
   12   ஆரணி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
கரடிகுப்பம்‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
எதப்பட்டு‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 ேமல்ைவலாமூர்‐604201 மதராஸ் டயாசிஸ் துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, ேமல்ைவலாமூர்‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 ேமல்ைவலாமூர்‐604201 மதராஸ் டயாசிஸ் துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, ேமல்ைவலாமூர்‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ேமட்டுைவலாமூர்‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 ேமட்டுைவலாமூர்‐604201 அரசினா் உயா்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு கட்டிடம், 
ேமட்டுைவலாமூர்‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 ேதப்பிராம்பட்டு‐604204 அரசு நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம், ேதப்பிராம்பட்டு‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 ேதப்பிராம்பட்டு‐604204 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம், ேதப்பிராம்பட்டு‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

புதிய ேமற்கு கட்டிடம், 
ேமல்ெசவலாம்பாடி‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 ேமல்ெசவலாம்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம், ேமல்ெசவலாம்பாடி‐
604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 சின்னெநாளம்ைப‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
சின்னெநாளம்ைப‐604204

1.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
2.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் (ஊ) 
பள்ளிக்கூடெதரு , 4.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் 
(ஊ) பள்ளத்ெதரு , 5.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் 
(ஊ) கூட்டுேராடு , 6.சின்னெநாளம்ைப (வ.கி) & பருதிபுரம் 
(ஊ) கழனிெவளி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ெபrயெநாளம்ைப‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 ெபrயெநாளம்ைப‐604204 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கூடுதல்
கட்டிடம், ெபrயெநாளம்ைப‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 புதுமரக்ேகாணம்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம், புதுமரக்ேகாணம்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
21 21 21 பின்னனூர் 604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

பின்னனூர் 604208
1.கம்மந்தாங்கல் (வ.கி) & மரக்ேகாணம் (ஊ) விநாயகர்
ேகாயில் ெதரு , 2.பின்னனூர் (வ.கி) & மரக்ேகாணம் (ஊ) 
ெமாட்ைடக்கைட ெதரு , 3.பின்னனூர் (வ.கி) & 
மரக்ேகாணம் (ஊ) ஞாேனாதயம் , 4.பின்னனூர் (வ.கி) & 
மரக்ேகாணம் (ஊ) பின்னனூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 ேதவந்தவாடி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ேதவந்தவாடி‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 ெபருவளூர்‐604208 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
எஸ்.எஸ.எ கட்டிடம் ேமற்கு பாகம் 
ெதற்கு பகுதி, ெபருவளூர்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 ெபருவளூர்‐604208 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் ேமற்கு பாகம் 
ைமய பகுதி அைற எண்.2, 
ெபருவளூர்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் ேமற்கு பாகம் 
வடக்கு பகுதி, ெபருவளூர்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 7 of 75



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

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
வடெவட்டி‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 வடெவட்டி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
வடெவட்டி‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 கூடுவாம்பூண்டி‐604208 நிதி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், கூடுவாம்பூண்டி‐
604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 கூடுவாம்பூண்டி‐604208 நிதி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம், 
கூடுவாம்பூண்டி‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ேமல்ெநமிலி‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 எய்யில்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ைமயப்பகுதி அைற, எய்யில்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 எய்யில்‐604204 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி, எய்யில்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

வடக்கு கட்டிடம் ைமயப்பகுதி அைற, 
நாரணமங்கலம்‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
தாழங்குணம்‐604201

1.தாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்தாங்கல் , 2.தாழங்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) ஓைடதாங்கல் , 3.தாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 ெகாடம்பாடி‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெகாடம்பாடி‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 கப்பளாம்பாடி‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், கப்பளாம்பாடி‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ேமற்கு கட்டிடம், கப்பளாம்பாடி‐604201
1.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) ஆனித்தாங்கல் , 
2.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) மாக்கன்புறவைட , 
3.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) 
சாமிதாங்கல் , 5.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) & (ஊ) கீரந்தப்பட்டு , 
6.கப்ளாம்பாடி(வ.கி) &  (ஊ) ேவடியப்பன் தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 ேகாட்டப்பூண்டி‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம், ேகாட்டப்பூண்டி‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 ெசக்கடிக்குப்பம்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி
கிழக்குப்பகுதி, ெசக்கடிக்குப்பம்‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
சங்கிலிகுப்பம்‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49 49 49 பைரயந்தாங்கல்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
பைரயந்தாங்கல்‐604204

1.பழம்பூண்டி (வ.கி) பைரயந்தாங்கல் (ஊ) பழம்பூண்டி , 
2.பழம்பூண்டி (வ.கி) & பைரயந்தாங்கல்(ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.பழம்பூண்டி (வ.கி) பைரயந்தாங்கல் (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 4.பைரயந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
பைரயநாதாங்கல் , 5.பைரயந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 சாத்தாம்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, சாத்தாம்பாடி‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 சாத்தாம்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, சாத்தாம்பாடி‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கிழக்கு பகுதி, ேதவனூர்‐604208
1.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ண்ைட ெதரு , 2.ேதவனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பஜைனேகாவில் ெதரு , 3.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில் ெதரு , 4.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலண்ைடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 ெகங்கபுரம்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெகங்கபுரம்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ெமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
சித்ேதr‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 சாத்தனந்தல்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
சாத்தனந்தல்‐604210

1.சாத்தனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.சாத்தனந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 3.சாத்தனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
சாமந்திபுரம் , 4.சாத்தனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 அண்ணமங்கலம்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், அண்ணமங்கலம்‐
604210

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

பகுதி, அண்ணமங்கலம்‐604210
1.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புலியந்ேதாப்பு ெதரு , 
2.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 
3.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மடவிளாகம்ெதரு , 
4.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்பு , 
5.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாவில் ெதரு , 
6.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 7.அன்னமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளிெதரு , 8.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராடு பாைளயம் , 9.அன்னமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
கலிங்கமைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

59 59 59 கன்னலம்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், கன்னலம்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 வளத்தி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், வளத்தி‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

எஸ்.எஸ்.ஏ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு பாகம், வளத்தி‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 வளத்தி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, வளத்தி‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

64 64 64 வளத்தி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், வளத்தி‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 சிறுதைலப்பூண்டி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், சிறுதைலப்பூண்டி‐
604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 சிறுதைலப்பூண்டி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
சிறுதைலப்பூண்டி‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
சிறுதைலப்பூண்டி‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 ெகாடுக்கன்குப்பம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
நடுஅைற, ெகாடுக்கன்குப்பம்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கட்டிடம் ைமய பகுதி, ெநாச்சலூர்‐
604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 குந்தலம்பட்டு‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, குந்தலம்பட்டு‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 வடுகப்பூண்டி‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம், வடுகப்பூண்டி‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 கடப்பனந்தல்‐606752 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், கடப்பனந்தல்‐606752

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ைமயக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற 
எண்.1, அவலூர்ேபட்ைட‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 அவலூர்ேபட்ைட‐604201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
ைமயக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி அைற 
எண்.5, அவலூர்ேபட்ைட‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

பகுதி ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண்.6, 
அவலூர்ேபட்ைட‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 ேகாவில்புைரயூர்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேகாவில்புைரயூர்‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 ேகாவில்புைரயூர்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேகாவில்புைரயூர்‐604201

1.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) ெகால்ைலேமடு , 
2.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ேமாட்டூர்‐ 604201
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ேகாவில்புைரயூர் மதுரா ேமாட்டூர்‐ 
604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 ேகாவில்புைரயூர்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேகாவில்புைரயூர்‐604201

1.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி , 
2.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
3.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு , 4.ேகாவில்புைரயூர் 
(வ.கி) &  (ஊ) பள்ளவூர் , 5.ேகாவில்புைரயூர் (.வ.கி) & (ஊ) 
கிளாகுப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ேமல்மைலயனூர்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 ேமல்மைலயனூர்‐604204 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு கட்டிடம் ைமய 
பகுதி பி பிrவு, ேமல்மைலயனூர்‐
604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 ேமல்மைலயனூர்‐604204 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ைமயஅைற, 
ேமல்மைலயனூர்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 ேமல்மைலயனூர்‐604204 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ைமயபகுதி, 
ேமல்மைலயனூர்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

96 96 96 ேமல்மைலயனூர்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ைமயப்பகுதி, 
ேமல்மைலயனூர்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 ேமல்மைலயனூர்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ்.எஸ்.எ. கட்டிடம் கிழக்கு கட்டிட 
ைமயப்பகுதி, ேமல்மைலயனூர்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

எஸ்.எஸ்.எ ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி, ேமல்மைலயனூர்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 ெதாரப்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெதாரப்பாடி‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 ெதாரப்பாடி‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், ெதாரப்பாடி‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 ஈயக்குணம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ஈயக்குணம்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 ஈயக்குணம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ஈயக்குணம்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

புதிய கட்டிடம் வடக்கு கட்டிடம் 
பகுதி, ஈயக்குணம்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 துrஞ்சிப்பூண்டி‐604208 ேராமன் கத்ேதாலிக்க துவக்கப்பள்ளி, 
துrஞ்சிப்பூண்டி‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 ேமல்மண்ணூர்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ேமல்மண்ணூர்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 70   ெசஞ்சி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் எஸ்.எஸ்.எ 
ைமய பகுதி 3வது வகுப்பு அைற, 
கடலி‐604210

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 கடலி‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், கடலி‐604210

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 சிங்கவரம்‐604202 ெபண்கள் சுய உதவி குழு, சிங்கவரம்‐
604202

1.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் வடக்கு
ெதரு , 2.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் 
ேமற்குெதரு , 3.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
111 111 111 சிங்கவரம்‐604202 ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டிடம், 

சிங்கவரம்‐604202
1.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் கிழக்குெதரு
, 2.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணாம்ேபட்ைட ெதரு , 
3.சிங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) பாலாப்புறா ெகாட்டாகழனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 ேமலச்ேசr‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ேமலச்ேசr‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 ேமலச்ேசr‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி புதிய கட்டிடம், 
ேமலச்ேசr‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 ேமலச்ேசr‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ேமலச்ேசr‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 தாதிகுளம்‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, தாதிகுளம்‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கட்டியம் வடக்கு பகுதி ைமய விங் 
அைற‐2, ெசவலப்புைர‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

117 117 117 ெசவலப்புைர‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம், ெசவலப்புைர‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 ெசவலப்புைர‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், ெசவலப்புைர‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 வடபாைல‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம், வடபாைல‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 வடபாைல‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், வடபாைல‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கிழக்கு பகுதி வடக்கு விங்கு, 
ேமல்புதுப்பட்டு‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 ேமல்புதுப்பட்டு‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ேமல்புதுப்பட்டு‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 ேமல்அருங்குணம்‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ேமல்அருங்குணம்‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

எஸ்.எஸ.எ கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ைமய வைளவு, மானந்தல்‐604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

125 125 125 மானந்தல்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம், மானந்தல்‐
604204

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ேமற்கு பகுதி, ஆத்திப்பட்டு‐604152
1.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 2.ஆத்திப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ேராடு குறுக்கு ெதரு , 3.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்து ெதரு , 4.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபைதயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) களர்பாைளயம் , 6.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 ஆத்திப்பட்டு‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஆத்திப்பட்டு‐604152

1.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் நகர் (முதல் ெதரு) , 
2.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் நகர் (2வது ெதரு) , 
3.ஆத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 ெகாழப்பலுர்‐604152 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ெகாழப்பலுர்‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 ேசாழந்தாங்கல்‐604152 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ேசாழந்தாங்கல்‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 கலத்தம்பட்டு‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம், கலத்தம்பட்டு‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ெசாக்கனந்தல்‐604153

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 ெதன்பாைல‐604151 அரசினா் நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, ெதன்பாைல‐
604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
135 135 135 திக்காேமடு 

ெரட்டிபாைளயம்‐60415
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ெரட்டிபாைளயம் 
மதுரா திக்காேமடு‐604153

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 திக்காேமடு 
ெரட்டிபாைளயம்‐604151

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி ேமற்கு பக்கம், 
ெரட்டிபாைளயம் மதுரா திக்காேமடு‐
604153

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, ஆலம்பூண்டி‐
604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 ஆலம்பூண்டி‐604151 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம், ஆலம்பூண்டி‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
141 141 141 ஆலம்பூண்டி‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

ஆலம்பூண்டி‐604151
1.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) கூடப்பட்டு , 2.ஆலம்பூண்டி
(வ.கி) & (ஊ) தூராம்பூண்டி , 3.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
நடுப்பட்டு பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) நடுப்பட்டு பள்ைள ேகாயில் ெதரு , 5.ஆலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) நடுப்பட்டு நடுத்ெதரு , 6.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) நடுப்பட்டு புதுத்ெதரு , 7.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
நடுப்பட்டு இந்திராநகர் , 8.ஆலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
நடுப்பட்டு முருகன்தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 ெபருங்காப்பூர்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், ெபருங்காப்பூர்‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 ெபருங்காப்பூர்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம், ெபருங்காப்பூர்‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

நடு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ஒதியத்தூர்‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 ஒதியத்தூர்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
நடு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ஒதியத்தூர்‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
147 147 147 மணலப்பாடி‐604151 ேராமன் கத்ேதாலிக்க

நடுநிைலப்பள்ளி புதிய கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி நடு வடக்கு பகுதி, 
மணலப்பாடி‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 மணலப்பாடி‐604151 ேராமன் கத்ேதாலிக்க
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி புதிய 
கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம், மணலப்பாடி‐
604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

149 149 149 நயம்பாடி‐604151 நிதி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம், 
நயம்பாடி‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 நயம்பாடி‐604151 நிதி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம், 
நயம்பாடி‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
சத்தியமங்கலம்‐604153

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கிழக்கு பகுதி, பாலப்பாடி‐604153
1.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
2.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 
3.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
4.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
6.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
7.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
8.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல் ெதரு , 
9.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுபாைளயம்  ேராடு , 
10.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மயானம் , 
11.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பூசாr ெதரு , 
12.சத்தியமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமாட்டூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 ெசம்ேமடு‐604153 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், ெசம்ேமடு‐604153

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பகுதி, 
ேவலந்தாங்கல்‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 கடலாடித் தாங்கல், 
ேவலந்தாங்கல்‐604152

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கடலாடித் தாங்கல், ேவலந்தாங்கல்‐
604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 ேமல்பாப்பாம்பாடி‐604152 அரசினா் உயர்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு வடக்கு பகுதி, 
ேமல்பாப்பாம்பாடி‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 40 of 75



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

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
163 163 163 ேமல்பாப்பாம்பாடி‐604152 அரசினா் உயர்நிைலப்பள்ளி புதிய

கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம் ைமய பகுதி, 
ேமல்பாப்பம்பாடி‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 ேச.ேபட்ைட‐604152 நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ைமய அைற, 
ேச.ேபட்ைட‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 ேச.ேபட்ைட‐604152 நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ேச.ேபட்ைட‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 ேச.ேபட்ைட‐604152 நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ேச.ேபட்ைட‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 புலிப்பட்டு‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
புலிப்பட்டு‐604152

1.புலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.புலிப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார்  ேகாயில் ெதரு (வடக்கு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 புலிப்பட்டு‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், புலிப்பட்டு‐604152

1.புலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு ேமற்கு
, 2.புலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 3.புலிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) கருவாட்சி பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
புதுப்பாைளயம்‐604153

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம்‐
604153

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு ைமய கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி, ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம்‐604153

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம்‐
604153

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
நடு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம்‐604153

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 ெசாரட்டுெபrயான்குப்பம்‐
604153

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ேசா.குப்பம்‐604153

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
பாக்கம்‐604153

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 புத்தகரம்‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ்.எஸ்.ஏ கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
புத்தகரம்‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 மாதப்பூண்டி‐604152 மதராஸ் டயாசிஸ் நிதி உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி, மாதப்பூண்டி‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 மாதப்பூண்டி‐604152 மதராஸ் டயாசிஸ் நிதி உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி, 
மாதப்பூண்டி‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
180 180 180 நல்லாண்பிள்ைளெபற்றா

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 நல்லாண்பிள்ைளெபற்றா
ள்‐604152

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி நடு
பகுதி அைற எண்.2, 
நல்லாண்பிள்ைளெபற்றாள்‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 நல்லாண்பிள்ைளெபற்றா
ள்‐604152

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பக்கம் கிழக்கு கட்டிடம் அைற எண்‐
4, நல்லாண்பிள்ைளெபற்றாள்‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு கட்டிடம், 
நாகலாம்பட்டு‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 ெசத்தவைர‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெசத்தவைர‐604152

1.ெசத்தவைர (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.ெசத்தவைர (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைல ெதரு , 3.ெசத்தவைர 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.ெசத்தவைர (வ.கி) & (ஊ) 
நாராயணபுரம் , 5.ெசத்தவைர (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 தடாகம்‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, தடாகம்‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 தடாகம்‐604152 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, தடாகம்‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 ேபாத்துவாய்‐604152 ேராமன் கத்ேதாலிக்க உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி, 
ேபாத்துவாய்‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 ேபாத்துவாய்‐604152 ேராமன் கத்ேதாலிக்க உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி ைமய வடக்கு 
பகுதி, ேபாத்துவாய்‐604152

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 ேபாத்துவாய்‐604152 எஜிஎஎம்டி நூலக கட்டிடம், 
ேபாத்துவாய்‐604152

1.ேபாத்துவாய் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 2.ேபாத்துவாய்
(வ.கி) & (ஊ) ேமல்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
பழவலம்‐606754

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 மைலயரசன்குப்பம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம், மைலயரசன்குப்பம்‐
605701

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ெதற்கு பகுதி ேமற்கு பக்கம், 
மழவந்தாங்கல்‐605701

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 மழவந்தாங்கல்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், மழவந்தாங்கல்‐
605701

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

எஸ்.எஸ்.எ கட்டிடம் ைமய அைற, 
மழவந்தாங்கல்‐605701

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

வடக்கு கட்டிடம் ைமய பகுதி, 
மழவந்தாங்கல்‐605701

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 ெபான்னங்குப்பம்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, ெபான்னங்குப்பம்‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 ெபான்னங்குப்பம்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, ெபான்னங்குப்பம்‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 துத்திப்பட்டு‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம், துத்திப்பட்டு‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி, துத்திப்பட்டு‐
605201

1.துத்திப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 துத்திப்பட்டு‐605201 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 6வது
வகுப்பு அைற கட்டிடம் அைற எண்.2, 
துத்திப்பட்டு‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி, அனந்தபுரம்‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி அைறஎண்.18, 
அனந்தபுரம்‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 ெகாணலூர்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெகாணலூர்‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

வடக்கு கட்டிடம் புதுப்ேபட்ைட, 
ெகாணலூர்‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 கணக்கன்குப்பம்‐604151 ேராமன் கத்ேதாலிக்க துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு துைண கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி, கணக்கன்குப்பம்‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 கணக்கன்குப்பம்‐604151 ேராமன் கத்ேதாலிக்க துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
கணக்கன்குப்பம்‐604151

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

214 214 214 கணக்கன்குப்பம்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம், கணக்கன்குப்பம்‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

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

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

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

218 218 218 ெகங்கவரம்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, ெகங்கவரம்‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 ெகங்கவரம்‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
எச்.எம் அைற, ெகங்கவரம்‐604151

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

Page 53 of 75



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

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ெதற்கு பகுதி, ெகங்கவரம்‐604151
1.ெகங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 3.ெகங்கவரம் 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 ெகங்கவரம்‐604151 ேமகைல தனி உதவி குழு கட்டிடம், 
ெகங்கவரம்‐604151

1.ெகங்கவரம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 தாண்டவசமுத்திரம்‐604151 ேராமன் கத்ேதாலிக்க உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பக்கம், 
தாண்டவசமுத்திரம்‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 கல்ேலr‐604151 ேராமன் கத்ேதாலிக்க உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி, கல்ேலr‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 ேதவதானம்ேபட்ைட‐
604151

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் அைற எண்.11, 
ேதவதானம்ேபட்ைட‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

604151
அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம், ேதவதானம்ேபட்ைட‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 ேதவதானம்ேபட்ைட‐
604151

அரசினர் உயா்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி அைற எண்‐12, 
ேதவதானம்ேபட்ைட‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 ேதவதானம்ேபட்ைட‐
604151

அரசினர் உயா்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி, ேதவதானம்ேபட்ைட‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 ேதவதானம்ேபட்ைட‐
604151

அரசினர் உயா்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் அைற எண்‐3 நடு பகுதி, 
ேதவதானம்ேபட்ைட‐604151

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
230 230 230 மூலெநல்லிமைல‐604151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

மூலெநல்லிமைல‐604151
1.மூலெநல்லிமைல (வ.கி) & பாடிபள்ளம் (ஊ) 
நடுெநல்லிமைல , 2.மூலெநல்லிமைல (வ.கி) & பாடிபள்ளம் 
(ஊ) கீழ்ெநல்லிமைல , 3.மூலெநல்லிமைல (வ.கி) & 
பாடிபள்ளம் (ஊ) மூலெநல்லி மைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 தச்சம்பட்டு‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, தச்சம்பட்டு‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 அத்தியூர்‐604201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, அத்தியூர்‐604201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ெதற்கு கட்டிடம், சிட்டாம்பூண்டி‐604205
1.சிட்டாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 2.சிட்டாம்பூண்டி
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.சிட்டாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலத்ெதரு , 4.சிட்டாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 சிட்டாம்பூண்டி‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
சிட்டாம்பூண்டி‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ேமற்கு கட்டிடம், ேகாைண‐604205
1.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  
ேசாமசமுத்திரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாைண குளத்துேமடு விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) & (ஊ) அப்பம்பட்டு  
விழுப்புரம் ேராடு , 4.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அப்பம்பட்டு முஸ்lம் 1வது ெதரு , 
5.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அப்பம்பட்டு முஸ்lம் 2வது ெதரு , 6.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & 
ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அப்பம்பட்டு குட்ைட ெதரு , 
7.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அப்பம்பட்டு மணலப்பாடி ேராடு , 8.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & 
ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அப்பம்பட்டு காலனி , 
9.அப்பம்பட்டு (வ.கி) & ேகாைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அப்பம்பட்டு தர்மராஜாகுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 ேகாைண‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ேகாைண‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

துைண கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
அப்பம்பட்டு‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 நரசிங்கராயன்ேபட்ைட‐
604202

புரட்சித்தைலவா் எம்.ஜி.ஆா்
சத்துணவு ைமயம், 
நரசிங்கராயன்ேபட்ைட‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 நரசிங்கராயன்ேபட்ைட(அ
ங்கராயநல்லூர்)‐604202

கிராம பஞ்சாயத்து அலுவலக
கட்டிடம், 
நரசிங்கராயன்ேபட்ைடஅங்கராயநல்
லூர்‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ங்கராயநல்லூர்)‐604202
அங்கன்வாடி கட்டிடம், 
நரசிங்கராயன்ேபட்ைடஅங்கராயநல்
லூர்‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 நரசிங்கராயன்ேபட்ைட‐
604202

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, நரசிங்கராயன்ேபட்ைட‐
604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

604202
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, நரசிங்கராயன்ேபட்ைட‐
604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 கிருஷ்ணாபுரம், ெசஞ்சி‐
604202

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 கிருஷ்ணாபுரம், ெசஞ்சி‐
604202

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 கிருஷ்ணாபுரம், ெசஞ்சி‐
604202

ெசயிண்ட் ைமக்ேகல்
ேமனிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி 
சிங்கவரம் சாைல, ெசஞ்சி‐604202

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

250 250 250 கிருஷ்ணாபுரம், ெசஞ்சி‐
604202

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
251 251 251 கிருஷ்ணாபுரம், ெசஞ்சி‐

604202
ெசயிண்ட் ைமக்ேகல்
ேமனிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பக்கம் கிருஷ்ணாபுரம், 
ெசஞ்சி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 கிருஷ்ணாபுரம், ெசஞ்சி‐
604202

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 கிருஷ்ணாபுரம் ெசஞ்சி‐
604202

ஊராட்சி ஒன்றிய முஸ்lம்
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி, ெசஞ்சி‐
604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

254 254 254 கிருஷ்ணாபுரம், ெசஞ்சி‐
604202

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 கிருஷ்ணாபுரம், ெசஞ்சி‐
604202

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

அறிஞா் அண்ணா கூடம் கிழக்கு 
கட்டிடம் நடு பகுதி, ெசஞ்சி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 ெசஞ்சி‐604202 இராஜா ேதசிங்கு அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசஞ்சி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 ெசஞ்சி‐604202 இராஜா ேதசிங்கு அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி எஸ்.எஸ்.எ 
ேமற்கு பட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெசஞ்சி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 ெசஞ்சி‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எம்.ஜி.ஆா் அைற, ெசஞ்சி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 சக்கராபுரம், ெசஞ்சி ‐ 
604202

சாணக்கியா ெமட்rக்குேலஷன்
பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் சக்கராபுரம் 
ெசஞ்சி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
261 261 261 சக்கராபுரம், ெசஞ்சி ‐ 

604202
சாணக்கியா ெமட்rக்குேலஷன்
பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் நடு பகுதி, 
சக்கராபுரம் ெசஞ்சி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

மகாத்மா கூட்ட அைற ெதற்கு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, சக்கராபுரம் 
ெசஞ்சி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

267 267 267 பீரங்கிேமடு, ெசஞ்சி‐604202 நிதி உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி
பீரங்கிேமடு, ெசஞ்சி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 ெசஞ்சி‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகவளாகம்
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் எஸ்.அச்.ஜி 
பயிற்சி நிைலயம், ெசஞ்சி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 ெசஞ்சி‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகவளாகம், 
ெசஞ்சி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கவுன்சில் ஹால், ெசஞ்சி‐604202
1.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 திண்டிவனம் சாைல , 
2.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா நகர் 2வது 
ெதரு , 3.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா நகர் 
3வது ெதரு , 4.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா 
நகர் 4வது ெதரு , 5.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 
ராேஜந்திரா நகர் 5வது ெதரு , 6.ெசஞ்சி(ேபரூராட்சி) வார்டு 
13 ராேஜந்திரா நகர் 6வதுெதரு (மசூதிெதரு) , 7.ெசஞ்சி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா நகர் 7வது ெதரு , 
8.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா நகர் 8வது 
ெதரு , 9.ெசஞ்சி(ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா நகர் 
9வது ெதரு , 10.ெசஞ்சி (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ராேஜந்திரா 
நகர் 10வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 ஊரணிதாங்கல்‐604202 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஊரணிதாங்கல்‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 ெபான்பத்தி‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ெபான்பத்தி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

நடு அைற, ெபான்பத்தி‐604202
1.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.ெபான்பத்தி (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்குெதரு , 3.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
4.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) ெசம்பத்தாள் ேகாயில் ேராடு , 
5.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) விழுப்புரம் சாைல , 6.ெபான்பத்தி 
(வ.கி) & (ஊ) திண்டிவனம் சாைல , 7.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) 
குட்ைடக்கைர ெதரு , 8.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் 
ெதரு , 9.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) சந்துெதரு , 10.ெபான்பத்தி 
(வ.கி) & (ஊ) ேமாகாம்புrஅம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
11.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
12.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 13.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) அஞ்சாஞ்ேசr சாைல , 
14.ெபான்பத்தி (வ.கி) & (ஊ) ஆற்றுபாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

274 274 274 ெபான்பத்தி‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ெபான்பத்தி‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 ேமல்எைடயாளம்‐604202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ேமல்எைடயாளம்‐604202

1.ேமல்எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
2.ேமல்எைடயாளம் (வ.கி) &(ஊ) மாrயம்மன் ெதரு , 
3.ேமல்எைடயாளம்  (வ.கி) &(ஊ) ெஜயங்ெகாண்டான் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கூடுதல் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ேமல்எைடயாளம்‐604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ஆண்கள் நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பகுதி, பள்ளியம்பட்டு‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

வடக்கு கட்டிடம், கவைர‐604205
1.கவைர & கடகம்பூண்டி (வ.கி) & கவைர (ஊ) 
ேமல்நிைலபள்ளிெதரு , 2.கவைர & கடகம்பூண்டி (வ.கி) & 
கவைர (ஊ) வள்ளுவர்ெதரு , 3.கவைர & கடகம்பூண்டி 
(வ.கி) & கவைர (ஊ) பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

287 287 287 மாவட்டம்பாடி‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, மாவட்டம்பாடி‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

288 288 288 பாலப்பட்டு‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், பாலப்பட்டு‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

289 289 289 பாலப்பட்டு‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், பாலப்பட்டு‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ெதன்புதுப்பட்டு‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

292 292 292 காைர‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
காைர‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

294 294 294 காைர‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் ைமய பகுதி, காைர‐
605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
295 295 295 வrக்கல்‐605201 கிராம ேசைவ ைமயக்கட்டிடம், 

வrக்கல்‐605201
1.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) அந்ேதாணியார் ெதரு , 2.வrக்கல்  
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 3.வrக்கல்  (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் 
ெதரு , 5.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) புதுமைன காலனி , 
6.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 7.வrக்கல்  
(வ.கி) & (ஊ) ராயப்பர் ேகாயில் ெதரு , 8.வrக்கல்  (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

296 296 296 வrக்கல்‐605201 ஊராட்சி மன்ற அலுவலம், வrக்கல்‐
605201

1.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) ராயப்பர் ேகாயில் ெதரு , 
2.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
4.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
6.வrக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

297 297 297 ேமல்அருங்குணம்‐605201 அரசு உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ேமல்அருங்குணம்‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

உயர்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி, அைணேயr‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

300 300 300 புலிவந்தி‐605201 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல
துவக்கப்பள்ளி, புலிவந்தி‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

துவக்கப்பள்ளி புதிய கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி, மாத்தூர்திருக்ைக‐605201

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

302 302 302 திருவதிக்குன்னம்‐605201 ேராமண் கத்ேதாலிக் துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ைமயப்பகுதி புதிய 
கட்டிடம் நடு பகுதி, திருவதிக்குன்னம்‐
604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ஒட்டம்பட்டு‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

304 304 304 மட்டபாைற‐604205 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கபள்ளி, 
மட்டபாைற‐604205

1.மட்டபாைற (வ.கி) & திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) மட்டப்பாைற
, 2.மட்டபாைற (வ.கி) & திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) 
விநாயகர்ேகாவில்ெதரு , 3.மட்டபாைற (வ.கி) & 
திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) புதுகாலனி , 4.மட்டபாைற (வ.கி) & 
திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) பைழயகாலனி , 5.மட்டபாைற 
(வ.கி) & திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) 
முனிஸ்வரன்ேகாவில்ெதரு , 6.மட்டபாைற (வ.கி) & 
திருவதிக்குண்ணம் (ஊ) சின்னத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேததி :

இடம் : விழுப்புரம்

26-03-2019  முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,

 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்
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