 2 ெஹச்.ஏ.பி.பி. குடியிருப்பு , 

3.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைடப் 3 ெஹச்.ஏ.பி.பி குடியிருப்பு , 

4.பழங்கனாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைடப் 4 ெஹச்.ஏ.பி.பி. குடியிருப்பு , 

5.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைடப் 5 ெஹச்.ஏ.பி.பி. குடியிருப்பு , 

6.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.வி.குடியிருப்பு

njek<K!
uig<giti<gt<

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

கும்மபக்குடி, ெதற்கு பகுதி ெகட்டி கட்டிடம்

1.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  குடியாணத்ெதரு , 

2.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

, 3.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  ேமட்டுத்ெதரு , 

4.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  ேவலாயுதங்குடி , 

5.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  நடுப்பட்டி

njek<K!
uig<giti<gt<

243 243 மகளி  சுய உதவி குழு கட்டிடம் எம் ஜி 

ஆ  நக  கும்பக்குடி, கிழக்கு பா த்த ெகட்டி 

கட்டிடம்

1.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  எம்.ஜி.ஆ .காலனி , 

2.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  என்.பி.எஸ். காலனி

njek<K!
uig<giti<gt<

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி துவாக்குடி, 

கீழ்ேமல் ெகட்டி கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு -5 ெபல் நக  , 2.துவாகுடி (வ.கி) 

மற்றும்  நகராட்சி  வா டு-5 ெபல் நக  எ ெசக்டா  , 3.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு -5 ெபல் நக  பி ெசக்டா  , 4.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி 

வா டு -5 ெபல் நக  சி ெசக்டா  , 5.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு-7 

பாரதியா  ெதரு ெபல் நக  , 6.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 4 

மாதாேகாவில் ெதரு துவாக்குடி , 7.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 5 

திரு.வி.ெதரு, ெபல் நக
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி துவாக்குடி, 

வடக்கு பா த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் கிழக்குப் 

பகுதி

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி  வா டு 3 ேமலத்ெதரு njek<K!
uig<giti<gt<

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, துவாக்குடி, 

ேமற்கு பகுதி ஓட்டுக் கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 4 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 3 ஐயப்பநக

njek<K!
uig<giti<gt<

247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, துவாக்குடி, 

ஓட்டுக் கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது ேமற்குப் 

பக்கம்

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 5 ராவுத்தான் ேமடு - ேமற்கு njek<K!
uig<giti<gt<

248 248 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி துவாக்குடி, 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் வடக்குப் 

பா த்தது ேமற்குப் பக்கம்

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 5 ராவுத்தான் ேமடு - கிழக்கு njek<K!
uig<giti<gt<

249 249 திருவள்ளுவ  படிப்பகம் பி எச் இ எல் நக   

துவாக்குடி, ெகட்டிக் கட்டிடம் கிழக்குப் 

பா த்தது ேமல்புறம்

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு - 5 மாஜி இராணுவ காலணி , 

2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 5 ெபல்நக , (கைலஞ  நக ) , 

3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 5 ெபல்நக  டி ெசக்டா

njek<K!
uig<giti<gt<

250 250 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி, ெகட்டிக் 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது கீழ்புறம்

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 பரக்கத் நக  துவாக்குடி , 

2.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 துவாக்குடி ெமயின் ேராடு 

துவாக்குடி , 3.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 தஞ்ைச ெமயின் 

ேராடு துவாக்குடி
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

251 251 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி, ெகட்டிக் 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது ேமல்புறம்

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 என்.ஐ.டி. குடியிருப்பு , 

2.துவாகுடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 மருத்துவமைன ெதரு என்.ஐ.டி. 

குடியிருப்பு , 3.துவாகுடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 பி.ஜி.குவாட்ட ஸ் 

என்.ஐ.டி. குடியிருப்பு

njek<K!
uig<giti<gt<

252 252 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி துவாக்குடி, ேமற்கு 

பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பக்கம்

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 4 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

துவாக்குடி , 2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 2 நடுத்ெதரு, 

துவாக்குடி , 3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 1 கீழத்ெதரு 

துவாக்குடி

njek<K!
uig<giti<gt<

253 253 சமூக நல கூடம் ேலடிஸ் ச க்கில் இந்திரா 

நக   துவாக்குடி, ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 7 பாரதியா  ெதரு துவாக்குடி 

மைல வடக்கு , 2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 7 அன்ைன 

ெதரஸா நக  துவாக்குடி மைல வடக்கு , 3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி 

வா டு எண் 7 ரவிச்சந்திரன் காலனி

njek<K!
uig<giti<gt<

254 254 சமூக நல கூடம் ேலடிஸ் ச க்கில் இந்திரா 

நக  துவாக்குடி, ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்குப் பா த்தது

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 7 ெபrயா  ெதரு துவாக்குடிமைல 

வடக்கு , 2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி  வா டு 7 காமராஜ  ெதரு 

துவாக்குடி மைல வடக்கு , 3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 8 

வ.உ.சி.ெதரு துவாக்குடி மைல வடக்கு

njek<K!
uig<giti<gt<

255 255 நகராட்சி சமுதாயக்கூடம் துவாக்குடி, 

ெகட்டிக்கட்டிடம், வடக்குப் பகுதி

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி  வா டு 8 பாரதிதாசன் ெதரு , 

2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 8 திருவள்ளுவ  ெதரு , 

3.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 8 ஆனந்த் நக

njek<K!
uig<giti<gt<

256 256 நகராட்சி சமுதாயக்கூடம் துவாக்குடி, 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ெதற்குப் பகுதி

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 8 ராஜவ் காந்தி ெதரு , 2.துவாக்குடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 8 வ.உ.சி.நக

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

துவாக்குடிமைல துவாக்குடி, ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11குட்டி மணித் ெதரு , 

2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11 இந்திரா ெதரு , 3.துவாக்குடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11என்.எஸ்.ேக. ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

துவாக்குடிமைல துவாக்குடி, ெகட்டி ெமத்ைத 

வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11அம்ேபத்கா  ெதரு , 2.துவாக்குடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11 வாய்க்கால் ேமடு , 3.துவாக்குடி (வ.கி) 

மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11 ேக.வி.ேக. சாமி ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

துவாக்குடிமைல, ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 

பா த்தது ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 10 அய்யனா  ேகாவில் ெதரு njek<K!
uig<giti<gt<

260 260 குழந்ைத ஏசு ெதாடக்கப்பள்ளி,  

துவாக்குடிமைல, புது கட்டிடம் ெகட்டி 

கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது கிழக்குப் பகுதி

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 9 இமானுேவல் நக  , 2.துவாக்குடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 9 என் ஜ ஒ காலணி

njek<K!
uig<giti<gt<

261 261 குழந்ைத ஏசு ெதாடக்கப்பள்ளி,  

துவாக்குடிமைல, புது கட்டிடம் ெகட்டி 

கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது நடுப் பகுதி

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 9 ெபrயா  மணியம்ைம நக  , 

2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 9 கருமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

262 262 குழந்ைத ஏசு ெதாடக்கப்பள்ளி,  

துவாக்குடிமைல, புது கட்டிடம் ெகட்டி 

கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது ேமற்குப் பகுதி

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 10 ஜவானந்தம் ெதரு , 

2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 10 அண்ணாசாைல , 3.துவாக்குடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 10 மகாத்மா காந்தி ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

263 263 குழந்ைத ஏசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துவாக்குடிமைல, ெகட்டி கட்டிடம் வடக்குப் 

பா த்தது கிழக்குப் பகுதி

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 12 டி.சி.ஏ.காலனி , 2.துவாகுடி (வ.கி) 

மற்றும்  நகராட்சி வா டு 12 ேநதாஜி ெதரூ , 3.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு 12 புத்த  ெதரு , 4.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 12 

அக்ப  சாைல, கைட வதி , 5.துவாகுடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 12 

ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு, துவாகுடி மைல , 6.துவாகுடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி 

வா டு 12 ெபrயா  திடல் துவாகுடி , 7.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 

12 கைலஞ  ெதரு, துவாகுடி மைல , 8.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி 

வா டு 12 ஐசக் பில்டிங் துவாகுடி மைல

njek<K!
uig<giti<gt<

264 264 குழந்ைத ஏசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துவாக்குடிமைல, ெகட்டி கட்டிடம் வடக்குப் 

பா த்தது ேமற்குப் பகுதி

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 13 அண்ணாநக , துவாக்குடி 

மைல , 2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 121ச ச் ெதரு , 

3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 13 ெசாைசட்டி ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

265 265 அரசு பாலிெடக்னிக் துவாக்குடி, ெகட்டி 

கட்டிடம் அைற எண் 7

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 14 ெசடிமைல முருகன் ேகாவில் 

ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

266 266 அரசின  பாலிெடக்னிக், துவாக்குடி, ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது 

வகுப்பைற எண் எல் ெஹச் 5

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 12 அண்ணாசாைல , 

2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 13 அண்ணாசாைல , 

3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 13 அண்ணாவைளவு , 

4.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 14 நாவல  ெநடுஞ்ெசழியன் 

ெதரு , 5.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 14 சி.ஆ .எஸ். கிரஷ  

ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

267 267 அரசின  பாலிெடக்னிக், துவாக்குடி, ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது 

வகுப்பைற எண் சி

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 குவாr ஏrயா , 2.துவாக்குடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 எம்.டி.சாைல

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

268 268 அரசின  பாலிெடக்னிக், துவாக்குடி, ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது 

வகுப்பைற எண் பி

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 அண்ணாநக  , 2.துவாக்குடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 வண்ணிய  நக  , 3.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும் 

நகராட்சி வா டு 15 பைழயகருப்பு ேகாவில் ெதரு , 4.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு 15 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு 15 சமாதானபுரம் , 6.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 

15 அரசின  பாலிெடக்னிக் கல்லூr பணியாள கள் குடியிருப

njek<K!
uig<giti<gt<

269 269 பாரதமிகு மின் நிறுவனம் ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி, கீழ்ேமல் 

ெகட்டி கட்டிடம் ெதற்குப் பா த்தது 

வகுப்பைற எண் 5

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 டி5 ெசக்டா  டவுன் ஷிப் 

ைகலாசபுரம் , 2.துவாகுடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 பி.ெகஜ்.ெசக்டா  

காமராஜபுரம் , 3.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 எஸ்2 ெசக்டா  

காமராஜபுரம் , 4.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 ேக3 ெசக்டா  

காமராஜபுரம் , 5.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 ேக2 ெசக்டா  

காமராஜபுரம் , 6.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 எஸ்3 ெசக்டா  

காமராஜ புரம் , 7.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 பி ெசக்டா  

காமராஜ புரம் , 8.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 ேக3 ெசக்டா  

காமராஜபுரம்

njek<K!
uig<giti<gt<

270 270 பாரதமிகு மின் நிறுவனம்  ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி, கீழ்ேமல் 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது அைற எண். 24

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 16 ஏ 2 ெசக்டா  பி.ெகச்.ஈ.எல். 

டவுன்சிப்

njek<K!
uig<giti<gt<

271 271 பாரதமிகு மின் நிறுவனம்  ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி, கீழ்ேமல் 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது அைற எண். 16

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 17 ஏ3 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் , 

2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 17 ஏ4 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் , 

3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 17 ஏ5 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் , 

4.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 17 ஏ6 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் , 

5.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 16 ஏ2 ெசக்டா  ைகலாசபுரம்

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

272 272 பாரதமிகு மின் நிறுவனம் ெமட்rக்குேலசன்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி, ேமற்கு 

பா த்த ெதன்வடல் கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி 

அைற எண்20

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 18 இ2 ெசக்டா  டவுன்ஷிப் njek<K!
uig<giti<gt<

273 273 பாரதமிகு மின் நிறுவனம் ெமட்rக்குேலசன்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி, ேமற்கு 

பா த்த கிழேமல்கட்டிடம் வடக்கு பா த்த 

அைற எண்17

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 18 இ2 ெசக்டா  டவுன்ஷிப் 

ைகலாசபுரம்

njek<K!
uig<giti<gt<

274 274 பாரதமிகு மின் நிறுவனம்  ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி, ெதற்க்கு 

உள்ளது ெதன்வடல் கட்டிடம் ேமற்கு பா த்த 

அைற எண்21

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 18 இ3 ெசக்டா  டவுன்ஷிப் 

ைகலாசபுரம் , 2.துவாக்குடி  (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 19 ஏ3 ெசக்டா  

டவுன்ஷிப் ைகலாசபுரம்

njek<K!
uig<giti<gt<

275 275 பாரதமிகு மின் நிறுவனம்  ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி, ெதற்கு 

பா த்த கிழக்கு பகுதி ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் கீழ்ேமல் கட்டிடம் ெதற்குப் 

பா த்தது  அைற எண்23

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 20 பி4 ெசக்ட  ெபல் டவுன் ஷிப் 

ைகலாசபுரம் , 2.துவாகுடி  (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 20 ஆ 2 ெசக்டா  

ெபல் டவுன் ஷிப் ைகலாசபுரம் , 3.துவாகுடி  (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 20 

ஆ 3 ெசக்டா  ெபல் டவுன் ஷிப் ைகலாசபுரம் , 4.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு 20 பி5 ெசக்ட  ெபல் டவுன் ஷிப் ைகலாசபுரம் , 5.துவாகுடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 19 ஏ4 ெசக்டா  ெபல் டவுன் ஷிப்  ைகலாசபுரம் 

, 6.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 19 எ3 ெசக்டா  ெபல் டவுன் ஷிப் 

ைகலாசபுரம் , 7.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 19 எ2 ெசக்டா  ெபல் 

டவுன் ஷிப் ைகலாசபுரம் , 8.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 20 இசிபி 

கூட்டுறவு காலனி குடியிருப்பு

njek<K!
uig<giti<gt<
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

276 276 புனித ேஜாசப் உய நிைலப்பள்ளி 

அய்யம்பட்டி, ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்குப் பா த்தது வகுப்பைற எண் 1

1.வாளவந்தான்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் , 

2.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 

3.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வடக்குத் ெதரு , 4.வாளவந்தான் 

ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ெதற்குத் ெதரு , 5.வாளவந்தான் ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  கருங்குளத் ெதரு

njek<K!
uig<giti<gt<

277 277 புனித ேஜாசப் உய நிைலப்பள்ளி 

அய்யம்பட்டி, ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்குப் பா த்தது வகுப்பைற எண் 2

1.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ெமயின் ேராடு , 2.வாளவந்தான் 

ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  கீழ அய்யம்பட்டி , 3.வாளவந்தான் ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ெபான் நக  , 4.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ெரட்டியா  ேதாட்டம்

njek<K!
uig<giti<gt<

278 278 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

வாளவந்தான்ேகாட்ைட, வடக்குப் பா த்த 

கீழ்ேமல் கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 ெசட்டியா  ெதரு , 

2.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 கீழத்ெதரு , 

3.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 காளியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 4.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 

சேவrயா  ேகாவில் ெதரு , 5.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 3 ெமயின் ேராடு , 6.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 4 தாட்ேகா காலனி , 7.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 5 லூ து  நக  , 8.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 5 அம்ேபத்கா  நக

njek<K!
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

279 279 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

வாழவந்தான்ேகாட்ைட, கீழ்ேமல் கட்டிடம் 

வடக்குப் பா த்த மத்திய பகுதி

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 ெலனின் ெதரு , 

2.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 ெபrயா  ெதரு , 

3.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 அேசாக  ெதரு , 

4.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 வ.உ.சி.ெதரு , 

5.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 திரு.வி.க.ெதரு , 

6.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 அம்ேபத்கா  ெதரு 

, 7.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 ேநதாஜி ெதரு , 

8.வாழவந்தான் ேகாட்ைட(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4ேநரு ெதரு , 

9.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 இராஜாஜி ெதரு , 

10.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 பைழய ப மா 

காலனி(ெமயின்ேராடு) , 11.வாழவந்தான் ேகாட்ைட(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

எண் 4 முல்ைல வாசல் (குறிஞ்சி நக )

njek<K!
uig<giti<gt<

280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

வாழவந்தான்ேகாட்ைட, கீழ்ேமல் கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது ேமற்கு பகுதி

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  மல்லிைக வாசல்(குறிஞ்சி நக ) , 

2.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 ெசண்பக 

வாசல்(குறிஞ்சி நக ) , 3.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

எண் 5 புது ப மா காலனி , 4.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 5 காமராஜ  ெதரு(புது ப மா காலனி) , 5.வாழவந்தான் 

ேகாட்ைட(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 காந்தி ெதரு , 6.வாழவந்தான் 

ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 கட்டெபாம்மன் ெதரு , 

7.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 கம்ப  ெதரு , 

8.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 பாரதியா ெதரு
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

281 281 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

வாழவந்தான்ேகாட்ைட, ெதற்க்கு பிளாக் 

கிழக்கு பா த்தது

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 குமரன் நக  , 

2.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 வட்டு வசதி 

வாrயம் , 3.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 கள்ள  

ெதரு , 4.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 உைடயா  

ெதரு , 5.வாழவந்தான் ேகாட்ைட(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 

அகமுைடயா  ெதரு

njek<K!
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282 282 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

வாழவந்தான்ேகாட்ைட, ெதற்க்கு பிளாக் 

கிழக்கு பா த்தது ெதன்வடல் ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 ெரக்ட் நக  , 

2.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 குங்குமபுரம்

njek<K!
uig<giti<gt<

283 283 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

வாழவந்தான்ேகாட்ைட, வடகிழக்கு ெகட்டி 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்த புதிய வகுப்பைற 

கட்டிடம்

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 ெபrயா  நக njek<K!
uig<giti<gt<

284 284 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ேதவராயேநr, ெதற்கு பா த்தது 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்

1.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  உைடயா  ெதரு , 

2.திருெநடுங்குளம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  குடித் ெதரு , 3.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ)  ஆதி திராவிட  ெதரு , 4.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

ேராடு அrசனத் ெதரு , 5.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  புதுத் ெதரு
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285 285 ஊரக மகளி  அபிவிருத்தி திட்டம் 

ேதவராயேநr, ெதற்கு பா த்த 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்

1.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  நrக்குறவ  காலனி முதல் ெதரு , 

2.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  நrக்குறவ  காலனி இரண்டாவது ெதரு 

, 3.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  நrக்குறவ  காலனி 3வது ெதரு , 

4.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  நrக்குறவ  காலனி 4வது ெதரு
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

286 286 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி 

திருெநடுங்குளம், கிழக்கு பா த்த 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  குடித்ெதரு பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 

2.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  குடித்ெதரு சிவன் ேகாவில் ெதரு , 

3.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  குடித்ெதரு பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 

4.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  கிறிஸ்துவ ெதரு சேவrயா  ேகவில் 

ெதரு , 5.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  கிறிஸ்துவ ெதரு மாதாேகாவில் 

ெதரு , 6.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ஆதிதிராவிட  ெதரு , 

7.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வடகாடு
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287 287 ஸ்ரீ முருகன் உதவி ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி 

அசூ , ெதன்வடல் ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது

1.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ஆதிதிராவிட  ெதரு , 2.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

பூசாrத்ெதரு , 3.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  குடித்ெதரு

njek<K!
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288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி  

ெபாய்ைகக்குடி, ேமற்கு பா த்த ெதன்வடல் 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  காேவr நக  , 2.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

மல்லிைகபுரம் , 3.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  முத்துராஜா ெதரு ெபாய்ைகக்குடி , 

4.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ெசந்தாமைர நக  , 5.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

யமுனா நக
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289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  வடக்கு 

ேதேனrப்பட்டி, கிழக்கு பா த்த ெதன்வடல் 

ஓட்டுக் கட்டிடம் கிழக்குப் பா த்தது ெதற்கு 

பகுதி

1.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 வடக்கு ேதேனrப்பட்டி , 

2.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 ெதற்கு ேதேனrப்பட்டி , 

3.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 ெலட்சுமிபுரம் ெதற்கு 

ேதேனrப்பட்டி , 4.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 

மாஜிராணுவத்தின  காலனி ேதேனrப்பட்டி
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290 290 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

காந்தலூ , ஒட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காந்தலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  கள்ளத் ெதரு, காந்தலூ  , 2.காந்தலூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ)  மாதா ேகாவில் ெதரு, கீழத் ெதரு, காந்தலூ
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24 திருச்சிராப்பள்ளி  நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 142 திருெவறும்பூ  

சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

291 291 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

எலந்தப்பட்டி, ஒட்டு கட்டிடம் ேமற்குப் 

பா த்தது

1.காந்தலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ேகானா  ெதரு, இலந்தப்பட்டி , 2.காந்தலூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  கள்ளத் ெதரு, இலந்தப்பட்டி , 3.காந்தலூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ)  முத்து ராஜா ெதரு, இலந்தப்பட்டி
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292 292 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சின்னசூrயூ , ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வரம்பட்டிவடக்கு , 2.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

ெதற்கு ெதரு சின்ன சூrயூ  , 3.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வடக்கு ெதரு  

சின்ன  சூrயூ  , 4.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  பாரதிதாசன் பல்கைலக்கழக 

குடியிருப்பு , 5.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  பட்டெவளி சின்ன சூrயூ
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293 293 நாதன் உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி  

ெபrய சூrயூ , ெதற்கு பா த்த 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வடக்கு ெதரு ெபrய சூrயூ , , 2.சூrயூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ)  ெதற்கு ெதரு ெபrய சூrயூ  , 3.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

நடுத்ெதரு ெபrய சூrயூ
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294 294 சமுதாய கூடம் ெபrய சூrயூ , கிழக்கு 

பா த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  சின்ன ெகாள்ளன் ெதரு , 2.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ)  ஊன வயல் , 3.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ஆதி திராவிட  காலனி, 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  மாதா ேகாவில் 

ெதரு
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