
வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

1 1

ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குபக்க கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 

குலேசகரன்ேகாட்ைட-625218

1.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ப்பர் ெத  வார்  16 , 

2.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெமயின் ேரா  வார்  17 , 

3.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெமயின் ேரா  வார்  18 , 

4.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அரிசனத்ெத  வார்  16 , 

5.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அரிசனத்ெத  வார்  18 , 

6.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெரட்டியார் ெத  வார்  18 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

2 2
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி,  இராமநாயக்கன்பட்டி-

625218

1.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ஆசாரியார் ெத  வார்  18 , 

2.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாட்டாண்ைமக்காரர்ெத  வார்  

17 , 

3.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ந த்ெத  வார்  17 , 

4.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அல்லாேகாவில்பள்ளிவாசல் 

ெத  வார்  18 , 

5.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) கரிேமட் த்ெத  வார்  17 , 

6.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அய்யங்ேகாட்ைட வார்  17 , 

7.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெபான்ெப மாள்ேகாவில் ெத  

வார்  17 , 

8.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) குலேசகரன்ேகாட்ைட  வார்  18 

, 

9.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) குலேசகரன்ேகாட்ைட வார்  16 , 

10.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாயக்கர்ெத  வார்  18 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

இைணப்  எண்
வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்

190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

3 3

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், வடக்கு கட்டிடம், 

வாடிப்பட்டி-625218

1.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெமயின் ேரா  (வாடிப்பட்டி) 

வார்  12, 

2.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அரண்மைனயார் ெத  வார்  11 

, 

3.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெரட்டியார் ெத  வார்  12 , 

4.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெசட்டியார் ெத  வார்  12 , 

5.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) சைடயாண்டி ேகாவில் ெத  

வார்  12,

6.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) தைலவர் ெத  வார்  12 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

4 4
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம், திய கட்டிடம், 

டி.வாடிப்பட்டி-625218

1.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) த்தாலம்மன் ேகாவில் ெத  

வார்  11, 

2.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாடார் ெத  வார்  11 , 

3.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெத  வார்  11

4.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அரிசனத்ெத  வார்  11 , 

5.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) பண்டாரத் ெத  வார்  11 ,

6.குலேசகரன் ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் ெத   

வார்  13 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

5 5
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி, ெப மாள்பட்டி-625218

1.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) பண்டாரத் ெத  வார்  13 , 

2.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) த்தாலம்மன் ேகாவில் ெத  

வார்  13 , 

3.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) பள்ளிக்கூடத் ெத  வார்  13 , 

4.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) அரிசனத் ெத   ெப மாள் பட்டி 

வார்  13 ,

5.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) ேவளார் ெத  வார்  13 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

6 6
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், ெப மாள்பட்டி-625218

1.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) ேவளார் ெத  வார்  14 , 

2.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) மணியக்காரர் ெத  வார்  14 , 

3.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) வடக்குத்ெத  வார்  14 , 

4.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) பால்பண்ைண ெத  வார்  14 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

7 7

ஆர்.சி. அமலி ஆரம்பப் 

பள்ளி, தியகட்டிடம்,  ேமற்கு பக்கம் 

அைற, பாண்டியராஜ ரம்-625218

1.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) ப்பனார் ெத  வார்  15 , 

2.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) இரயில்ேவ ெத  வார்  14 , 

3.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) மில்காலனி ெத  வார்  14 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

8 8
ஆர்.சி. அமலி ஆரம்பப் பள்ளி, 

தியகட்டிடம், கிழக்கு பக்க அைற, 

பாண்டியராஜ ரம்-625218

1.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) ெமயின் ேரா  வார்  15 , 

2.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) ேகானார் ெத  வார்  15 , 

3.குலேசகரன்ேகாட்ைட (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) அரிசன ெத  வார்  15 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

9 9
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு திய கட்டிடம், விராலிபட்டி-

1.விராலிபட்டி (வ.கி) மற் ம் விராலிபட்டி (ஊ) விராலிபட்டி வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

மீனாட்சி ரம் 625218

1.விராலிபட்டி (வ.கி) மற் ம் விராலிபட்டி (ஊ) மீனாட்சி ரம் வார்  2 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

11 11
அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம், டி.வாடிப்பட்டி-625218

1.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ந த்ெத  வார்  3 , 

2.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ந த்ெத  வார்  5 , 

3.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாட்டாண்ைமக்காரர் ெத  வார்  3 , 

4.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாயக்கர்  த்  ெத   வார்  3 , 

5.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாயக்கர் ெத  வார்  3 , 

6.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) தலியார்ெத  வார்  3 , 

7.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) பிள்ைளமார் ெத  வார்  3 , 

ம் ட் ி ப் ட் ி ண் ர் ெ ர்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

12 12
அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம், மத்தியபகுதி, 

டி.வாடிப்பட்டி-625218

1.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) த்தாளம்மன் ேகாவில் ெத   வார்  2 , 

2.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) தாதம்பட்டி ந த்ெத  வார்  1 , 

3.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) தாதம்பட்டி ந த்ெத  வார்  2 , 

4.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ஹரிஜன ெத  வார்  1 , 

5.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ஹரிஜன ெத  வார்   2 , 

6.தாதம்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) சைடயாண்டி ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

13 13

ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், வடக்கு கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, டி.ஆண்டிப்பட்டி-625218

1.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) கள்ளர் ெத  வார்  1 , 

2.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) மந்ைத ெத  வார்  1 , 

3.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) சைடயாண்டி ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

4.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

5.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) இந்திரா காலணி வார்  1 , 

6.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) மந்ைத கு க்குத் ெத  வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

14 14
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், டி.ஆண்டிப்பட்டி-625218

1.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) ேசாைன ேகாவில் ெத  வார்  2 

2.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) ந த்ெத  வார்  2 , 

3.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) ஆண்டிப்பட்டி ெமயின் ேரா  வார்  2 , 

4.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) ெப மாள் ேகாவில் ெத  , 

5.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) ெந ஞ்சிபட்டி வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

15 15

ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், வடக்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி, டி.ஆண்டிபட்டி-625218

1. ம்பிச்சம்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) ந த்ெத  வார்  3 , 

2. ம்பிச்சம்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) ஊரணிக்கைர வார்  3 , 

3. ம்பிச்சம்பட்டி (வ.கி) ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) ஆண்டிப்பட்டி ெமயின் ேரா  வார்  3 

, 

4.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற் ம் ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) பங்களா காலணி ேரா  வார்  

4 , 

5.ஆண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற் ம் ஆண்டிப்பட்டி (ஊ) பங்களா ெமயின் ேரா  வார்  

4 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

16 16

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம், மத்திய பகுதி, 

டி.வாடிப்பட்டி-625218

1.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெமயின் ேரா  வார்  4 , 

2.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெமயின் ேரா  வார்  7 , 

3.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெமயின் ேரா  வார்  8 , 

4.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) பணிக்கர் ெத  வார்  4 , 

5.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அரிஜன காலனி ெத  வார்  7 

6.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெமயின் ேரா  வார்  5 , 

7.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ந த்ெத  வார்  5 ,

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

17 17

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,  கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 

டி.வாடிப்பட்டி-625218

1நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) பிள்ைளமார் ெத  வார்  5 , 

2.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெசட்டியார்ெத  வார்  5 , 

3.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெத  

வார்  5 , 

4.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாட்டாண்ைமக்காரர் ெத   

வார்  4 , 

5.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) காளியம்மன்ேகாவில்ெத  

வார்  5 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

18 18
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்கு திய கட்டிடம், ெமயின் ேரா , 

டி.வாடிப்பட்டி-625218

1.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) பஞ்சாயத்  னியன் ஆபிஸ் வதீி வார்  7 

, 

2.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) பஞ்சாயத்  னியன் ஆபிஸ் வதீி வார்  8 

, 

3.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ஆத்தங்கைர வார்  7 , 

4.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ஆத்தங்கைர வார்  8 , 

5 நீேரத்தான் (வகி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) க்கம ெரட்டியார் ெத வார் 5

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

19 19

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

, தியகட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், ெதற்கு 

பகுதி, டி.வாடிப்பட்டி-625218

1.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) வைளயல்காரத்ெத  வார்  4 , 

2.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ந த்ெத  வார்  4 , 

3.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில்ெத  வார்  4 , 

4.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) சிங்ெத  வார்  4 , 

5.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) தர்மத் க்கல்ெத  வார்  8 , 

6.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) வடக்கு ெத  வார்  8 , 

7.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெபரியார் வாய்க்கால் ெத  வார்    7 , 

8.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ஆஸ்பத்திரிெத  வார்  8 , 

9.நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) எல். ர் ெதற்குத்ெத  வார்  8 , 

10 நீேரத்தான் (வகி) வாடிப்பட்டி(சிஊ) எல் ர் ந த்ெத வார் 8

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

20 20
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு 

ஓ  கட்டிடம், ேமட் நீேரத்தான்-625218

1.ேமட் நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாட்டாண்ைமக்காரர் ெத  வார்  7 , 

2.ேமட் நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) த்தாலம்மன்ேகாவில் ெத  வார்  

6 , 

99.அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

21 21
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

பைழய கட்டிடம், ேமட் நீேரத்தான்-625218

1.ேமட் நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) கிழக்குத்ெத  வார்  6 , 

2.ேமட் நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அரிசனெத  வார்  6 , 

3.ேமட் நீேரத்தான் (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ேகானார்ெத  வார்  6 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

22 22
குழந்ைதகள் மதிய சத் ண கூடம்   

,ேபாடிநாயக்கன்பட்டி-625218

1.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாயக்கர் ெத  வார்  10 , 

2.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) வண்ணார் ெத  வார்  10 , 

3.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாயக்கர் த்ெத  வார்  10 , 

4.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ேதவர்ெத  வார்  10 , 

5.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெமயின் ேரா  வதீி வார்  10 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

23 23
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1.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாயக்கர் ெத  வார்  10 , 

2.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாயக்கர் த்ெத  வார்  10 , 

3.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) காமராஜர் க்குடியி ப்  

வார்  9 ,      99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

24 24
அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெமயின் கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

தாதம்பட்டி வாடிப்பட்டி 625218

1.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அரிசனகாலனித்ெத  வார்  2 

, 

2.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ேபாடிநாயக்கன்பட்டி வார்  8 , 

3.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அரிசனகாலணிெத  

ேமட் ெப மாள்நகர் வார்  2 

4.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) க ண்டர்ெத  வார்  9 , 

5.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ேபட்ைட ர் வார்  3 , 

6.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) பணியாளர் குடியி ப்  வார்  9 , 

7.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெபாட் பட்டி வார்  9 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

25 25

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் 

தாதம்பட்டி வாடிப்பட்டி 625218

1.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அரிசனகாலனித்ெத  

வார்  2 , 

2.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ேபாடிநாயக்கன்பட்டி வார்  8 , 

3.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அரிசனகாலணிெத  

ேமட் ெப மாள்நகர் வார்  2    99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் 

அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

26 26
னித சார்லஸ் ஆரம்பப்பள்ளி   ,ைமய 

பகுதி ேகாட்ைடேம  ேரா  

ேபாடிநாயக்கன்பட்டி வாடிப்பட்டி 625218

1.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாட்டாண்ைமகாரர்ெத  வார்  10 

, 

2.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாட்டாண்ைமக்காரர் ெத  வார்  

11 , 

3.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) மணியக்காரர் ெத  வார்  10 , 

4.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) பிள்ைளயார் ெத  வார்  10 , 

5.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) நாயக்கர் ெத  வார்  10 , 

6.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெதற்குத்ெத  வார்  10 , 

7.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ேமற்கு காலனி வார்  10 , 

8.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ேமற்கு காலனி வார்   11 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

27 27
காந்திஜி ஆரம்பப் பள்ளி கிழக்கு பக்கம், 

ெபாட் ப்பட்டி, டி.வாடிப்பட்டி-625218

1.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ)  அரிசனக் காலனி ெத  வார்  

1 , 

2.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) அரிசனகாலனி வார்  2 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

28 28
காந்திஜி ஆரம்பப்பள்ளி   ,ேமற்கு பக்கம், 

டி.வாடிப்பட்டி-625218

1.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெமயின் ேரா   வார்  9 , 

2.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெபாட் ப்பட்டி வார்   9 , 

3.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெதற்குத்ெத  வார்  9 , 

4.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) காமராசர் குடியி ப்  வார்   9 ,

5.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) காமராஜர் குடியி ப்  வார்  11 , 

6.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) பால்பண்ைண ெத  வார்  9 , 

7.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) வடக்குத்ெத  (ெபாட் ப்பட்டி ) 

வார்  9 , 

8.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) வாடிப்பட்டி(சி.ஊ) ெசாைசட்டி ெத  வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

29 29
ஆதிதிராவிடர் அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி  

 ,ேமற்குக்கட்டிடம், நாச்சிகுளம்-625205

1.நாச்சிகுளம் (வ.கி) நாச்சிகுளம் (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெத  வார்  3 , 

2.நாச்சிகுளம் (வ.கி) நாச்சிகுளம் (ஊ) நரிேம  வார்  4 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

30 30
ஆதிதிராவிடர் அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி  

 ,வடக்கு கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 

நாச்சிகுளம்-625205

1.நாச்சிகுளம் (வ.கி) நாச்சிகுளம் (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  1 , 

2.நாச்சிகுளம் (வ.கி) நாச்சிகுளம் (ஊ) ந த்ெத  வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

31 31
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், கரட் ப்பட்டி-625205

1.நாச்சிகுளம் (வ.கி) நாச்சிகுளம் (ஊ) கரட் ப்பட்டி ெலட்சுமி ரம் வார்  5 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

32 32
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், 

1.நாச்சிகுளம் (வ.கி) நாச்சிகுளம் (ஊ) ேமல்நாச்சிகுளம் வார்  6 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

33 33

ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், 

இ ம்பாடி-625205

1.இ ம்பாடி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) அரிசனநத்தம் வார்  3 , 

2.இ ம்பாடி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) அரிசன நத்தம் வார்  4 , 

3.இ ம்பாடி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  2 , 

4.இ ம்பாடி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) ந த்ெத  வார்  2 , 

5.இ ம்பாடி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) ந த்ெத  வார்  3 , 

6.இ ம்பாடி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) இைடயக ப்பன் ேகாவில்ெத  வார்  3 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

34 34
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், இ ம்பாடி-625205

1.இ ம்பாடி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) கி ஷ்ணன் ேகாயில் ெத  வார்  1 , 

2.இ ம்பாடி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) மாயாண்டி ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

35 35

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குகட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

க ப்பட்டி-625205

1.க ப்பட்டி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  4 , 

2.க ப்பட்டி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) நா  ெத  வார்  4 , 

3.க ப்பட்டி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) மாயாண்டிேகாவில் ெத  வார்  4 , 

4.க ப்பட்டி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) த்ெத வார் 4 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

36 36
அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி,வடக்கு 

கட்டிடம், ெதற்குபகுதி, க ப்பட்டி-625205

1.க ப்பட்டி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) கன் ேகாவில் ெத  வார்  5 , 

2.க ப்பட்டி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) நாகல்நகர் வார்  5 , 

3.க ப்பட்டி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) ெதற்குத்ெத  வார்  5 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

37 37
அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, க ப்பட்டி-625205

1.க ப்பட்டி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) திடீர்நகர் வார்  5 , 

2.க ப்பட்டி (வ.கி) இ ம்பாடி (ஊ) சாலாட்சி ரம் வார்  5 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

38 38
நீலா ெசல்லம்மாள் ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,வடக்கு கட்டிடம், 

ேமற்கு பக்கம், க ப்பட்டி-625205

1.க ப்பட்டி (வ.கி) க ப்பட்டி (ஊ) க ப்பட்டி வார்  1 ,  

2.க ப்பட்டி (வ.கி) க ப்பட்டி (ஊ) க ப்பட்டி ந த்ெத  வார்  2 ,   

3.க ப்பட்டி (வ.கி) க ப்பட்டி (ஊ) க ப்பட்டி காளியம்மன் ேகாவில்ெத  வார்  3 

, 

4.க ப்பட்டி (வ.கி) க ப்பட்டி (ஊ) ெபாம்மன்பட்டி வார்  5 ,   

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

39 39

நீலா ெசல்லம்மாள் ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, திய கட்டிடம், க ப்பட்டி-

625205

1.க ப்பட்டி (வ.கி) க ப்பட்டி (ஊ) ேமற்குெத  வார்  1 , 

2.க ப்பட்டி (வ.கி) க ப்பட்டி (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெத  வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

40 40
நீலா ெசல்லம்மாள் ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   , தியகட்டிடம், ேமற்கு 

பக்கம், க ப்பட்டி-625205

1.க ப்பட்டி (வ.கி) க ப்பட்டி (ஊ) ந த்ெத  வார்  2 , 

2.க ப்பட்டி (வ.கி) க ப்பட்டி (ஊ) ெபாட்ைடமைட வார்  4 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

41 41
ச தாயக்கூடம்   ,கிழக்கு பகுதி, 

கு வித் ைற-625207.

1.அயன் கு வித் ைற (வ.கி) கு வித் ைற (ஊ) அயன் கு வித் ைற வார்  1 , 

2.அயன் கு வித் ைற (வ.கி) கு வித் ைற (ஊ) அயன் கு வித் ைற வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

42 42
ச தாயக்கூடம்   ,வடக்கு பகுதி, 

கு வித் ைற-625207.

1.ேகாவில் கு வித் ைற (வ.கி) கு வித் ைற (ஊ) ேகாவில் கு வித் ைற 

வார்  4 , 

2.ேகாவில் கு வித் ைற (வ.கி) கு வித் ைற (ஊ) ேகாவில் கு வித் ைற  

வார் 5 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

43 43
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், கு வித் ைற-625207

1.அயன் கு வித் ைற (வ.கி) கு வித் ைற (ஊ) ெசல்ைலயாபிள்ைள ெத  

வார்  3 , 

2.அயன் கு வித் ைற (வ.கி) கு வித் ைற (ஊ) ைரஸ்மில் ெத  வார்  3 , 

3.அயன் கு வித் ைற (வ.கி) கு வித் ைற (ஊ) த்ெத  வார்  3 , 

4.அயன் கு வித் ைற (வ.கி) கு வித் ைற (ஊ) கு வித் ைற வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

44 44
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், ேமற்கு பக்கம், 

1.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) மன்னாடிமங்கலம் (ஊ) மன்னாடிமங்கலம் வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

45 45
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், 

1.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) மன்னாடிமங்கலம் (ஊ) கல்லாங்கா  வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

46 46
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குபக்க கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 

1.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) மன்னாடிமங்கலம் (ஊ) மன்னாடிமங்கலம் வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

47 47

ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

, திய கிழக்கு கட்டிடம், 

மன்னாடிமங்கலம்-625207

1.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) மன்னாடிமங்கலம் (ஊ) கல்லங்கா  வார்  2 , 

2.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) மன்னாடிமங்கலம் (ஊ) மன்னாடிமங்கலம் வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

48 48
அரசு கள்ளர் ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்கு பிளாக் கட்டிடம், வடக்கு பக்க 

அைற, அய்யப்ப நாயக்கன்பட்டி-625207

1.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) மன்னாடிமங்கலம் (ஊ) அய்யப்பநாயக்கன்பட்டி வார்  

4 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

49 49

அரசு கள்ளர் ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்கு பிளாக் கட்டிடம், ெதற்கு பக்க 

அைற, அய்யப்ப நாயக்கன்பட்டி-625207

1.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) மன்னாடிமங்கலம் (ஊ) அய்யப்பநாயக்கன்பட்டி வார்  

4 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

50 50
அரசு கள்ளர் ேமல் நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, 

அய்யப்பநாயக்கன்பட்டி-625207

1.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) மன்னாடிமங்கலம் (ஊ) கண் ைடயாள் ரம் வார்  5 , 

2.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) மன்னாடிமங்கலம் (ஊ) தாேமாதரன்பட்டி வார்  5 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

51 51
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   , திய வடக்கு 

கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, கா பட்டி-625207

1.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) எம். ப்பட்டி வார்  1 , 

2.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) ஆர்.ேக.வி பள்ளி ெத  வார்  2 , 

3.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) அரிசனகாலனி வார்  3 , 

4.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) அரிசன காலனி , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

52 52
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம், கா பட்டி-625207

1.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) கா பட்டி கிழக்குத் ெத  , 

2.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) ஓைடத் ெத  வார்  3 , 

3.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) கா பட்டிமயிலா ம்ெத  வார்  3 , 

4.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) பஸ்ஸ்டாண்  ெத  , 

5.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) ஜல்லிக்கட் த்ெத  வார்  3 , 

6.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) உப் கிணற் த்ெத  வார்  3 , 

7.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) ெமயின்ேரா  வார்  3 , 

ல் ழ் க் ர் ள் ல் ழ் க் ர் ள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

53 53
அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பக்கம், திய கட்டிடம், கா பட்டி-625207

1.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) வடகா பட்டி (ஊ) ெப மாள் ேகாவில் ெத  வார்  4 

, 

2.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) வடகா பட்டி (ஊ) கிழக்குத்ெத  வார்  4 , 

3.மன்னாடிமங்கலம் (வ.கி) கா பட்டி (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்  4 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

54 54
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம், ள்ளிபள்ளம்-625207

1. ள்ளிப்பள்ளம் (வ.கி) ள்ளிப்பள்ளம் (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  1 , 

2. ள்ளிப்பள்ளம் (வ.கி) ள்ளிப்பள்ளம் (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

55 55

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு 

திய கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 

ள்ளிப்பள்ளம்-625207

1. ள்ளிப்பள்ளம் (வ.கி) ள்ளிப்பள்ளம் (ஊ) ேமற்கு ெத  வார்  3 , 

2. ள்ளிப்பள்ளம் (வ.கி) ள்ளிப்பள்ளம் (ஊ) இளங்காளி ேகாவில் ெத  வார்  3 

, 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

56 56
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   , திய ேமற்கு 

கட்டிடம், ள்ளிப்பள்ளம்-625207

1. ள்ளிப்பள்ளம் (வ.கி) ள்ளிப்பள்ளம் (ஊ) ெதற்குெத  வார்  4 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

57 57

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பக்கம், தல் கட்டிடம், ள்ளிப்பள்ளம்-

625207

1. ள்ளிப்பள்ளம் (வ.கி) ள்ளிப்பள்ளம் (ஊ) காமராஜர் ெத  வார்  5 , 

2. ள்ளிப்பள்ளம் (வ.கி) ள்ளிப் பள்ளம் (ஊ) வ.உ.சி ெத  வார்  5 , 

3. ள்ளிப்பள்ளம் (வ.கி) ள்ளிப்பள்ளம் (ஊ) விநாயக ரம் காலனி வார்  5 , 

4. ள்ளிப்பள்ளம் (வ.கி) ள்ளிப்பள்ளம் (ஊ) கா பட்டி வார்  5 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

58 58
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

, க்கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம், 

வடக்குபகுதி, ெதன்கைர-625207

1.ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) ெதன்கைர அக்ரஹாரம்  வார்  1 , 

2.ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) காவல்காரெத  வார்  1 , 

3.ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) ஒச்சத்ெத  வார்  1 , 

4.ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) ஒற்ைற அக்ரஹாரம் வார் 1 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

59 59

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், 

ெதன்கைர-625207

1.ேகாவில் ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) த்ெத  வார்  5 , 

2.ேகாவில் ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) ேகாவில்ெதன்கைர வார்  5 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

60 60
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், ஊத் க்குழி-625207

1.அயன் ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) ர் வார்  2 , 

2.அயன் ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) ேமலமட்ைடயான் வார்  2 , 

3.அயன் ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) ஊத் க்குழி வார்  3 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

61 61
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

, தியகட்டிடம், ஊத் க்குழி-625207

1.அயன் ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) ஊத் க்குழி தலியார் ெத  வார்  3 

, 

2.அயன்ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) நாராயண ரம் வார்  4 , 

3.அயன்ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) மைலப்பட்டி வார்  4 , 

4.அயன் ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) ஊத் க்குழி ந த்ெத  வார்   4 , 

5.அயன் ெதன்கைர (வ.கி) ெதன்கைர (ஊ) ந த்ெத  , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

62 62
ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேபட்ைட-625214

1.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) பங்களாபட்டி வார்  1 , 

2.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) ேபட்ைட அக்ரஹாரம் வார்  1 , 

3.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) ேபட்ைட  ந த்ெத   வார்   1 , 

4.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) வடகைரகண்மாய்ெத  வார்  2 , 

5.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) ேபட்ைட வடக்குத்ெத  வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

63 63
ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேபட்ைட-625214

1.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) சந்தனமாரியம்மன் ேகாவில் ெத   

வார்   2 , 

2.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) அரசன் சண் கநாத ரம்  வார்  2 , 

3.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) தலியார்ேகாட்ைட கிழக்கு ெத  வார்  

3 , 

4.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) தலியார்ேகாட்ைட ெதற்கு ெத   வார்  

 3 , 

5.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) தலியார்ேகாட்ைட ந த் ெத   வார்   

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

64 64
ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப்பள்ளி,   

,ேபட்ைட-625214

1.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) தலியார்ேகாட்ைட ேமலத்ெத  வார்  3 

, 

2.ேபட்ைட (வ.கி) ேசாழவந்தான் (சி.ஊ) தலியார் ேகாட்ைட வடக்குத்ெத   

வார்   3 , 

3 ேபட்ைட (வகி) ேசாழவந்தான் (சிஊ) நிர்ேரா வார் 3

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

65 65

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி    

,பைழய ெதற்கு கட்டிடம், மந்ைதக்களம், 

ேசாழவந்தான்-625214

1.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) சங்கங்ேகாட்ைட வார்  4 , 

2.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) சங்கங்ேகாட்ைட கிணற் த்ெத  

வார்  4 , 

3.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) இ ளப்பேகாவில்ெத  வார்  4 , 

4.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) சித்தடித்ெத  வார்  4 , 

5.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) ரயில்ேவ படீர்ேரா  , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

66 66
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குக்கட்டிடம், மத்திய பக்கம், 

கிழக்கு பகுதி, ேசாழவந்தான்-625214

1.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) ைவத்தியநாத ரம் வார்  6 , 

2.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) மார்க்ெகட் படீர் ேரா  வார்  6 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

67 67

ஆலங்ெகாட்டாரம் அரசன் சண் கனார் 

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி, வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம், ேசாழவந்தான்-

1.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ஆலங்ெகாட்டாரம் வார்  5 , 

2.ேசாழவந்தான்(சிஊ) நகரிேரா  வார்  5 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

68 68
ஆலங்ெகாட்டாரம் அரசன் சண் கனார் 

அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி, வடக்கு 

கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், ேசாழவந்தான்-

1.ேசாழவந்தான்(சிஊ) வாடிப்பட்டி ேரா  வார்  5 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அைனத்  
வாக்காளா்கள்

69 69

ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,மத்தியகட்டிடம், ெதற்குபக்கம், சத்திரம், 

ேசாழவந்தான்-625214

1.ேசாழவந்தான்(சிஊ) கள்ளர்ெத  வார்  1 , 

2.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ஆசாரிெத  வார்  2 , 

3.ேசாழவந்தான்(சிஊ) நாவிதர்ெத  வார்  3 , 

4.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ரயில்ேவ படீர் ேரா வார் 4 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

70 70
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம், ேமற்கு திய கட்டிடம், 

சத்திரம், ேசாழவந்தான்-625214

1.ேசாழவந்தான்(சிஊ) வரீணநாயக்கர்ெத  வார்  8 , 

2.ேசாழவந்தான்(சிஊ) திெரௗபதி அம்மன் வடக்கு ேகாவில் ெத   வார்  8 , 

3.ேசாழவந்தான்(சிஊ) வைளயல்காரெத  வார்  8 , 

4.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ஆசாரிமார்கு க்குத்ெத  வார்  8 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

71 71

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, 

ேசாழவந்தான்-625214

1.ேசாழவந்தான்(சிஊ) இரட்ைட அக்ராஹாரம் வார்  9 , 

2.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ஒற்ைற அக்ரஹாரம் வார்  9 , 

3.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ரயில்ேவபடீர் ேரா  வார்  9 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

72 72
அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,மத்திய திய கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

ேசாழவந்தான்-625214

1.ேசாழவந்தான்(சிஊ) வாணிபெசட்டியார் ெத  வார்  10 , 

2.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ேமலரதவதீி வார்  10 , 

3.ேசாழவந்தான்(சிஊ) பிரளயநாத சுவாமி சன்னதி ெத  வார்  10 , 

4.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ேமட்  ெத  வார்  10 , 

5.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ேபாலிஸ்ைலயன் ெத  வார்  10 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

73 73

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,மத்திய திய கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், 

ேசாழவந்தான்-625214

1.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ெபாய்ைக விநாயகர் ேகாவில் ெத  வார்  10 , 

2.ேசாழவந்தான்(சிஊ) மாரியம்மன்ேகாவில் ெத  வார்  11 , 

3.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ெசௗந்திரலிங்கம்பிள்ைள சந்  வார்  11 , 

4.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ெபரிய நாயகம்பிள்ைள சந்  வார்  11 , 

5.ேசாழவந்தான்(சிஊ) கிண்ணிமடத்ெத  வார்  11 , 

6.ேசாழவந்தான்(சிஊ) கிராய்ெவட்டிெத  வார்  11 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

74 74
காமராஜர் ந நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பக்கம், வடக்குக்கட்டிடம், ேசாழவந்தான்-

625214

1.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ெதற்கு ரத வதீி  வார்  12 , 

2.ேசாழவந்தான்(சிஊ) ர த் நாயக்கர் ெத   வார்  12 , 

3.ேசாழவந்தான்(சிஊ) மார்க்ெகட் வதீி  வார்  12 , 

4.ேசாழவந்தான்(சிஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத வார் 12 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

75 75
காமராஜர் ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், ேசாழவந்தான்-625214

1.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) ேவளாளர் ெத  வார்  13 , 

2.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) சுப்ரமணியசுவாமிேகாவில்ெத  

வார்  13 , 

3.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) நாடார் த்ெத  வார்  13 , 

4.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) கமதியர்ெத  வார்  13 , 

5.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) பள்ளிவாசல்ெத  வார்  13 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

76 76
ஆர்.சி. ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், ேமற்குபகுதி, 

ேசாழவந்தான்-625214

1.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) 46நிர்ேரா  வார்  14 , 

2.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) நாடார் ெத   வார்  14 , 

3.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) சப்பாணிேகாவில்ெத  வார்  14 , 

4.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) பள்ளிவாசல்ெத  வார்  14 , 

5.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) ேகாரமியான்ேபட்ைட வார்  14 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

77 77

ஆர்.சி. ந நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம், கிழக்குப்பக்கம், ேசாழவந்தான்-

625214

1.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) அய்யவார்ெத  வார்  15 , 

2.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) ேகாட்ைடேம  ஆற் ப்பாைத வார்  

16 , 

3.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) ெதற்கு எல்ைல த்ெத  வார்  16 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

78 78
ஆர்.சி. ந நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், ேசாழவந்தான்-

625214

1.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) ெத ங்கு ெசட்டியார் ெத  வார்  15 

, 

2.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) ெதற்குரத வதீி வார்  15 , 

3.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) மாணிக்கம்பிள்ைள ெத  வார்  16 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

79 79

ஆர்.சி. ந நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு திய 

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, ேசாழவந்தான்-

625214

1.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) வண்ணார் ெத  வார்  16 , 

2.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) ஒட் ப்பச்ேசரி வார்  17 , 

3.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) ேமலப்பச்ேசரி வார்  17 , 

99.அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

80 80
ஆர்.சி. ந நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு திய 

கட்டிடம், ைமயபகுதி, ேசாழவந்தான்-

625214

1.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) கச்சிராயி ப்  பாைத வார்  18 , 

2.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) நாடார் குந்தமார் சாவடி ெத  

வார்  18 , 

3.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) கீழப்பச்ேசரி வார்  18 , 

4.ேசாைலகுறிச்சி (வ.கி) ேசாழவந்தான்(சிஊ) கீழப்பச்ேசரி ெத  , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

81 81
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம், வடக்கு திய கட்டிடம், 

1.கட்டக்குளம் (வ.கி) கட்டக்குளம் (ஊ) கட்டக்குளம் வார்  1 , 

2.கட்டக்குளம் (வ.கி) கட்டக்குளம் (ஊ) கட்டக்குளம் வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

82 82
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்க கட்டிடம்,  கட்டக்குளம்-

1.கட்டக்குளம் (வ.கி) கட்டக்குளம் (ஊ) கட்டக்குளம் வார்  3 

2.கட்டக்குளம் (வ.கி) கட்டக்குளம் (ஊ) கட்டக்குளம் வார்  4 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

83 83
ஆர்.சி. உதவிெப ம் ந நிைலப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், இராய ரம்-625234

1.கட்டக்குளம் (வ.கி) ரிஷபம் (ஊ) ராய ரம் வார்  1 , 

2.கட்டக்குளம் (வ.கி) ரிஷபம் (ஊ) ரிஷபம் வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

84 84
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு திய கட்டிடம், ேமற்கு பக்கம், 

1.ெந ங்குளம் (வ.கி) ெந ங்குளம் (ஊ) ெந ங்குளம் வார்  1 , 

2.ெந ங்குளம் (வ.கி) ெந ங்குளம் (ஊ) ெந ங்குளம் வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

85 85
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம், தனி கட்டிடம், 

1.தி வாலவாயநல் ர் (வ.கி) தி வாலவாயநல் ர் (ஊ) தி வாலவாயநல் ர் 

வார்  1, 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

86 86
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், ேமற்கு திய கட்டிடம், 

தி வாலவாயநல் ர்-625221

1.தி வாலவாயநல் ர் (வ.கி) தி வாலவாயநல் ர் (ஊ) தி வாலவாயநல் ர் 

வார்  2, 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

87 87
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், சி. ர்.

1.சித்தாலங்குடி (வ.கி) சி. ர் (ஊ) வடக்கு ெத  வார்  1

2.சித்தாலங்குடி (வ.கி) சி. ர் (ஊ) நாட்டாண்ைமெத  வார்  2

3.சித்தாலங்குடி (வ.கி) சி. ர் (ஊ) கிழக்குத் ெத  வார்  2

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

88 88
ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிைலப்பள்ளி,   

, திய கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம்,சி. ர்.

1.சித்தாலங்குடி (வ.கி) சி. ர் (ஊ) ெதற்கு ெத  வார்  3 , 

2.சித்தாலங்குடி (வ.கி) சி. ர் (ஊ) கி ஷ்ணன்ேகாவில்ெத  வார்  4 , 

3.சித்தாலங்குடி (வ.கி) சி. ர் (ஊ) ேமற்கு ெத   சி. ர் வார்   3 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

89 89
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், சித்தாலங்குடி-625221.

1.சித்தாலங்குடி (வ.கி) சித்தாலங்குடி (ஊ) சித்தாலங்குடி வார்  1 , 

2.சித்தாலங்குடி (வ.கி) சித்தாலங்குடி (ஊ) சித்தாலங்குடி வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

90 90
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம், ேமற்கு கட்டிடம், 

சித்தாலங்குடி-625221

1.சித்தாலங்குடி (வ.கி) சித்தாலங்குடி (ஊ) சித்தாலங்குடி காலனி 2, 

2.சித்தாலங்குடி (வ.கி) சித்தாலங்குடி (ஊ) ஆைனக்குளம் ெதற்கு வார்  3 , 

3.சித்தாலங்குடி (வ.கி) சித்தாலங்குடி (ஊ) ஆைனக்குளம் வடக்கு வார்  5 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

91 91
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், மத்திய 

1.கச்சிராயி ப்  (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) சிவநாத ரம் வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

92 92
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், கச்சிராயி ப் -625234

1.கச்சிராயி ப்  (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) கச்சிராயி ப்  வார்  6 , 

2.கச்சிராயி ப்  (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) ேமலக்கால் , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

93 93
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

1.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) கீழ்மட்ைடயான் வார்  2 , 

2.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) ெபாட் ப்பட்டி வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

94 94
அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

திய கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, 

ேமலக்கால்-625234

1.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) பஞ்சாயத்  ேபார்  ெத  வார்  4 , 

2.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) பஞ்சாயத்  ேபார்  ெத  வார்  5 , 

3.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெத  வார்  5 , 

4.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) காமாட்சியம்மன் ேகாயில் ெத  வார்  5 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

95 95
அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

திய கட்டிடம், ேமலக்கால்-625234

1.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) அக்ரஹாரத் ெத  வார்  4 , 

2.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  4 , 

3.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) ெதற்குத்ெத  வார்  5 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

96 96
அரசு கள்ளர் ஆரம்பப்பள்ளி, திய 

வடக்கு கட்டிடம், ேமலக்கால்-625234

1.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) தி மங்கலம் ேரா  வார்  3 , 

2.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) மண்  ேகாவில் ெத  வார்  3 , 

3.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) அம்ேபத்கார் காலனி வார்  3 , 

4.ேமலக்கால் (வ.கி) ேமலக்கால் (ஊ) ெதற்குெத வார் 3 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

97 97

ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

தி ேவடகம்-625234

1.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) கீழரத வதீி வார்  1 , 

2.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) ெதப்பக்குளத்ெத  வார்  1 , 

3.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) ேகாவில்வாசல் ெத  வார்  1 , 

4.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) ெதற்குரதவதீி வார்  1 , 

5 தி ேவடகம் (வகி) தி ேவடகம் (ஊ) ந த்ெத வார் 2

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

98 98 ஊராட்சி ஒன்றிய ச தாயக்கூடம்   

தி ேவடகம் 625234

1.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) பாலகி ஷ்ணா ரம் வார்  5 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

99 99

ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

தி ேவடகம்-625234

1.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) தி ேவடகம் ெமயின் ேரா  வார்  3 , 

2.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) தலியார் ெத  வார்  3 , 

3.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) ஸ் ம்  ெத  வார்  3 , 

4.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) அரிசனத்ெத  வார்  4 , 

5.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) அரிசனத் காலனி வார்  4 , 

6.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) அக்ரஹாரம் ெத  வார்  3 , 

7.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்  4 

8.தி ேவடகம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) னியாண்டி ேகாவில்ெத  வார்  4 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

தி மால்நத்தம்

1.தி மால்நத்தம் (வ.கி) தி ேவடகம் (ஊ) தி மால்நத்தம் வார்  6 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

101 101 குழந்ைதகள் மதிய சத் ண கூடம் 

கச்ைசக்கட்டி 625218

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) கச்ைசகட்டி (ஊ) கச்ைசகட்டி வார்  1 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

102 102
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், கச்ைசக்கட்டி-625218

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) கச்ைசகட்டி (ஊ) கச்ைசக்கட்டி வார்  2 , 

2.கச்ைசகட்டி (வ.கி) கச்ைசகட்டி (ஊ) கச்ைசகட்டி வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

103 103
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், கச்ைசக்கட்டி-625218

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) கச்ைசகட்டி (ஊ) கச்ைசகட்டி ெபரியார்நகர் வார்  3 , 

2.கச்ைசகட்டி (வ.கி) கச்ைசகட்டி (ஊ) கச்ைசகட்டி வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

104 104
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

, திய ேமற்கு கட்டிடம், கச்ைசக்கட்டி-

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) கச்ைசகட்டி (ஊ) கச்ைசகட்டி  வார்  4 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

105 105
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், குட்லாடம்பட்டி-625218

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) குட்லாடம்பட்டி (ஊ) குட்லாடம்பட்டி வார்  1 , 

2.கச்ைசகட்டி (வ.கி) குட்லாடம்பட்டி (ஊ) குட்லாடம்பட்டி வார்    2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

106 106
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், குட்லாடம்பட்டி-625218

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) குட்லாடம்பட்டி (ஊ) குட்லாடம்பட்டி வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

107 107
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், குட்லாடம்பட்டி-625218

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) குட்லாடம்பட்டி (ஊ) குட்லாடம்பட்டி வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்
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அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

108 108
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு திய கட்டிடம், ெசம்மினிப்பட்டி-

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) ெசம்மினிப்பட்டி (ஊ) ெசம்மினிப்பட்டி வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

109 109
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) ெசம்மினிப்பட்டி (ஊ) ெசம்மினிப்பட்டி வார்   2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

110 110
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், டி.ேமட் ப்பட்டி-625503

1.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  1 , 

2.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) கிழக்குத் ெத  வார்  1 , 

3.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) ந த்ெத  வார்  2 , 

4.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) ேகாட்ைடக்கல் ெத  வார்  2 , 

5.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) உச்சிகாளி ெத  வார்  2 , 

6.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) ேமற்குத்ெத  வார்  3 , 

7.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) ெதற்குத் ெத  வார்  3 , 

8.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) நாயக்கர்பட்டி வார்  3 , 

9.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) ேமட் ராஜன்பட்டி வார்  4 , 

10 ெதத் ர் (வகி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) கூலாண்டிபட்டி வார் 4

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

111 111
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், டி.ேமட் ப்பட்டி-625503

1.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  1 , 

2.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) கிழக்குத்ெத  வார்  1 , 

3.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) ந த்ெத  வார்  2 , 

4.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) ேகாட்டக்கல் ெத  வார்  2 , 

5.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) உச்சிகாளிேகாயில்ெத  வார்  2 , 

6.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) ேமற்குெத  வார்  3 , 

7.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) ெதற்குத்ெத  வார்  3 , 

8.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) நாயக்கன்பட்டி வார்  3 , 

9.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) ேமட் ராஜன்பட்டி வார்  4 , 

10.ெதத் ர் (வ.கி) டி ேமட் ப்பட்டி (ஊ) கூழாண்டிபட்டி வார்  4 , 

ி

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

112 112
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், ெதத் ர்-625503

1.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ெதத் ா் ேமற்குத்ெத  வார்  1 , 

2.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ெதத் ர் வடக்குத்ெத  வார்  1 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

113 113
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், ெதத் ர்-625503

1.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ெதத் ர் ெதற்குத்ெத  வார்  2 , 

2.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ெதத் ர் கிழக்குத்ெத  வார்  4 , 

3.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) நாராயண ரம் வார்  2 , 

4.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ெகாழிஞ்சிபட்டி வார்  2 , 

5 ெதத் ர் (வகி) ெதத் ர் (ஊ) ெகங்க த் ர் வார் 2

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

114 114
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், டி.ெகாழிஞ்சிபட்டி-625503

1.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  1 , 

2.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) கிழக்குத்ெத  வார்  1 , 

3.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்  2 , 

4.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ர் வார்  2 , 

5.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ேமற்குத்ெத  வார்  2 , 

6.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) நாராயண ரம் வார்  3 , 

7.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ெகாழிஞ்சிப்பட்டி பிரி  வார்  3 , 

ெ த் ர் ி ெ த் ர் ெ ிஞ் ிப் ட் ே ற் த்ெ ர்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

115 115
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், டி.ெகாழிஞ்சிபட்டி-625503

1.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ெகாழிஞ்சிப்பட்டி வடக்குத்ெத  வார்  4 , 

2.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ெகாழிஞ்சிப்பட்டி ெதற்குத் ெத  வார்  4 , 

3.ெதத் ர் (வ.கி) ெதத் ர் (ஊ) ெகங்க த் ர் வார்  4 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

116 116
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், ேஜ.வி.டி. கட்டிடம், 

வைலயபட்டி-625503

1.வைலயபட்டி (வ.கி) வைலயபட்டி (ஊ) அரசம்பட்டி வார்  1 , 

2.வைலயபட்டி (வ.கி) வைலயபட்டி (ஊ) லக்கிம்பட்டி வார்  4 , 

3.வைலயபட்டி (வ.கி) வைலயபட்டி (ஊ) சல்லிேகாடாங்கிபட்டி வார்  4 , 

4.வைலயபட்டி (வ.கி) வைலயபட்டி (ஊ) ராமக ண்டன்பட்டி வார் 4 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

117 117
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், வைலயபட்டி-625503

1.வைலயபட்டி (வ.கி) வைலயபட்டி (ஊ) வைலயபட்டி வார்  1 , 

2.வைலயபட்டி (வ.கி) வைலயபட்டி (ஊ) வைலயப்பட்டி வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

118 118
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம், ஓ  கட்டிடம், 

வைலயபட்டி-625503

1.வைலயபட்டி (வ.கி) வைலயபட்டி (ஊ) வைலயப்பட்டி வார்  3 , 

2.வைலயபட்டி (வ.கி) வைலயபட்டி (ஊ) வ. ர் வார்  3 , 

3.வைலயபட்டி (வ.கி) வைலயபட்டி (ஊ) வ. ர் வார்  4 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

119 119
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம், சத்திரெவள்ளாளபட்டி-625503

1.சத்திரெவள்ளாளபட்டி (வ.கி) சத்திரெவள்ளாளபட்டி (ஊ) சத்திரெவள்ளாளபட்டி 

வார்  1, 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

120 120
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   , திய கிழக்கு 

கட்டிடம், சத்திரெவள்ளாளபட்டி-625503

1.சத்திரெவள்ளாளபட்டி (வ.கி) சத்திரெவள்ளாளபட்டி (ஊ) சத்திரெவள்ளாளபட்டி 

வார்  2, 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

121 121

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், இராஜாக்காள்பட்டி-

625503

1.ராஜாக்காள்பட்டி (வ.கி) ராஜாக்காள்பட்டி (ஊ) ராஜாக்காள்பட்டி வார்  3 , 

2.ராஜாக்காள்பட்டி (வ.கி) ராஜாக்காள்பட்டி (ஊ) ராஜாக்கள்பட்டி வார்  4 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

122 122
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம், மறவபட்டி-625503

1.ராஜாக்காள்பட்டி (வ.கி) ராஜாக்காள்பட்டி (ஊ) மறவபட்டி வார்  1 , 

2.ராஜாக்காள்பட்டி (வ.கி) ராஜாக்காள்பட்டி (ஊ) மறவபட்டி வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

123 123
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், உசிலம்பட்டி-625503

1.உசிலம்பட்டி (வ.கி) 66. ேமட் ப்பட்டி (ஊ) பள்ளபட்டி வார்  3 , 

2.உசிலம்பட்டி (வ.கி) 66.ேமட் ப்பட்டி (ஊ) உசிலம்பட்டி வார்  3 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

124 124
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு 

பக்கம், 66.ேமட் ப்பட்டி-625503

1.ேமட் ப்பட்டி (வ.கி) 66.ேமட் ப்பட்டி (ஊ) கீழ்ேமட் ப்பட்டி வார்  1 , 

2.ேமட் ப்பட்டி (வ.கி) 66.ேமட் ப்பட்டி (ஊ) ேமட் ப்பட்டி வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

125 125
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், பைழய கட்டிடம், 

1.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி)ேசந்தமங்கலம் (ஊ) ேசந்தமங்கலம் வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

126 126
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், திய கட்டிடம், ேமற்கு 

பக்கம், ேசந்தமங்கலம்-625503

1.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி)ேசந்தமங்கலம் (ஊ) ேசந்தமங்கலம் வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அைனத்  
வாக்காளா்கள்

127 127
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெபாந் கம்பட்டி

1.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி)ேசந்தமங்கலம் (ஊ) ெபாந் கம்பட்டி வார்  3 , 

2.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி)ேசந்தமங்கலம் (ஊ) ெபாந் கம்பட்டி வார்  4 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

128 128
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேகாடாங்கிபட்டி-625503

1.ேகாடாங்கிபட்டி (வ.கி) ேகாடாங்கிபட்டி (ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி வார்  1 , 

2.ேகாடாங்கிபட்டி (வ.கி) ேகாடாங்கிபட்டி (ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

129 129
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம், ஓ  கட்டிடம், 

1.ேகாடாங்கிபட்டி (வ.கி) ேகாடாங்கிபட்டி (ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

130 130
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,பாைரப்பட்டி-625503

1.பாைரப்பட்டி (வ.கி) பாைரப்பட்டி (ஊ) பாைரப்பட்டி வார்  1 , 

2.பாைரப்பட்டி (வ.கி) பாைரப்பட்டி (ஊ) பாைரப்பட்டி வார்   2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

131 131
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,சரந்தாங்கி-625503

1.சரந்தாங்கி (வ.கி) பாைரப்பட்டி (ஊ) சரந்தாங்கி வார்  3 , 

2.சரந்தாங்கி (வ.கி) பாைரப்பட்டி (ஊ) சரந்தாங்கி வார்  4 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

132 132
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், ெவள்ைளயம்பட்டி-

1.ெவள்ைளயம்பட்டி(வ.கி) ெவள்ைளயம்பட்டி (ஊ) ெவ. ெபரியகுளம் வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

133 133

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு திய கட்டிடம், 

ெவள்ைளயம்பட்டி-625503

1.ெவள்ைளயம்பட்டி(வ.கி) ெவள்ைளயம்பட்டி (ஊ) ெவள்ைளயம்பட்டி வார்  2 , 

2.ெவள்ைளயம்பட்டி(வ.கி) ெவள்ைளயம்பட்டி (ஊ) ெவள்ைளயம்பட்டி வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

134 134
ஊராட்சி ஒன்றிய ந  

நிைலப்பள்ளி,வடக்கு பக்கம், கிழக்கு 

கட்டிடம், மாணிக்கம்பட்டி-625503

1.மாணிக்கம்பட்டி (வ.கி) மாணிக்கம்பட்டி (ஊ) மாணிக்கம்பட்டி வார்  1 , 

2.மாணிக்கம்பட்டி (வ.கி) மாணிக்கம்பட்டி (ஊ) ெபாம்மிநாயக்கன்பட்டி வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

135 135
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம், கிழக்கு கட்டிடம், 

1.மாணிக்கம்பட்டி (வ.கி) மாணிக்கம்பட்டி (ஊ) மாணிக்கம்பட்டி வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

136 136
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம், வடக்கு கட்டிடம், ேமற்கு 

பக்கம், பாலேம -625503

1.பாலேம  (சிஊ) க ண்டர் ெத  வார்  1 , 

2.பாலேம  (சிஊ) க ண்டர் ெத  வார்   2 , 

3.பாலேம  (சிஊ) க ண்டர் ெத  வார்   3 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

137 137

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   , திய 

கட்டிடம், வடக்கு கட்டிடம், ேமற்கு 

பக்கம், பாலேம -625503

1.பாலேம  (சிஊ) நாயக்கர் ெத  வார்  2 , 

2.பாலேம  (சிஊ) ேகானார் ெத  வார்  1 , 

3.பாலேம  (சிஊ) ேகானார் ெத  வார்   2 , 

4.பாலேம  (சிஊ) ேகானார் ெத  வார்   3 , 

5.பாலேம  (சிஊ) ெசல்லத்தம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

6.பாலேம  (சிஊ) ெசல்லத்தம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  2 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

138 138
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ைமயக்கட்டிடம், ேமற்கு பக்கம், 

பாலேம -625503

1.பாலேம (சிஊ) பிள்ைளமார் ெத  வார்  4 , 

2.பாலேம (சிஊ) பிள்ைளமார் ெத   வார்  5 , 

3.பாலேம (சிஊ) அம்ேபத்கார் ெத  வார்  5 , 

4.பாலேம (சிஊ) பாலேம வார் 3 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

139 139
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு ஓ  கட்டிடம்,பாலேம -625503

1.பாலேம (சிஊ) பள்ளர்ெத  வார்  5 , 

2.பாலேம (சிஊ) பள்ளர்ெத  வார்  6 , 

3.பாலேம (சிஊ) பள்ளர்ெத  வார்  7 , 

4.பாலேம (சிஊ) ெமயின் ேரா  வார்  12 , 

5.பாலேம (சிஊ) ெத ங்கர் ெத  வார்  8 , 

6.பாலேம (சிஊ) ெத ங்கர் ெத  வார்  7 , 

7.பாலேம (சிஊ) நாடார் ெத  வார்  6 , 

8.பாலேம (சிஊ) நாடார் ெத  வார்  7 , 

9.பாலேம (சிஊ) பாலேம  வார்  5 , 

10.பாலேம (சிஊ) பாலேம  வார்  6 , 

11.பாலேம (சிஊ) பாலேம  வார்  7 , 

12.பாலேம (சிஊ) பாலேம  வார்  8 , 

13 பாலேம (சிஊ) பாலேம வார் 9

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

140 140
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், பாலேம -625503

1.பாலேம (சிஊ) நாடார் ெத  வார்  7 , 

2.பாலேம (சிஊ) நாடார் ெத  வார்   8 , 

3.பாலேம (சிஊ) நாடார் ெத  வார்   9 , 

4.பாலேம (சிஊ) நாடார் ெத வார் 10 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

141 141

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், ேமற்கு பக்கம், 

பாலேம -625503

1.பாலேம (சிஊ) பாைறக்கல் ெத  வார்  10 , 

2.பாலேம (சிஊ) பாைறக்கல் ெத  வார்  11 , 

3.பாலேம (சிஊ) நாயக்கர் ெத  வார்  10 , 

4.பாலேம (சிஊ) நாயக்கர் ெத  வார்  11 , 

5.பாலேம (சிஊ) ெமயின்ேரா  வார்  11 , 

6.பாலேம (சிஊ) ெமயின்ேரா  வார்   12 , 

7.பாலேம (சிஊ) சக்கிலியர் ெத  வார்  11 , 

8.பாலேம (சிஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  10 , 

9.பாலேம (சிஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  11 , 

10 பாலேம (சிஊ) பாைறக்கல் ெத வார் 10

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

142 142
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், 

பாலேம -625503

1.பாலேம (சிஊ) ெமயின்ேரா  வார்   13 , 

2.பாலேம (சிஊ) பாைறக்கல் ெத  வார்  13 , 

3.பாலேம (சிஊ) பைறயர் ெத  வார்  13 , 

4.பாலேம (சிஊ) ேவளார் ெத  வார்  13 , 

5.பாலேம (சிஊ) ேவளார் ெத  வார்  13 , 

6.பாலேம (சிஊ) பாலேம  வார்  13 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

143 143

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,மகாகவிபாரதியார் ெபான்விழா நிைன  

கட்டிடம், பாலேம -625503

1.பாலேம  (சிஊ) ெமயின் ேரா  வார்  12 , 

2.பாலேம (சிஊ) நாயக்கர்ெத  வார்  14 , 

3.பாலேம (சிஊ) சுக்காம்பட்டி ெமயின்ேரா  வார்  15 , 

4.பாலேம (சிஊ) பாலேம  வார்  12 , 

5.பாலேம (சிஊ) சின்ன பாலேம   வார்  14 , 

6.பாலேம (சிஊ) ேகாணப்பட்டி ேரா  வார்  12 , 

7.பாலேம (சிஊ) மீனாம்பாள் ரம் வார்  12 , 

ே ி க் ி ே ில் ர்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

144 144
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,இராைமயன்பட்டி-625218

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) ராைமயன்பட்டி (ஊ) ராைமயன்பட்டி வார்  1 , 

2.கச்ைசகட்டி (வ.கி) ராைமயன்பட்டி (ஊ) ராைமயன்பட்டி வார்   2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

145 145
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு 

திய கட்டிடம், ச்சம்பட்டி-625218

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) ச்சம்பட்டி (ஊ) ச்சம்பட்டி வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

ெசாக்கலிங்க ரம் 625218

1.கச்ைசகட்டி (வ.கி) ச்சம்பட்டி (ஊ) ெசாக்கலிங்க ரம் வார்  1 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

147 147
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், வ கபட்டி-625221

1.தனிச்சியம் (வ.கி) வ கபட்டி (ஊ) வ கபட்டி வார்  1 , 

2.தனிச்சியம் (வ.கி) வ கபட்டி (ஊ) வ கபட்டி வார்  2 , 

3.தனிச்சியம் (வ.கி) வ கபட்டி (ஊ) வ கபட்டி வார்  3 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

148 148 ஊராட்சி ஓன்றிய ச தாயக்கூடம்   

தனிச்சியம் 625221

1.தனிச்சியம் (வ.கி) தனிச்சியம் (ஊ) தனிச்சியம் வார்  1 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

149 149
அரசு உதவி ெப ம் ஆரம்பப்பள்ளி   

,தனிச்சியம்-625221

1.தனிச்சியம் (வ.கி) தனிச்சியம் (ஊ) தனிச்சியம் வார்  2 , 

2.தனிச்சியம் (வ.கி) தனிச்சியம் (ஊ) தனிச்சியம் வார்  3 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

150 150
இந்  உதவிெப ம் ஆரம்பப்பள்ளி   

,அய்யணக ண்டன்பட்டி-625221

1.தனிச்சியம் (வ.கி) தனிச்சியம் (ஊ) ெசம் குடிபட்டி வார்  4 , 

2.தனிச்சியம் (வ.கி) தனிச்சியம் (ஊ) அய்யணக ண்டன்பட்டி வார்  5 , 

3.தனிச்சியம் (வ.கி) தனிச்சியம் (ஊ) தனிச்சியம் , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

151 151
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், அய்யங்ேகாட்ைட-625221

1.தனிச்சியம் (வ.கி) அய்யன்ேகாட்ைட (ஊ) அய்யன்ேகாட்ைட வார்  1 , 

2.தனிச்சியம் (வ.கி) அய்யன்ேகாட்ைட (ஊ) அய்யன்ேகாட்ைட  வார்  2 , 

3.தனிச்சியம் (வ.கி) அய்யன்ேகாட்ைட (ஊ) அய்யன்ேகாட்ைட  வார்  3 , 

4.தனிச்சியம் (வ.கி) அய்யன்ேகாட்ைட (ஊ) அய்யன்ேகாட்ைட  வார்  4 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

152 152
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம், அய்யங்ேகாட்ைட-625221

1.தனிச்சியம் (வ.கி) அய்யன்ேகாட்ைட (ஊ) அய்யன்ேகாட்ைட வார்  1 , 

2.தனிச்சியம் (வ.கி) அய்யன்ேகாட்ைட (ஊ) அய்யங்ேகாட்ைட வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

153 153

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ஆரம்ப 

பள்ளி கட்டிடம் ேமற்கு கட்டிடம், ெதற்கு 

பகுதி, அய்யங்ேகாட்ைட-625221

1.தனிச்சியம் (வ.கி) அய்யன்ேகாட்ைட (ஊ) அய்யங்ேகாட்ைட வார்  3 , 

2.தனிச்சியம் (வ.கி) அய்யன்ேகாட்ைட (ஊ) கிழக்குெத  வார்  4 , 

3.தனிச்சியம் (வ.கி) அய்யன்ேகாட்ைட (ஊ) நகரி வார்  4 , 

4.தனிச்சியம் (வ.கி) அய்யன்ேகாட்ைட (ஊ) கல் பட்டி வார் 4 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

154 154
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம், ெகாண்ைடயம்பட்டி-

625221

1.ெகாண்ைடயம்பட்டி (வ.கி) ெகாண்ைடயம்பட்டி (ஊ) ெகாண்ைடயம்பட்டி வார்  1 

, 

2.ெகாண்ைடயம்பட்டி (வ.கி) ெகாண்ைடயம்பட்டி (ஊ) ெகாண்ைடயம்பட்டி வார்  2 

,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

155 155

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம், திய கட்டிடம், 

ெகாண்ைடயம்பட்டி-625221

1.ெகாண்ைடயம்பட்டி (வ.கி) ெகாண்ைடயம்பட்டி (ஊ) ெகாண்ைடயம்பட்டி வார்  3 

, 

2.ெகாண்ைடயம்பட்டி (வ.கி) ெகாண்ைடயம்பட்டி (ஊ) ெகாண்ைடயம்பட்டி வார்  4 

,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

156 156
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு 

பக்கம், திய கட்டிடம், 

ெகாண்ைடயம்பட்டி-625221

1.ெகாண்டயம்பட்டி (வ.கி) ெகாண்டயம்பட்டி (ஊ) ெப மாள்பட்டி வார்  4 , 

2.ெகாண்டயம்பட்டி (வ.கி) ெகாண்டயம்பட்டி (ஊ) ஒட் ப்பட்டி வார்  5 , 

3.சம்பக்குளம் (வ.கி) ெகாண்டயம்பட்டி (ஊ) சம்பக்குளம் வார்  6 , 

4.சம்பக்குளம் (வ.கி) ெகாண்டயம்பட்டி (ஊ) மீனாட்சி ரம் வார்  7 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

157 157

இந்  உதவிெப ம் ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், ேமலச்சின்னனம்பட்டி-

625221

1.கல்ேவலிபட்டி (வ.கி) ேமலச்சின்னணம்பட்டி (ஊ) ேமலச்சின்னணம்பட்டி வார்  

1 , 

2.கல்ேவலிபட்டி (வ.கி) ேமலச்சின்னணம்பட்டி (ஊ) ேமலச்சின்னணம்பட்டி வார்  

2 , 

3.கல்ேவலிபட்டி (வ.கி) ேமலச்சின்னணம்பட்டி (ஊ) எல்லப்பட்டி வார்  2 , 

4.கல்ேவலிபட்டி (வ.கி) ேமலச்சின்னணம்பட்டி (ஊ) ேமலச்சின்னணம்பட்டி வார்  

3

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

158 158
க ப்பணக்க ண்டர் நிைன  

ஆரம்பப்பள்ளி   ,கிழக்கு பக்கம், 

கள்ேவலிப்பட்டி-625221

1.கள்ேவலிப்பட்டி (வ.கி) கள்ேவலிப்பட்டி (ஊ) மாய ரம் வார்  4 , 

2.கள்ேவலிப்பட்டி (வ.கி) கள்ேவலிப்பட்டி (ஊ) கம்மாபட்டி வார்  4 , 

3.கள்ேவலிப்பட்டி (வ.கி) கள்ேவலிப்பட்டி (ஊ) கள்ேவலிப்பட்டி வார்  4 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

159 159
ேந  வித்யாசாைல உதவிெப ம் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,தாதக ண்டன்பட்டி

1.கள்ேவலிப்பட்டி (வ.கி) கள்ேவலிப்பட்டி (ஊ) தாதக ண்டன்பட்டி வார்  1 , 

2.கள்ேவலிப்பட்டி (வ.கி) கள்ேவலிப்பட்டி (ஊ) ந ப்பட்டி வார்  1 , 

3.கள்ேவலிப்பட்டி (வ.கி) கள்ேவலிப்பட்டி (ஊ) தாதக ண்டன்பட்டி காலனி வார்  

2 , 

4.கள்ேவலிப்பட்டி (வ.கி) கள்ேவலிப்பட்டி (ஊ) தாதக ண்டன்பட்டி வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

160 160
க ப்பணக்க ண்டர் உதவிெப ம்  

ஆரம்பப் பள்ளி, ேமற்கு பக்கம், 

1.கள்ேவலிப்பட்டி (வ.கி) கள்ேவலிப்பட்டி (ஊ) கள்ேவலிப்பட்டி வார்  2 , 

2.கள்ேவலிப்பட்டி (வ.கி) கள்ேவலிப்பட்டி (ஊ) கள்ேவலிப்பட்டி வார்  3 ,
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

161 161
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு 

கட்டிடம், ெபரிய இலந்ைதக்குளம்-625501

1.ெபரியஇலந்ைதகுளம் (வ.கி) ெபரியஇலந்ைதகுளம் (ஊ) ெபரியஇலந்ைதகுளம் 

வார்  1 , 

2.ெபரியஇலந்ைதகுளம் (வ.கி) ெபரியஇலந்ைதகுளம் (ஊ) ெபரியஇலந்ைதகுளம் 

வார்  2 , 

3.ெபரியஇலந்ைதகுளம் (வ.கி) ெபரியஇலந்ைதகுளம் (ஊ) ெபரியஇலந்ைதகுளம் 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

162 162
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம், குட்டிேமய்க்கிபட்டி-625501

1.குட்டிேமய்க்கிபட்டி (வ.கி) குட்டிேமய்க்கிபட்டி (ஊ) குட்டிேமய்க்கிபட்டி வார்  1 , 

2.குட்டிேமய்க்கிபட்டி (வ.கி) குட்டிேமய்க்கிபட்டி (ஊ) ேகாவி ர் வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

163 163
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம், குட்டிேமய்க்கிபட்டி-625501

1.கீழக்கைர (வ.கி) குட்டிேமய்க்கிபட்டி (ஊ) கீழக்கைர வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

164 164
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,அ.ேகாவில்பட்டி-625501

1.ேகாவில்பட்டி (வ.கி) ேகாவில்பட்டி (ஊ) ேகாவில்பட்டி வார்  1 , 

2.ேகாவில்பட்டி (வ.கி) ேகாவில்பட்டி (ஊ) ைவகாசிபட்டி வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

165 165
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், இைடயபட்டி-625501

1.ேகாவில்பட்டி (வ.கி) ேகாவில்பட்டி (ஊ) மீனாட்சி ரம் வார்  3 , 

2.ேகாவில்பட்டி (வ.கி) ேகாவில்பட்டி (ஊ) இைடயப்பட்டி வார்  3 , 

3.ேகாவில்பட்டி (வ.கி) ேகாவில்பட்டி (ஊ) ேகாவில்பட்டி , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

166 166
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம், கிழக்கு கட்டிடம், 

1.எர்ரம்பட்டி (வ.கி) எர்ரம்பட்டி (ஊ) எர்ரம்பட்டி வார்  1 , 

2.எர்ரம்பட்டி (வ.கி) எர்ரம்பட்டி (ஊ) எர்ரம்பட்டி வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்
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அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

167 167
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம், கிழக்கு கட்டிடம், 

1.எர்ரம்பட்டி (வ.கி) எர்ரம்பட்டி (ஊ) எர்ரம்பட்டி வார்  3 , 

2.எர்ரம்பட்டி (வ.கி) எர்ரம்பட்டி (ஊ) எர்ரம்பட்டி வார்  4 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

168 168
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், 

கீழச்சின்னனம்பட்டி-625501

1.கீழச்சின்னனம்பட்டி (வ.கி) கீழச்சின்னனம்பட்டி (ஊ) கீழச்சின்னனம்பட்டி வார்  

1 , 

2.கீழச்சின்னனம்பட்டி (வ.கி) கீழச்சின்னனம்பட்டி (ஊ) கீழச்சின்னனம்பட்டி வார்  

2 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

169 169
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், ேமற்கு கட்டிடம், 

1.ேதவேசரி (வ.கி) வார்பட்டி (ஊ) ேதவேசரி வார்  1 , 

2.ேதவேசரி (வ.கி) வார்பட்டி (ஊ) ேதவேசரி வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

170 170
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், 

1.ஊர்ேசரி (வ.கி) ஊர்ேசரி (ஊ) ேதவேசரி வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

171 171
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

1. வார்பட்டி (வ.கி) வார்பட்டி (ஊ) வார்பட்டி வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

172 172
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, திய 

கிழக்கு கட்டிடம், வார்பட்டி-625503

1. வார்பட்டி (வ.கி) வார்பட்டி (ஊ) வார்பட்டி வார்  2 , 

2. வார்பட்டி (வ.கி) வார்பட்டி (ஊ) கீழச்சின்னனம்பட்டி , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

173 173
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு 

கட்டிடம், வார்பட்டி-625503

1. வார்பட்டி (வ.கி) வார்பட்டி (ஊ) வார்பட்டி வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

174 174
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு 

கட்டிடம், வார்பட்டி-625503

1. வார்பட்டி (வ.கி) வார்பட்டி (ஊ) வார்பட்டி வார்  4 , 

2. வார்பட்டி (வ.கி) வார்பட்டி (ஊ) வார்பட்டி வார்  5 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

175 175
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், ஆத ர்-625503

1.ஆத ர் (வ.கி) ஆத ர் (ஊ) ஆத ர் வார்  1 , 

2.ஆத ர் (வ.கி) ஆத ர் (ஊ) ஆத ர் வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

176 176
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,சால்வார்பட்டி-625503

1.ஆத ர் (வ.கி) ஆத ர் (ஊ) ஆத ர் வார்  2 , 

2.ஆத ர் (வ.கி) ஆத ர் (ஊ) சால்வார்பட்டி வார்  3 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

177 177 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

ெதற்கு கட்டிடம் ஊர்ேசரி 625502

1.ஊர்ேசரி (வ.கி) ஊர்ேசரி (ஊ) ெபரிய ஊர்ேசரி வார்  1 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்
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அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

178 178
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு ெதற்கு பக்கம், ஓ  கட்டிடம், 

1.ஊர்ேசரி (வ.கி) ஊர்ேசரி (ஊ) ெபரிய ஊர்ேசரி வார்  2 , 

2.ஊர்ேசரி (வ.கி) ஊர்ேசரி (ஊ) ெபரியஊர்ேசரி வார்  3 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

179 179
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், ஊர்ேசரி-625502

1.ஊர்ேசரி (வ.கி) ஊர்ேசரி (ஊ) ெபரிய ஊர்ேசரி  வார்  1 , 

2.ஊர்ேசரி (வ.கி) ஊர்ேசரி (ஊ) சின்னஊர்ேசரி  வார்   2 , 

3.ஊர்ேசரி (வ.கி) ஊர்ேசரி (ஊ) ெபரிய ஊர்ேசரி வார்  3 , 

4.ஊர்ேசரி (வ.கி) ஊர்ேசரி (ஊ) சின்ன ஊர்ேசரி வார் 4 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

180 180
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், 15பி.ேமட் ப்பட்டி-625502

1.வாவிடம ர் (வ.கி) 15பி.ேமட் ப்பட்டி (ஊ) 15பி. ேமட் ப்பட்டி வார்  1 

2.வாவிடம ர் (வ.கி) 15பி.ேமட் ப்பட்டி (ஊ) 15பி. ேமட் ப்பட்டி வார்  2 

3.வாவிடம ர் (வ.கி) 15பி.ேமட் ப்பட்டி (ஊ) 15பி. ேமட் ப்பட்டி வார்  3 

4.வாவிடம ர் (வ.கி) 15பி.ேமட் ப்பட்டி (ஊ) 15பி. ேமட் ப்பட்டி வார்  4 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

181 181
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், 15பி.ேமட் ப்பட்டி-625502

1.வாவிடம ர் (வ.கி) 15பி.ேமட் ப்பட்டி (ஊ) 15பி. ேமட் ப்பட்டி வார்  1 

2.வாவிடம ர் (வ.கி) 15பி.ேமட் ப்பட்டி (ஊ) 15பி. ேமட் ப்பட்டி வார்  2 

3.வாவிடம ர் (வ.கி) 15பி.ேமட் ப்பட்டி (ஊ) 15பி. ேமட் ப்பட்டி வார்  3 

4.வாவிடம ர் (வ.கி) 15பி.ேமட் ப்பட்டி (ஊ) 15பி. ேமட் ப்பட்டி வார்  4 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

182 182
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம், ேமற்கு கட்டிடம், அய் ர்-

1.அய் ர் (வ.கி) அய் ர் (ஊ) அய் ர் வார்  1 , 

2.அய் ர் (வ.கி) அய் ர் (ஊ) அய் ர் வார்   2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

183 183
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம், கிழக்கு கட்டிடம், 

1.அய் ர் (வ.கி) அய் ர் (ஊ) அய் ர் வார்   3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

184 184 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

கிழக்கு பக்கம்அழகா ரி 625501

1.அழகா ரி (வ.கி) அழகா ரி (ஊ) அழகா ரி வார்  1 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்
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அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

185 185
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், அழகா ரி-625501

1.அழகா ரி (வ.கி) அழகா ரி (ஊ) கைரயான்பட்டி வார்  2 , 

2.அழகா ரி (வ.கி) அழகா ரி (ஊ) அழகா ரி வார்  1 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

186 186
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், அ. ப்பட்டி-625501

1.அழகா ரி (வ.கி) அழகா ரி (ஊ) அ. ப்பட்டி வார்  3 , 

2.அழகா ரி (வ.கி) அழகா ரி (ஊ) அ. ப்பட்டி வார்   4 , 

3.அழகா ரி (வ.கி) அழகா ரி (ஊ) அ. ப்பட்டி வார்   5 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

187 187

ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், 

எ. ப்பட்டி-625501

1.அழகா ரி (வ.கி) அழகா ரி (ஊ) அ. ப்பட்டி வார்  3 , 

2.அழகா ரி (வ.கி) அழகா ரி (ஊ) அ. ப்பட்டி வார்  4 , 

3.அழகா ரி (வ.கி) அழகா ரி (ஊ) அ. ப்பட்டி வார்  5 , 

4.அழகா ரி (வ.கி) அழகா ரி (ஊ) ஓத்தவ ீ வார் 5 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

188 188
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,சின்னஇலந்ைதக்குளம் -625221

1.சின்னஇலந்ைதக்குளம் (வ.கி) சின்னஇலந்ைதக்குளம் (ஊ) சின்னஇலந்ைதக்குளம் 

வார்  1

2.சின்னஇலந்ைதக்குளம் (வ.கி) சின்னஇலந்ைதக்குளம் (ஊ) சின்னஇலந்ைதக்குளம் 

வார்  2

3.சின்னஇலந்ைதக்குளம் (வ.கி) சின்னஇலந்ைதக்குளம் (ஊ) மரியம்மாள்குளம் 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

189 189
அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி , 

வடக்கு கிழக்கு கட்டிடம், ேமற்கு அைற, 

1.அலங்காநல் ர் (சிஊ) வடக்குத்ெத   வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

190 190
அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கிழக்கு கட்டிடம், கிழக்கு 

அைற, அலங்காநல் ர்-625501

1.அலங்காநல் ர் (சிஊ) வடக்குத்ெத   வார்  2 , 

2.அலங்காநல் ர் (சிஊ) வடக்குத்ெத   வார்  7 , 

3.அலங்காநல் ர் (சிஊ) க்கைடத்ெத  வார்  2 , 

4.அலங்காநல் ர் (சிஊ) க்கைடத்ெத  வார்  4 , 

5.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ந த்ெத  வார்  3 , 

6.அலங்காநல் ர் (சிஊ) தனிச்ெசயம் ெமயின் ேரா   வார்   3 , 

7.அலங்காநல் ர் (சிஊ) தனிச்ெசயம் ெமயின் ேரா  வார்  4 , 

8.அலங்காநல் ர் (சிஊ) தனிச்ெசயம் ெமயின் ேரா  வார்  5 , 

9.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ங்குளத்தின் கிணற் த்ெத  வார்  3 , 

10.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ங்குளத்தின் கிணற் த்ெத  வார்  4 , 

11.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ங்குளத்தின் கிணற் த்ெத  வார்   5 , 

12.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ெதப்பக்குளத்ெத  வார்  2 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

191 191

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு ைமயகட்டிடம், ேமற்கு அைற, 

அலங்காநல் ர்-625501

1.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ெசட்டிகைடத்ெத  வார்  3 , 

2.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ெசட்டிகைடத்ெத  வார்  4 , 

3.அலங்காநல் ர் (சிஊ) நல்ைலயநாயக்கர் ெத  வார்  3 , 

4.அலங்காநல் ர் (சிஊ) நல்ைலயநாயக்கர் ெத  வார்  4 , 

5.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ராமக்காரர் காம்ப ண்ட் வார்  4 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

192 192
அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு ைமயகட்டிடம், கிழக்கு அைற, 

அலங்காநல் ர்-625501

1.அலங்காநல் ர் (சிஊ) நல்ைலயநாயக்கர் ெத  வார்   5 , 

2.அலங்காநல் ர் (சிஊ) நல்ைலயநாயக்கர் ெத  வார்   6 , 

3.அலங்காநல் ர் (சிஊ) பாரதியார் ெத  வார்  5 , 

4.அலங்காநல் ர் (சிஊ) காவலர் ெத  வார்  6 , 

5அலங்காநல் ர் (சிஊ) னியாண்டி ேகாவில்ெத வார் 7

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

193 193

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு ேமற்கு கட்டிடம், ேமற்கு அைற, 

அலங்காநல் ர்-625501

1.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ேகட் கைட வார்  6 , 

2.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ேகட் க்கைட வார்  8 , 

3.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ேகட் க்கைட வார்  9 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

194 194
அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு ேமற்கு கட்டிடம், ேமற்கு அைற, 

அலங்காநல் ர்-625501

1.அலங்காநல் ர் (சிஊ) கண்மாய் கைரத்ெத  வார்  8 , 

2.அலங்காநல் ர் (சிஊ) கண்மாய் கைரத்ெத  வார்   9 , 

3.அலங்காநல் ர் (சிஊ) இலவங்குளம் வார்  15 , 

4.அலங்காநல் ர் (சிஊ) இலவங்குளம் வார்   11 , 

5.அலங்காநல் ர் (சிஊ) சந்ைதேம  வார்  8 , 

6.அலங்காநல் ர் (சிஊ) சந்ைதேம  வார்   7 , 

7.அலங்காநல் ர் (சிஊ) சந்ைதேம  வார்   9 , 

8.அலங்காநல் ர் (சிஊ) ஆஸ்பத்திரி ேரா  வார்  8 , 

9.அலங்காநல் ர் (சிஊ) கரட் க்காலனி வார்  1 , 

10அலங்காநல் ர் (சிஊ) ஆற் க்கைரப்பகுதி வார் 8

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

195 195
சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பக்கம், வலைச, அலங்காநல் ர்-625501

1.இலவங்குளம்(வ.கி) அலங்காநல் ர் (சிஊ) வடக்கு ெத  கம்மாளப்பட்டி  

வார்   10 , 

2.இலவங்குளம்(வ.கி) அலங்காநல் ர் (சிஊ) ெதற்கு ெத   கம்மாளப்பட்டி  

வார்  11 , 

3.இலவங்குளம்(வ.கி) அலங்காநல் ர் (சிஊ) க ப்  ேகாயில் ெத  வார்  12 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

196 196
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், குறவன்குளம், 

1.அலங்காநல் ர் (வ.கி) அலங்காநல் ர் (சி.ஊ) குறவன்குளம் ந த்ெத  வார்  

13 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

197 197

ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம், குறவன்குளம், 

அலங்காநல் ர்-625501

1.அலங்காநல் ர் (வ.கி) அலங்காநல் ர் (சி.ஊ) குறவன்குளம் அரிசனத்ெத  

வார்  14 , 

2.அலங்காநல் ர் (வ.கி) அலங்காநல் ர் (சி.ஊ) அரிசனெத  வார்  14 , 

3.அலங்காநல் ர் (வ.கி) அலங்காநல் ர் (சி.ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் ெத  

வார்  14 , 

4.அலங்காநல் ர் (வ.கி) அலங்காநல் ர் (சி.ஊ) குறவன்குளம் வார்  14 , 

5.அலங்காநல் ர் (வ.கி) அலங்காநல் ர் (சி.ஊ) ெப மார்பட்டி வார்  13 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
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õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

198 198
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

வாவிடம ர்-625501

1.வாவிடம ர் (வ.கி) வாவிடம ர் (ஊ) வாவிடம ர் வார்  1 , 

2.வாவிடம ர் (வ.கி) வாவிடம ர் (ஊ) வாவிடம ர் வார்   2 , 

3.வாவிடம ர் (வ.கி) வாவிடம ர் (ஊ) வாவிடம ர் வார்   3 , 

4.வாவிடம ர் (வ.கி) வாவிடம ர் (ஊ) வாவிடம ர் வார் 4 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

199 199
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், திய 

1.கல்லைண (வ.கி) கல்லைண (ஊ) கல்லைண வார்  2 , 

2.கல்லைண (வ.கி) கல்லைண (ஊ) கல்லைண ேநதாஜி நகர் வார்  3 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

200 200
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், 

கல்லைண-625501

1.கல்லைண (வ.கி) கல்லைண (ஊ) ேநதாஜி நகர் ைமயப்பகுதி வார்  3 , 

2.கல்லைண (வ.கி) கல்லைண (ஊ) க்காலனி காந்திகிராமம் வார்  4 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

201 201

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

ேநதாஜி நகர், கல்லைண-625501

1.கல்லைண (வ.கி) கல்லைண (ஊ) ேநதாஜி நகர் வடக்குப்பகுதி வார்  4 , 

2.கல்லைண (வ.கி) கல்லைண (ஊ) கல்லைண வார்  1 , 

3.கல்லைண (வ.கி) கல்லைண (ஊ) கல்லைண வார்  2 , 

4.கல்லைண (வ.கி) கல்லைண (ஊ) கல்லைண வார்  3 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

202 202
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு 

பக்கம், வடக்கு கட்டிடம், ெதற்கு அைற, 

கல்லைண-625501

1.கல்லைண (வ.கி) கல்லைண (ஊ) கைலவாணர் நகர் வார்  4 , 

2.கல்லைண (வ.கி) கல்லைண (ஊ) கைலவாணர் நகர் வார்   5 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

203 203
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், ேநதாஜி நகர், 

1.கல்லைண (வ.கி) கல்லைண (ஊ) காந்திகிராமம் வார்  5 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

204 204
அரசு ஆதிதிராவிடர் ஆரம்பப்பள்ளி, 

கிழக்கு கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், 

அச்சம்பட்டி-625018

1.அச்சம்பட்டி (வ.கி) அச்சம்பட்டி (ஊ) அச்சம்பட்டி வார்  1 , 

2.அச்சம்பட்டி (வ.கி) அச்சம்பட்டி (ஊ) அச்சம்பட்டி வார்  2 , 

3.அச்சம்பட்டி (வ.கி) அச்சம்பட்டி (ஊ) அச்சம்பட்டி வார்  3 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

205 205

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், பண்ைணக்குடி-

625018

1.பண்ைணக்குடி (வ.கி) பண்ைணக்குடி (ஊ) பண்ைணக்குடி வார்  1 , 

2.பண்ைணக்குடி (வ.கி) பண்ைணக்குடி (ஊ) பண்ைணக்குடி வார்  2 , 

3.பண்ைணக்குடி (வ.கி) பண்ைணக்குடி (ஊ) ேமட் ர் வார்   3 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

206 206
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், தண்டைல-625018

1.தண்டைல (வ.கி) தண்டைல (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  1 , 

2.தண்டைல (வ.கி) தண்டைல (ஊ) ேமற்குெத  வார்  2 , 

3.தண்டைல (வ.கி) தண்டைல (ஊ) ெசவக்காட் ர் வார்  2 , 

4.தண்டைல (வ.கி) தண்டைல (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி வார் 3 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

207 207
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பக்கம், ைமயகட்டிடம்,மணியஞ்சி -625018

1.குமாரம் (வ.கி) ேகாட்ைடேம  (ஊ) குமாரம் வடக்குத்ெத  வார்  3 , 

2.குமாரம் (வ.கி) ேகாட்ைடேம  (ஊ) குமாரம் வடக்குத்ெத  வார்   4 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

208 208
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், மணியஞ்சி-625018

1.குமாரம் (வ.கி) மணியஞ்சி (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  1 , 

2.குமாரம் (வ.கி) மணியஞ்சி  (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்   2 , 

3.குமாரம் (வ.கி) மணியஞ்சி  (ஊ) ெதற்குத்ெத  வார்  1 , 

4.குமாரம் (வ.கி) மணியஞ்சி  (ஊ) ேமற்குத் ெத  வார்  2 , 

5.குமாரம் (வ.கி) மணியஞ்சி  (ஊ) ெதற்குத் ெத  வார்  2 , 

6.குமாரம் (வ.கி) மணியஞ்சி  (ஊ) இந்திரா நகர் வார்  2 , 

7குமாரம் (வகி) மணியஞ்சி (ஊ) மணியஞ்சி ெமயின் ேரா வார் 3

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

209 209
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், 

1.கல்லைண (வ.கி) ேகாட்ைடேம  (ஊ) ேகாட்ைடேம  வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

210 210
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், ேமற்கு பக்கம், 

1.கல்லைண (வ.கி) ேகாட்ைடேம  (ஊ) ேகசேனரி வார்  2 , 

2.கல்லைண (வ.கி) ேகாட்ைடேம  (ஊ) ெமய்யப்பன்பட்டி வார்  3 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

211 211

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம், கிழக்கு பகுதி, 

அம்பலத்தாடி-625402

1.அம்பலத்தாடி (வ.கி) அம்பலத்தாடி (ஊ) அம்பலத்தாடி வார்  1 , 

2.அம்பலத்தாடி (வ.கி) அம்பலத்தாடி (ஊ) அம்பலத்தாடி வார்  2 , 

3.அம்பலத்தாடி (வ.கி) அம்பலத்தாடி (ஊ) அம்பலத்தாடி வார்  3 , 

4.அம்பலத்தாடி (வ.கி) அம்பலத்தாடி (ஊ) அம்பலத்தாடி வார் 4 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

212 212
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம்,  ேமற்கு பகுதி, 

1.சி வாைல(வ.கி) சி வாைல(ஊ) சி வாைல வார்  1 , 

2.சி வாைல (வ.கி) சி வாைல(ஊ) சி வாைல வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

213 213
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெசல்லணக ண்டன்பட்டி

1.சி வாைல (வ.கி) சி வாைல(ஊ) ெசல்லணக்க ண்டன்பட்டி வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

214 214
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பக்கம்,ெகட்டிக்கட்டிடம், ைவரவநத்தம்-

1.ைவரவநத்தம் (வ.கி) ைவரவநத்தம் (ஊ) ைவரவநத்தம் வார்  1 , 

2.ைவரவநத்தம் (வ.கி) ைவரவநத்தம் (ஊ) வல்லக்குளம்  வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

215 215

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி,வடக்கு பக்கம், ெதற்கு 

கட்டிடம், ைவரவநத்தம்-625402

1.விட்டங்குளம் (வ.கி) ைவரவநத்தம் (ஊ) விட்டங்குளம் வார்  3 , 

2.விட்டங்குளம் (வ.கி) ைவரவநத்தம் (ஊ) விட்டங்குளம் கிழக்குத்ெத  வார்  3 , 

3.விட்டங்குளம் (வ.கி) ைவரவநத்தம் (ஊ) மணியக்காரன்பட்டி வார்  4 , 

99.அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

216 216
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   ,ஓ  

கட்டிடம், ேமற்கு பக்கம், வய ர்-625402

1.வய ர் (வ.கி) வய ர் (ஊ) வய ர் வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

217 217
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   ,ஓ  

கட்டிடம்,  கிழக்கு பக்கம், வய ர்-625402

1. லக்குறிச்சி (வ.கி) வய ர் (ஊ) லக்குறிச்சி வார்  2 , 

2.பிள்ைளயார்நத்தம் (வ.கி) வய ர் (ஊ) பிள்ைளயார்நத்தம் வார்  3 , 

3.சம்பக்குளம் (வ.கி) வய ர் (ஊ) சம்பக்குளம் வார்  4 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

218 218
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெகட்டி திய கட்டிடம், ேதாடேனரி பிட் 

1.ேதாடேனரி (வ.கி) ேதாடேனரி (ஊ) ேதாடேனரி வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

219 219
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

, திய கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், 

1.ேதாடேனரி (வ.கி) ேதாடேனரி (ஊ) ேதாடேனரி வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

220 220
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெகட்டிக்கட்டிடம், கட்டப் ளி நகர், 

1.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) கட்டப் ளிநகர் வார்   3 , 

2.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) டேபதார் சந்ைத , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

221 221

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெகட்டிக்கட்டிடம், தச்சம்பத் , ேத ர் 

பிட் II-625234

1.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) தச்சம்பத்  ெமயின்ேரா  வார்  1 , 

2.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) தச்சம்பத்  ெமயின்ேரா  ந த்ெத  வார்  1 , 

3.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

4.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) தச்சம்பத்  ந த்ெத  வார்  1 , 

5.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) தச்சம்பத்  கிழக்குத்ெத  வார்  1 , 

6.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) தச்சம்பத்  சுந்தராசன் ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

7.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) தச்சம்பத்  வடக்குத்ெத  வார்  1 , 

8.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) அங்காளஈஸ்வரி ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

9.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) தச்சம்பத்  கரடிக்ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

10.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) தச்சம்பத்  மந்திர ர்த்தி ேகாவில் ெத  

த் மணிேகா , 

11.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) ைவத்தியநாத ரம் வார்  1 , 

99அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

222 222
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம், ஓ  கட்டிடம், ேத ர் 

பிட் II-625402

1.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) அண்ணாவதீி வார்  1 , 

2.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) ெமயின் ேரா  வார்  2 , 

3.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  3 , 

4.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) வாசுகி ெத  வார்  4 , 

5.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) பைழய ஹரிஜன் காலனி வார்  5 , 

6.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) ெபான்னர் சங்கர் ேகாவில் ெத  வார்  6 , 

7.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) திய ஹரிஜன் காலனி வார்  6 , 

ே ர் ி ே ர் ே ர் ே ம் ர் ர்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

223 223

ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ஓ  கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், ேத ர் 

பிட் II-625402

1.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) அண்ணாவதீி வார்  2 , 

2.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  2 , 

3.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) ெசக்கடித்ெத  வார்  2 , 

4.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  வார்  2 , 

5.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) ேத ர் ெமயின்ேரா   வார்  3 , 

6.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) ந க்ேகாட்ைடத்ெத  வார்  3 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
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õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

224 224
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம், ஒ  கட்டிடம்,ேத ர் 

பிட் II-625402

1.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) ேமலத்ெத  வார்  2 , 

2.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) ெபரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  2 , 

3.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) நாடார் ெத  வார்  3 , 

4.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) ேத ர் ெமயின் ேரா  வார்  3 , 

5.ேத ர் (வ.கி) ேத ர் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெத  வார்  3 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

225 225
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம், சமயநல் ர்-625402

1.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ெசக்கடிெத  வார்  1 , 

2.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) காந்திநகர் , 

3.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ெசக்கடி ெத  வார்  2 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

226 226
ஆர்.சி. உயா்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம், ேமற்கு பகுதி, சமயநல் ர்-625402

1.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) குளத்ைதயாபிள்ைள ெத  வார்  3

2.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) அரசப்பன் கிணற் த்ெத  வார்  3 

3.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ெமயின்ேரா  வார்  3 , 

4.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ேவளார் ெத  வார்  3 , 

5.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) காவலர் குடியி ப்  வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

227 227
ஆர்.சி. உயா்நிைலப்பள்ளி   ேமற்கு 

பக்கம், கிழக்கு பகுதி, சமயநல் ர்-625402

1.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெத  வார்  1 , 

2.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) நி காலனி வார்  1 ,                    

  3.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) பாப்பாத்தியம்மன் ேகாவில் ெத  

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

228 228
ஆர்.சி. உயா்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம், கிழக்கு பகுதி, சமயநல் ர்-625402

1.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ஆர்.சி. ெத  வார்  3 , 

2.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) அய்யனார் ரம் வார்  3 , 

3.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) வளன்நகர் வார்  3 , 

4.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ேஜக்கப் காலனி வார்  3 , 

5.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) பாத்திமா நகர் வார்  3 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்



வ.எ
ண்

õ£.ê£.âí¢ கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

229 229

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பக்கம்,  ேமற்கு கட்டிடம்,சமயநல் ர்-

625402

1.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெத  வார்  1 , 

2.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) நி காலனி வார்  1 , 

3.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) பாப்பாத்தியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  

1 , 

4.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) சைடச்சியம்மன் நகர் ேகாயில் ெத  

வார்  2 , 

5.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ேகானார் ெத  வார்  2 , 

6.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  வார்  2 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

230 230
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பகுதி, கிழக்கு பக்கம், சமயநல் ர்-625402

1.சமயநல் ர்(வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) த்ெத  வார்  1 , 

2.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெத  வார்  1 , 

3.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ைவைக ேரா  வார்  1 , 

4.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ெமயின் ேரா வார் 1 ,

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

231 231
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

பக்கம், சமயநல் ர்-625402

1.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ேதாடேனரி ேரா  வார்  2 , 

2.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ெமயின்ேரா  மகாலிங்கம்பிள்ைள 

மஹால் ெத  வார்  2 , 

3.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் ெத  வார்  2 , 

4.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) மரக்கைட சந்  வார்  2 , 

5.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) ைவைக நகர் வார்  2 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

232 232
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு பக்கம், 

வடக்கு பகுதி, சமயநல் ர்-625402

1.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) அக்ரஹாரம் வார்  2 

2.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) வைீரயாேகாயில் ெத  வார்  2 , 

3.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) கட்டப் ளிேகாயில் ெத  வார்  2 

4.சமயநல் ர் (வ.கி) சமயநல் ர் (ஊ) பர்மா காலனி வார்  2 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

233 233
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   ,ஓ  

கட்டிடம், கள்ளிக்குடி-625402

1.கள்ளிக்குடி(வ.கி) ேதாடேனரி (ஊ) கள்ளிக்குடி வார்  2 , 

2.கள்ளிக்குடி(வ.கி) ேதாடேனரி (ஊ) கள்ளிக்குடி ர் வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்
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அைனத்  
வாக்காளா்கள் 

 / ஆண்கள் 
மட் ம் / 
ெபண்கள் 
மட் ம்

1 2 3 4 5

வாக்குச்சாவடி விபர பட்டியல்
190.ேசாழவந்தான் சட்டமன்ற ெதாகுதி (தனி)

234 234
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், அரி ர்-625402

1.அரி ர்(வ.கி) அரி ர் (ஊ) அரி ர் வார்  1 , 

2.கீழெந ங்குளம் (வ.கி) அரி ர் (ஊ) கீழெந ங்குளம் வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

235 235
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

, திய ஆர்.சி. கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், 

1.அதைல (ஊ) அதைல வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

236 236
ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி   

, திய ஆர்.சி. கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், 

1.அதைல (ஊ) அதைல வார்  2 , 

2.அதைல (ஊ) பட்டர்குறிச்சி வார்  2 , 
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

237 237
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு 

கட்டிடம், ேமற்கு பக்கம்,  ெபா ம் -625018

1.ெபா ம்  (வ.கி) ெபா ம்  (ஊ) ெபா ம்  வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

238 238
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி, ஆர்.சி. 

கட்டிடம், ெதற்கு கட்டிடம், ேமற்கு 

1.ெபா ம்  (வ.கி) ெபா ம்  (ஊ) ெபா ம்  வார்  3 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

239 239
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 

1.ெபா ம்  (வ.கி) ெபா ம்  (ஊ) ெபா ம்  வார்  1 , 

99.அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்
அைனத்  

வாக்காளா்கள்

240 240
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், 

ெபா ம் -625018

1.ெபா ம்  (வ.கி) ெபா ம்  (ஊ) ெபா ம்  வார்  2 , 

2.ெபா ம்  (வ.கி) ெபா ம் (ஊ) விசால் நகர் வார்  1 , 

3.ெபா ம்  (வ.கி) ெபா ம்  (ஊ) ெபா ம்  வார்  1 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்

241 241

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ஆர்.சி. கட்டிடம், ெரங்கராஜ ரம், 

ெபா ம் -625018

1.ெபா ம்  (வ.கி) ெபா ம்  (ஊ) ெரங்கராஜ ரம் வார்  4 , 

2.ெபா ம்  (வ.கி) ெபா ம்  (ஊ) பாசிங்கா ரம்  வார்  4 , 

3.ெபா ம்  (வ.கி) ெபா ம்  (ஊ) சிக்கந்தர்சாவடி வார்  4 , 

அைனத்  
வாக்காளா்கள்


