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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 உைடயாந்தாங்கல்‐

604208
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
உைடயாந்தாங்கல்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 கண்டமநல்லூர்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கண்டமநல்லூர்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 கள்ளப்புலியூர்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, கள்ளப்புலியூர்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 கள்ளப்புலியூர்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, கள்ளப்புலியூர்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
5 5 5 இரும்புலி‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

இரும்புலி‐604208
1.இரும்புலி (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாவில் ெதரு , 2.இரும்புலி
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.இரும்புலி (வ.கி) & 
(ஊ) குறுக்கு ெதரு , 4.இரும்புலி (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
5.இரும்புலி (வ.கி) & (ஊ) பிராமனர் ெதரு , 6.இரும்புலி (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 7.இரும்புலி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயர்ேகாவில் ெதரு , 8.இரும்புலி (வ.கி) & (ஊ) ேராடு 
ெதரு(காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 ெபரும்பூண்டி‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெபரும்பூண்டி‐604210

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 ேசாழங்குணம்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ேசாழங்குணம்‐604210

1.ேசாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்தாங்கல் , 2.ேசாழங்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) ைதயத்தான்பட்டி , 3.ேசாழங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
பூசாrப்பட்டி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
10 10 10 ெபன்னகர்‐604210 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, ெபன்னகர்‐
604210

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 மருத்துவாம்பாடி‐
604210

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
மருத்துவாம்பாடி‐604210

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 கருங்குழி‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கருங்குழி‐604210

1.கருங்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கருங்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்குழி காலணி , 
3.கருங்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாைத காலனி , 4.கருங்குழி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 5.கருங்குழி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 தாமனூர்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
தாமனூர்‐604210

1.தாமனூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.தாமனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு , 
3.தாமனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.தாமனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சர்க்கார்கிணறு ெதரு , 5.தாமனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தர்மாபுr ெதரு , 6.தாமனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கிழக்கு பகுதி, ெதாண்டூர்‐604210
1.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு , 2.ெதாண்டூர்
(வ.கி) & (ஊ) கணக்கன்குளம் , 3.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) காலணி 
சிெமண்ட்சாைல , 4.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 5.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.ெதாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 ெதாண்டூர்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ெதாண்டூர்‐604210

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 ேமல்ஒலக்கூர்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ேமல்ஒலக்கூர்‐604203

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 ேமல்ஒலக்கூர்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ேமல்ஒலக்கூர்‐604203

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 கடுகபட்டு‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கடுகபட்டு‐604203

1.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
2.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
3.ேமல்ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
20 20 20 முக்குணம்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

முக்குணம்‐604203
1.முக்குணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.முக்குணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 3.முக்குணம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவன் ேகாவில் ெதரு , 4.முக்குணம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சந்ைதேமடு , 5.முக்குணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.முக்குணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இருளர் ெதரு , 7.முக்குணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

21 21 21 ஈச்சூர்‐604203 பாண்டியன் நிதிஉதவி
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி, ஈச்சூர்‐
604203

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 ஈச்சூர்‐604203 பாண்டியன் நிதிஉதவி
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி, ஈச்சூர்‐
604203

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, இல்ேலாடு‐
604210

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 சண்டிசாட்சி‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், சண்டிசாட்சி‐604210

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 மகாேதவிமங்களம்‐
604210

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
மகாேதவிமங்களம்‐604210

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 காrயமங்களம்‐604210 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
காrயமங்களம்‐604210

1.காrயமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில்ெதரு , 
2.காrயமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
3.காrயமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு , 4.காrயமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேவட்ைடக்காரன் ெதரு , 5.காrயமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி ெதரு , 6.காrயமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெசல்லபிராட்டி‐604210

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 ேமல்களவாய்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமல்களவாய்‐604208

1.ேமல்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) களத்துேமட்டு ெதரு , 
2.ேமல்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) ெநகனூர்ேராடுபள்ளிக்கூட ெதரு , 
3.ேமல்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) கால்வாய் ெதரு , 4.ேமல்களவாய் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 ேமல்களவாய்‐604208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ேமல்களவாய்‐604208

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, ெநகனூர்‐
604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 ேசதுவராயநல்லூர்‐
604202

சமுதாயக்கூடம், ேசதுவராயநல்லூர்‐
604202

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 அகலூர்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம், அகலூர்‐604203

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 ஆனாங்கூர்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஆனாங்கூர்‐604203

1.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதரடிவதீி , 4.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுெதரு , 5.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ஆணாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெகாரவனந்தல்‐604206

1.ெகாரவனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெகாரவனந்தல் , 2.ெகாரவனந்தல்
(வ.கி) & (ஊ) வடபுத்தூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 விற்பட்டு‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
விற்பட்டு‐604206

1.விற்பட்டு (வ.கி) & அவியூர் (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
2.விற்பட்டு (வ.கி) & அவியூர் (ஊ) ஏrகைரெதரு , 3.விற்பட்டு 
(வ.கி) & அவியூர் (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 4.விற்பட்டு (வ.கி) & 
அவியூர் (ஊ) குளக்கைரெதரு , 5.விற்பட்டு (வ.கி) & அவியூர்(ஊ) 
ெமயின்ேராடு , 6.விற்பட்டு (வ.கி) & அவியூர் (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 71   மயிலம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, ேசர்விளாகம்‐
604206

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 கடம்பூர்‐604206 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி, கடம்பூர்‐604206

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ேமற்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
கைளயூர்‐604206

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

47 47 47 நாட்டார்மங்களம்‐
604206

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
நாட்டார்மங்களம்‐604206

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு புதிய 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற 
எண்.4, ேமல்சித்தாமூர்‐604206

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 அருகாவூர்‐604203 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, அருகாவூர்‐604203

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 அருகாவூர்‐604203 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
அருகாவூர்‐604203

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 சிவனந்தல்‐604203 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
சிவனந்தல்‐604203

1.சிவநந்தல் அருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்
ெதரு  , 2.அருகாவூர்  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.அருகாவூர்  
(வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன்ேகாயில் வதீி , 4.அருகாவூர்  (வ.கி) & 
(ஊ) ேவட்ைடகாரன்குடிைச

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 நங்கியானந்தல்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
நங்கியானந்தல்‐604203

1.நங்கியானந்தல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.நங்கியானந்தல் (வ.கி.) மற்றும் 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.நங்கியானந்தல் (வ.கி.) 
மற்றும் (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.நங்கியானந்தல் (வ.கி.) 
மற்றும் (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 5.நங்கியானந்தல் 
(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
56 56 56 ேபாந்ைத‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

ேபாந்ைத‐604203
1.ேபாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ெபrயத்ெதரு , 2.ேபாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
பாைளயத்ெதரு , 3.ேபாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) புரவைடெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 வரீாணாமூர்‐604203 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கடடிடம், வரீாணாமூர்‐604203

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

59 59 59 வரீணமூர்‐604203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வரீணமூர்‐604203

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
60 60 60 ேமல்அத்திப்பாக்கம்‐

604207
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ேமல்அத்திப்பாக்கம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 ேமல்அத்திப்பாக்கம்‐
604207

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேராட்டுப் பக்கம், 
ேமல்அத்திப்பாக்கம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 நீர்ெபருத்தகரம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
நீர்ெபருத்தகரம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 மாம்பாக்கம்‐604406 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, 
மாம்பாக்கம்‐604406

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
64 64 64 ெசம்பாக்கம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெசம்பாக்கம்‐604207
1.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
2.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 3.ெசம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரளபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ெசம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ெசம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி ெதரு , 7.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டூர் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 8.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டூர் ெதற்கு ெதரு , 9.ெசம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டூர் 
வடக்கு ெதரு , 10.ேகாணலூர் (வ.கி) & ெசம்பாக்கம் (ஊ) 
ேகாணலூர் ெபான்னியம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 ேமல்சிவிr‐604207 இந்து நிதி
உதவிெபறும்துவக்கப்பள்ளி, 
ேமல்சிவிr‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 ஆத்திப்பாக்கம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஆத்திப்பாக்கம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
எதாெநமிலி‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 எதாெநமிலி‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
எதாெநமிலி‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 பள்ளிகுளம்‐604203 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம், பள்ளிகுளம்‐604203

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 இளமங்களம்‐604207 ஆர்.சி.ஆரம்பப்பள்ளி, இளமங்களம்‐
604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கூடுதல் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
விழுக்கம்‐604206

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 ெகாணக்கம்பட்டு‐
604206

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெகாணக்கம்பட்டு‐604206

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
77 77 77 அகூர்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

அகூர்‐604207
1.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 2.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
5.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ேமல் ெதரு , 6.அகூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேராடு ெதரு , 7.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 8.அகூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அழகியநல்லூர் , 9.அகூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய 
குளத்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி, புலியனூர்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
வடசிறுவலூர்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 வடசிறுவலூர்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடசிறுவலூர்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

604207
அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 ெவள்ளிேமடுேபட்ைட‐
604207

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ஆர்எம்எஸ்ஏ, ெவள்ளிேமடுேபட்ைட‐
604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

604207
அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு கட்டிடம், 
ெவள்ளிேமடுேபட்ைட‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

நடுபகுதி வடக்கு கட்டிடம, 
தாதாபுரம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 தாதாபுரம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, தாதாபுரம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
93 93 93 கீழ்மாவிலங்ைக‐

604207
ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, கீழ்மாவிலங்ைக‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 ேமல்மாவிலங்ைக‐
604207

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ேமல்மாவிலங்ைக‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 வடம்பூண்டி‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வடம்பூண்டி‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
96 96 96 ெபரப்ேபr‐604207 எம் டி துவக்கப்பள்ளி, ெபரப்ேபr‐

604207
1.வடம்பூண்டி(வ.கி) &  (ஊ) ெபரப்ேபr கிராமம் , 2.வடம்பூண்டி
(வ.கி) &  (ஊ) ெபரப்ேபr புது காலனி , 3.ெபரப்ேபr (வ.கி) & 
வடம்பூண்டி (ஊ) வடம்பூண்டி இருளர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 கிராண்டிபுரம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கிராண்டிபுரம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 கருவம்பாக்கம்‐604207 திருவள்ளூவர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கருவம்பாக்கம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 ெகாடியம்‐604207 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெகாடியம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
100 100 100 ேமல்ஆதனூர்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

ேமல்ஆதனூர்‐604207
1.ேமல்ஆதனூர் & அம்மனபாக்கம் (வ.கி) & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) 
பள்ள ெதரு , 2.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & 
ேமல்ஆதனூர் (ஊ) ேரஷன்கைட ெதரு , 3.ேமல்ஆதனூர் & 
அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
4.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) 
பூக்கைட வதீி , 5.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & 
ேமல்ஆதனூர் (ஊ) திடீர்புரம் ெதரு , 6.ேமல்ஆதனூர் & 
அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & ேமல்ஆதனூர் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ேமல்ஆதனூர் & அம்மணம்பாக்கம் (வ.கி)  & 
ேமல்ஆதனூர் (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 அம்மணம்பாக்கம்‐
604207

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம், அம்மணம்பாக்கம்‐
604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

வடக்கு பகுதி கிழக்கு கட்டிடம், 
ைவரபுரம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 ஏவலூர்‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஏவலூர்‐604307

1.எவளூர் (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ேடங்க் ெதரு , 2.எவளூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.எவளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.எவளூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 கிழ்காரைண‐604307 அரசினர் ஆதிராவிடர் நல
ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு கட்டிடம், 
கிழ்காரைண‐604307

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
106 106 106 சாத்தனுர்‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, 

சாத்தனுர்‐604307
1.சாத்தனூர் (வ.கி) சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & சாத்தனூர் (ஊ) 
புதுகாலனி , 2.சாத்தனூர் (வ.கி) சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & 
சாத்தனூர் (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.சாத்தனூர் (வ.கி) 
சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & சாத்தனூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.சாத்தனூர் (வ.கி) சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & சாத்தனூர் (ஊ) 
ஏrகைர ெதரு , 5.சாத்தனூர் (வ.கி) சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & 
சாத்தனூர் (ஊ) சித்ேதrப்பட்டு மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.சாத்தனூர் (வ.கி) சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & சாத்தனூர் (ஊ) 
சித்ேதrப்பட்டு ஏrக்கைர ெதரு , 7.சாத்தனூர் (வ.கி) 
சித்ேதrப்பட்டு (வ.கி) & சாத்தனூர் (ஊ) சித்ேதrப்பட்டு 
ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 டி.பாஞ்சாலம்‐604307 பாரதி நடுநிைலப்பள்ளி, 
டி.பாஞ்சாலம்‐604307

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108 108 108 ேமல்பாக்கம்‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், ேமல்பாக்கம்‐604001

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 ேமல்பாக்கம்‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம், ேமல்பாக்கம்‐604001

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 ெநய்குப்பி‐604207 குழந்ைதகள் நலைமயம், ெநய்குப்பி‐
604207

1.ெநய்குப்பி (வ.கி) & (ஊ) ேரணுகாம்பாள் வதீி , 2.ெநய்குப்பி
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 3.ெநய்குப்பி (வ.கி) & (ஊ) ெசல்வி 
அம்மன் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 ஊரல்‐604001 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், ஊரல்‐604001

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 பட்டணம்‐604207 அரசு கிராம ேசைவ ைமயம், 
பட்டணம்‐604207

1.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் , 3.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) 
வந்தவாசிேராடு பாகம் 1 , 4.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட 
ெதரு , 5.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.பட்டணம் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 பட்டணம்‐604207 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
பட்டணம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
116 116 116 பாம்பூண்டி‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

பாம்பூண்டி‐604207
1.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 2.பாம்பூண்டி(வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபதிஅம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) 
பாரதிதாசன்ெதரு , 4.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
5.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 6.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைர ெதரு , 7.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதிஅம்மன்ேகாயில்ெதரு , 8.பாம்பூண்டி(வ.கி) & (ஊ) 
ேடங்க்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 ெவண்மணியாத்துர்‐
604207

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ெவண்மணியாத்துர்‐
604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 ெவண்மணியாத்துர்‐
604207

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ெவண்மணியாத்துர்‐
604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
121 121 121 ெபலாகுப்பம்‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய கட்டிடம், 

ெபலாகுப்பம்‐604207
1.ெபலாகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 2.ெபலாகுப்பம்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.ெபலாகுப்பம் (வ.கி) 
& (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.ெபலாகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைனமரத்து சாைலெதரு , 5.ெபலாகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 6.ெபலாகுப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 ெபலாக்குப்பம்‐604207 ஆதிதிராவிடர் நலத்துைற
துவக்கப்பள்ளி பைழய கட்டிடம், 
ெபலாக்குப்பம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 முட்டியூர்‐604001 நிதி உதவிெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி, 
முட்டியூர்‐604001

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 ேவம்பூண்டி‐604001 ஊராட்சிய ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி, 
ேவம்பூண்டி‐604001

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

125 125 125 ேவம்பூண்டி‐604001 ஊராட்சிய ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ேவம்பூண்டி‐604001

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
128 128 128 ெகாள்ளார்‐604207 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ெகாள்ளார்‐

604207
1.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 2.ெகாள்ளார் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) ஓடக்கைரத் ெதரு , 
5.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் ெதரு , 6.ெகாள்ளார் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின் ேராடு , 7.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டக்கைர 
ெதரு , 8.ெகாள்ளார் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு பகுதி , 9.ெகாள்ளார் 
(வ.கி) & (ஊ) மதுராகுடிைசபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 சாைல‐604207 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
சாைல‐604207

1.சாைல (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 2.சாைல
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.சாைல (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.சாைல (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 5.சாைல (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 ேமல்ேபரடிக்குப்பம்‐
604207

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ேமல்ேபரடிக்குப்பம்‐604207

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க, ஆசூர்‐
604306

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

ெதற்கு பகுதி, வல்லம்‐604206
1.வல்லம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.வல்லம்
(வ.கி) & (ஊ) நாராயனகுருெதரு , 3.வல்லம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெஜகஜானந்தாெதரு , 4.மருேதr (வ.கி) & வல்லம் (ஊ) 
சுப்ைபயாெதரு , 5.மருேதr (வ.கி) & வல்லம் (ஊ) 
அம்ேபத்கார்ெதரு , 6.மருேதr (வ.கி) & வல்லம் (ஊ) 
மருேதrசாைல , 7.மருேதr (வ.கி) & வல்லம் (ஊ) பீம்நகர் , 
8.மருேதr (வ.கி) & வல்லம் (ஊ) ெகாங்கரப்பட்டுசாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 ெமாைடயூர்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம், ெமாைடயூர்‐604206

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 ெமாைடயூர்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், ெமாைடயூர்‐604206

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
142 142 142 ராஜாம்புலியூர்‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

ராஜாம்புலியூர்‐604205
1.ராஜாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 2.ராஜாம்புலியூர்
(வ.கி) & (ஊ) மைலத்ெதரு , 3.ராஜாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 4.ராஜாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) சனிமூைலெதரு , 
5.ராஜாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 6.ராஜாம்புலியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 7.ராஜாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 துடுப்பாக்கம்‐604205 பாண்டியன் உதவிெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி, துடுப்பாக்கம்‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

கிழக்கு பகுதி, ெசாரத்துர்‐604205
1.ெசாரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெசாரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளத்து ெதரு , 3.ெசாரத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேகாrத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
152 152 152 கீழ்பாப்பம்பாடி‐604205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

கீழ்பாப்பம்பாடி‐604205
1.ைதயூர்  (வ.கி) கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ைதயூர்  
(வ.கி) கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.ைதயூர்  (வ.கி) 
கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ைதயூர் 
(வ.கி) கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) நடு ெதரு , 5.ைதயூர் (வ.கி) 
கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) காலனி ெதரு , 6.ைதயூர் (வ.கி) 
கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) ேராடு ெதரு , 7.ைதயூர் (வ.கி) 
கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) கல்லாங்குத்து ெதரு , 8.ைதயூர் (வ.கி) 
கீழ்பாப்பாம்பாடி (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 ைதயூர்‐604205 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி, ைதயூர்‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 ைதயூர்‐604205 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி, ைதயூர்‐604205

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 கம்மந்தூர்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, கம்மந்தூர்‐604206

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 கம்மந்தூர்‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, கம்மந்தூர்‐604206

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
157 157 157 மணியம்பட்டு‐604206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

மணியம்பட்டு‐604206
1.மணியம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 2.மணியம்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 3.மணியம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
4.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாயில் ெதரு , 5.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மன்மதன் ேகாவில் ெதரு , 6.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 
7.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 8.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடெதரு , 9.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ெதரு , 10.கீைழயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கீைழயூர் காலனி , 11.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசட்டியார் ெதரு , 12.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) கீைழயூர் நடுெதரு 
காலனி , 13.கீைழயூர் (வ.கி) & (ஊ) கீைழயூர் மாrயம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

604306
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
அம்மன்குளத்துேமடு‐604306

1.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் குளத்து ேமடு , 
2.ேமல்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்கேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 கட்டாஞ்சிேமடு‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, கட்டாஞ்சிேமடு‐604306

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

163 163 163 கிழ்மாம்பட்டு‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழ்மாம்பட்டு‐605651

1.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) களத்து ேமட்டு ெதரு , 
2.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 3.கீழ்மாம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 6.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 
7.கீழ்மாம்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
165 165 165 தளவானூர்‐604205 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

தளவானூர்‐604205
1.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.தளவானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கல்லாலிப்பட்டு ெதரு , 3.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடத்ெதரு , 5.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாம்ேமடு 
சாைல ெதரு , 6.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் ெதரு , 
7.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனிெதரு , 8.தளவானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 9.தளவானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 10.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு ((காலனி) , 11.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு 
(காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 அணிலாடி‐605651 புனித இருதய ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, அணிலாடி‐605651

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 அணிலாடி‐605651 புனித இருதய ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, அணிலாடி‐605651

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
169 169 169 கல்லாலிப்பட்டு‐604205 ஆதி திராவிடர் துவக்கப்பள்ளி, 

கல்லாலிப்பட்டு‐604205
1.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
2.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 
3.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமலன்ைடத்ெதரு (காலனி) , 
4.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புனித ஆேராக்கிய 
மாதாேகாயில் , 5.கல்லாலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
அம்மச்சார்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
173 173 173 மருர்‐605651 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

மருர்‐605651
1.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு
, 3.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு , 4.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வன்னியர் ெதரு , 5.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) அச்சாr ெதரு , 6.மரூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய ைரஸ்மில் , 7.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் 
ெதரு , 8.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.மரூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 10.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங் 
ெதரு , 11.மரூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தகைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 தளவாளப்பட்டு‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
தளவாளப்பட்டு‐605651

1.தளவாளப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.தளவாளப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 
3.தளவாளப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு , 
4.தளவாளப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் ெதரு , 5.தளவாளப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 6.தளவாளப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

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

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
வி.நல்லாளம்‐605651

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 ெச.ெகாத்தமங்கலம்‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ெச.ெகாத்தமங்கலம்‐
604302

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 ெச.ெகாத்தமங்கலம்‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ெச.ெகாத்தமங்கலம்‐
604302

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

180 180 180 ெதண்புத்துர்‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், ெதண்புத்துர்‐604306

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 ெதண்புத்துர்‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம், ெதண்புத்துர்‐604306

1.ேபராம்பட்டு (வ.கி) & ெதன்புத்தூர் (ஊ) ஆமூர் , 2.ேபராம்பட்டு
(வ.கி) & ெதன்புத்தூர் (ஊ) காலனி , 3.ேபராம்பட்டு (வ.கி) & 
ெதன்புத்தூர் (ஊ) ேபராம்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
182 182 182 ெரட்டைண‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

ெதற்கு பக்க கட்டிடம், ெரட்டைண‐
604306

1.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) ராஜவ் நகர் , 2.ெரட்டைண (வ.கி) & 
(ஊ) அண்ணா நகர் , 3.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
பஸ்நிைலயம் , 4.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) ெவண்ணிலா நகர் , 
5.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் , 6.ெரட்டைண (வ.கி) & 
(ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 ெரட்டைண‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க புதிய கட்டிடம், 
ெரட்டைண‐604306

1.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) தங்க சாைல , 2.ெரட்டைண (வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெரட்டைண (வ.கி) & 
(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 4.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) 
கைடத்ெதரு , 5.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு 
கிழக்கு , 6.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 ெரட்டைண‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெரட்டைண‐604306

1.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) நசுக்கான் ெதரு , 2.ெரட்டைண(வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 ெரட்டைண‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் நடு பகுதி, 
ெரட்டைண‐604306

1.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) மீனவர் ெதரு , 2.ெரட்டைண(வ.கி) & 
(ஊ) வாணியர் ெதரு , 3.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட 
சறுக்கல் ெதரு , 4.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) குட்ைட ெதரு , 
5.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளாழத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 ெரட்டைண‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெரட்டைண‐604306

1.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) சத்திர ெதரு , 2.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) 
அக்ரஹாரத் ெதரு , 3.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 
4.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 ெரட்டைண‐604306 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, ெரட்டைண‐
604306

1.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
3.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) மாதாக் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
188 188 188 ெரட்டைண‐604306 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் நடுப் பகுதி, ெரட்டைண‐
604306

1.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) பம்ப் ஹவுஸ் காலனி , 
2.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) இருளர் பகுதி , 3.ெரட்டைண(வ.கி) & 
(ஊ) எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 4.ெரட்டைண(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு 
, 5.ெரட்டைன (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெவளி , 6.ெரட்டைண(வ.கி) & 
(ஊ) முல்லாபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 நாேரrக்குப்பம்‐604306 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
நாேரrக்குப்பம்‐604306

1.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.ெரட்டைண (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குெதரு , 3.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைலெதரு , 
4.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) நியாய விைல கைட ெதரு , 
5.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
6.ெரட்டைண (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மண்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 ெவங்கந்தூர்‐604306 சத்துணவு ைமயம் ேமற்கு பகுதி, 
ெவங்கந்தூர்‐604306

1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & ெவங்கந்தூர் (ஊ) ெபான்னியம்ம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
3.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வரட்டங்குளம் , 4.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 5.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 ெவங்கந்தூர்‐604306 சத்துணவு ைமயம் கிழக்கு பகுதி, 
ெவங்கந்தூர்‐604306

1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நம்மாழ்வார் ெதரு , 2.ெவங்கந்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 ெவங்கந்தூர்‐604306 ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நிதி உதவி ெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி, 
ெவங்கந்தூர்‐604306

1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலணி மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி முருகன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 ெவங்கந்தூர்‐604306 ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நிதி உதவி ெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி, 
ெவங்கந்தூர்‐604306

1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நாணல் ேமடு , 2.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 3.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேவட்ைடக்காரன் புதூர் , 4.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அருள் 
நகர் , 5.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாபாலபுரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
194 194 194 ெபரமண்டூர்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெபரமண்டூர்‐604302

1.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
3.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) அரசமரத்ெதரு , 
4.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) வண்ணாரத்ெதரு , 
5.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) நாயுடுெதரு , 
6.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ெஜயின் ெதரு , 
7.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 8.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் 
(ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 9.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & 
ெபரமண்டூர் (ஊ) ெபrயேகாயில்ெதரு , 10.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & 
ெபரமண்டூர் (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில் சந்து , 11.ெபரமண்டூர் 
(வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) முதலியார் ெதரு , 12.ெபரமண்டூர் 
(வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) மந்ைதெவளிெதரு , 13.ெபரமண்டூர் 
(வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 14.ெபரமண்டூர் 
(வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 ெபரமண்டூர்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெபரமண்டூர்‐604302

1.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) காலனி பள்ள 
ெதரு , 4.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) காலனி ெபrய 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 ெபரமண்டூர்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ெபரமண்டூர்‐604302

1.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) அrச்சந்திரன் ேகாவில்
ெதரு , 2.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) காலனி 
ஒத்தவாைட ெதரு , 3.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) 
ெசல்லியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & 
ெபரமண்டூர் (ஊ) ேகாபாலபுரம் , 5.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & 
ெபரமண்டூர் (ஊ) புதுகுடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 46 of 65



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

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
197 197 197 ெபரப்பந்தாங்கல்‐

604302
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெபரப்பந்தாங்கல்‐604302

1.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) ஏr ேமட்டுத் ெதரு , 
3.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) காட்ராம்பாக்கம் 
பள்ளத்ெதரு , 5.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & ெபரமண்டூர் (ஊ) 
காட்ராம்பாக்கம் ேமட்டுத் ெதரு , 6.ெபரமண்டூர் (வ.கி) & 
ெபரமண்டூர் (ஊ) ெசங்ெகாடிநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 முப்புளி‐604302 திருவள்ளுவர் நடுநிைலப்பள்ளி, 
முப்புளி‐604302

1.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) சத்தியா நகர் , 2.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுெதரு , 3.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 5.முப்புளி (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 7.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
8.முப்புளி (வ.கி) & (ஊ) குளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 அைவயார்குப்பம்‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
அைவயார்குப்பம்‐604302

1.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெவற்றிைலக்காரத் ெதரு , 
3.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
4.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 
5.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) தண்டபாணி ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 அைவயார்குப்பம்‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
அைவயார்குப்பம்‐604302

1.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடுகுப்பம் ேமற்கு ராஜ
ேகாபாலபுரம் ெதரு , 2.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ராஜ ேகாபாலபுரம் ெதரு , 3.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுகுப்பம் ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாண்டப்பட்டு ேமற்கு 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 5.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயாண்டப்பட்டு கிழக்கு பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
6.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாண்டப்பட்டு 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபrயாண்டப்பட்டு வடக்கு ெதாகுப்பு வடு , 
8.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதாகுப்பு வடுகள் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
201 201 201 அைவயார்குப்பம்‐

604302
அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம், அைவயார்குப்பம்‐
604302

1.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு குளக்கைரத் ெதரு , 
2.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு குளக்கைரத் ெதரு , 
3.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மண்டகப்பட்டு வடக்கு 
ெரட்டைண ேராடு , 5.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெரட்டைண ேராடுத்ெதரு , 6.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு பஜைன ேகாயில் ெதரு , 7.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.ஔைவயார்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) கன்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 டி.ேகணிப்பட்டு‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
டி.ேகணிப்பட்டு‐604302

1.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
2.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குத் ெதரு , 
3.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 4.தி.ேகணிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 5.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மண்ேகாயில்ெதரு , 6.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 பந்தமங்கலம் ஆதி திராவிடர் நல ஆரம்பப்பள்ளி, 
பந்தமங்கலம்

1.தி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 2.பந்தமங்கலம்
(வ.கி) & தி.ேகணிப்பட்டு (ஊ) அம்மன் ெதரு , 3.பந்தமங்கலம் 
(வ.கி) & தி.ேகணிப்பட்டு (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 
4.பந்தமங்கலம் (வ.கி) & தி.ேகணிப்பட்டு (ஊ) முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.பந்தமங்கலம் (வ.கி) & தி.ேகணிப்பட்டு (ஊ) 
காலனி காந்தித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 கூட்ேடrப்பட்டு‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, கூட்ேடrப்பட்டு‐604302

1.ெகாடிமா (வ.கி) & ெகாடிமா (ஊ) முருகன்ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாடிமா (வ.கி) & (ஊ) முத்து மாrயம்மன் ேகாயில் , 
3.ெகாடிமா (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெகாடிமா (வ.கி) & (ஊ) குளத்தங்கைர வதீி , 5.ெகாடிமா (வ.கி) & 
(ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ெகாடிமா (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 71   மயிலம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
205 205 205 கூட்ேடrப்பட்டு‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
கூட்ேடrப்பட்டு‐604302

1.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டைண சாைல , 
2.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சின்னவளவனுர்காளிேகாயில்ெதரு , 3.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) சின்ன வளவனூர் விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
4.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முஸ்lம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 கூட்ேடrப்பட்டு‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூட்ட அரங்கம், கூட்ேடrப்பட்டு‐604302

1.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடி ெதரு , 2.கூட்ேடrப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எல்ைல மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சர்க்கார் கிணறு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

207 207 207 கூட்ேடrப்பட்டு‐604304 காந்தி கமலா ேநரு அரசு
உயர்நிைலப் பள்ளி நடுப்பகுதி, 
கூட்ேடrப்பட்டு‐604304

1.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேதசியெநடுஞ்சாைல‐விழுப்புரம் , 
2.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கூட்ேடrப்பட்டு சந்ைத வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 கூட்ேடrப்பட்டு‐604304 காந்தி கமலா ேநரு அரசு
உயர்நிைலப் பள்ளி கிழக்கு பகுதி, 
கூட்ேடrப்பட்டு‐604304

1.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கூட்ேடrப்பட்டு ைமலம் சாைல , 
2.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கான்ெவண்ட் ெதரு , 
3.கூட்ேடrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 ஆலகிராமம்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
முக்கிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ஆலகிராமம்‐604302

1.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.ஆலகிராமம் (வ.கி) 
& (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ெதரு , 3.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
கம்மாளர்ெதரு , 4.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ஆலக்கைர ெதரு , 
5.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 ஆலகிராமம்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
முக்கிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ஆலகிராமம்‐604302

1.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டைணயார் ெதரு , 
2.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ஆலகிராமம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேகாலக்கார ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 71   மயிலம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
211 211 211 ஆலகிராமம்‐604302 ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

முக்கிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ஆலகிராமம்‐604302

1.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) கர்ணகீர் ெதரு , 2.ஆலகிராமம்
(வ.கி) & (ஊ) ைகக்ேகாலர் ெதரு , 3.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒத்தவாைட ெதரு , 4.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெசக்கடி ெதரு , 
5.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர் & ெரட்டி ெதரு , 
6.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
7.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்அக்ரஹாரம் ெதரு , 
8.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) நடு அக்ரஹாரம் , 9.ஆலகிராமம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமல் அக்ரஹாரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 ஆலகிராமம்‐604302 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
அைற எண்.8, ஆலகிராமம்‐604302

1.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ஓம் சக்திேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 ஆலகிராமம்‐604302 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம் நடு பகுதி அைற எண்.6, 
ஆலகிராமம்‐604302

1.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ஆலகிராமம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 ெநடிேமாழியனூர்‐
604306

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி நடு பகுதி
அைற எண்.4, ெநடிேமாழியனூர்‐604306

1.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைல ெதரு , 
4.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
7.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு , 
8.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
215 215 215 ெநடிேமாழியனூர்‐

604306
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி, ெநடிேமாழியனூர்‐604306

1.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதேராடும் வதீி , 
3.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்திட்டு , 
4.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) தண்டு மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால் ெதரு , 
6.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 8.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 ெநடிேமாழியனூர்‐
604306

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெநடிேமாழியனூர்‐604306

1.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 
2.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாெதரு , 
3.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட ெதரு , 
4.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) தண்ணிேடங்க் ெதரு , 
5.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) முதலியார் ெதரு , 
7.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
8.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயினர் ெதரு , 
9.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
10.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
11.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) சாவடி ெதரு , 
12.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 ெநடிேமாழியனூர்‐
604306

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெநடிேமாழியனூர்‐604306

1.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 
3.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 
5.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்ட ெதரு , 
6.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) குட்டி கவுண்டர் ெதரு , 
7.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
8.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

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

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
218 218 218 ெநடிேமாழியனூர்‐

604306
ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்பபள்ளி ‐ 
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெநடிேமாழியனூர்‐604306

1.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
2.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா ெதரு , 
3.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) கைலஞர் ெதரு , 
5.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாண்டவர் ெதரு , 
6.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ராமாபாய் ெதரு , 
7.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயலலிதா ெதரு , 
8.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 
9.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) கக்கன்ஜி ெதரு , 
10.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாத்தியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 11.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 
12.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) நீலத்ெதாட்டி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 13.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) நீலத்ெதாட்டி 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 14.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நீலத்ெதாட்டி ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
15.ெநடிேமாழியனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமணி வதீி

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

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
219 219 219 ெசண்டியம்பாக்கம்‐

604302
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி, 
ெசண்டியம்பாக்கம்‐604302

1.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நயினார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட ெதரு , 
5.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு , 
6.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) எஸ்என்ஆர்  ெதரு , 
7.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சுப்பரமணியர் ெதரு , 
8.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு , 
9.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மினி ேடங்க் ெதரு , 
10.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
11.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
12.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 
13.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
14.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
15.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
16.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 
17.ெசண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ெதரு

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

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
220 220 220 ெபrயதச்சூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

குக்கிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெபrயதச்சூர்‐605651

1.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 2.ெபrயதச்சூர்
(வ.கி) & (ஊ) களத்து ேமடு , 3.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதிதாசன்ெதரு , 4.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அவ்ைவயார் 
ெதரு , 5.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அதியமான் ெதரு , 
6.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) கபிலர் ெதரு , 7.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கம்பர் ெதரு , 8.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) நக்கீரன்ெதரு , 
9.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அருணகிr ெதரு , 10.ெபrயதச்சூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சிவன்ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 ெபrயதச்சூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ெமயின் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெபrயதச்சூர்‐605651

1.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) இளங்ேகாவடி ெதரு , 2.ெபrயதச்சூர்
(வ.கி) & (ஊ) குமணன் ெதரு , 3.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) வ.உ.சி 
ெதரு , 4.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 
5.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) காளேமகம் ெதரு , 6.ெபrயதச்சூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேகாசைல ெதரு , 7.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பல்லவன் ெதரு , 8.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா1வதுெதரு 
, 9.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா 2வதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 ெபrயதச்சூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கூடுதல் புதிய கட்டிடம், 
ெபrயதச்சூர்‐605651

1.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) கைலவாணர் ெதரு , 2.ெபrயதச்சூர்
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெரட்டி ெகால்ைல ெதரு , 4.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கட்டெபாம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 ெபrயதச்சூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ெபrயதச்சூர்‐605651

1.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 2.ெபrயதச்சூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
இைறயனார் ெதரு , 4.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

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

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
224 224 224 ெபrயதச்சூர், 

விநாயகபுரம்‐605651
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெபrயதச்சூர், விநாயகபுரம்‐605651

1.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு 
(வினாயகபுரம்) , 3.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு 
(விநாயகபுரம்) , 4.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் 
ெதரு (விநாயகபுரம்) , 5.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அகரம் 
குறுக்குத்ெதரு , 6.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அகரம்புதியமாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 7.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அகரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அகரம் பைழய மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
9.ெபrயதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) சாலமடம் மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 ேபரணி‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ேபரணி‐605651

1.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 2.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) 
நயினார் ெதரு , 3.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.ேபரணி 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துப்பாட்ைடத்ெதரு , 5.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) 
முருக்கங்காடுெதரு , 6.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சிேராடுெதரு , 
7.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 8.ேபரணி (வ.கி) 
& (ஊ) ேகாபாலகிருஷ்ணர்ேகாயில்ெதரு , 9.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளத்ெதரு , 10.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 ேபரணி‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ேபரணி‐605651

1.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதரு , 2.ேபரணி (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி ெதரு , 3.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் 
ெதரு , 4.ேபரணி (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்புரம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 சித்தணி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம், சித்தணி‐605652

1.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.சித்தணி
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 3.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர 
வடக்கு ெதரு , 4.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதற்கு ெதரு , 
5.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
6.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
228 228 228 சித்தணி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம், சித்தணி‐605652
1.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 2.சித்தணி
(வ.கி) & (ஊ) ேபாத்தியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.சித்தணி (வ.கி) & 
(ஊ) வினாயகர் ேகாவில் ெதரு , 4.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) 
ேபாத்தியம்மன் ேகாவில் ெநடுந் ெதரு , 5.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி 1வது ெதரு , 6.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி 2வது ெதரு , 7.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) குருப் ஹவுஸ் 
முதல் ெதரு , 8.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) குருப் ஹவுஸ்2வது ெதரு 
, 9.சித்தணி (வ.கி) & (ஊ) குருப் ஹவுஸ் 3வது ெதரு , 10.சித்தணி 
(வ.கி) & (ஊ) குருப் ஹவுஸ் 4வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 எழாய்‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
எழாய்‐605652

1.எழாய் (வ.கி) & சித்தணி (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.எழாய் (வ.கி) & சித்தணி (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.எழாய் (வ.கி) & 
சித்தணி (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 4.எழாய் (வ.கி) & சித்தணி (ஊ) 
விக்கிரவாண்டி ெமயின் ேராடு , 5.எழாய் (வ.கி) & சித்தணி (ஊ) 
புது காலனி , 6.எழாய் (வ.கி) & சித்தணி (ஊ) ெஜ.ெஜ நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 பாலப்பட்டு‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
பாலப்பட்டு‐604302

1.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) தண்டுமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) தண்டுமாrயம்மன் ேகாயில் 
குறுக்குத் ெதரு , 3.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெசல்லும் 
சாைலத் ெதரு , 4.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடித் ெதரு , 
5.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெரஸ்ட்ஹவுஸ் ெதரு , 6.பாலப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.பாலப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பாகவதர் ெதரு , 9.பாலப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேடங்கர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
231 231 231 ெசண்டூர்‐604302 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு

பகுதி, ெசண்டூர்‐604302
1.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளத்ெதரு , 3.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 4.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி , 5.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி , 6.ெசண்டூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி ெதரு , 7.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒட்டர்பாைளயம் , 8.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி ெநடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 ெசண்டூர்‐604302 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி, ெசண்டூர்‐604302

1.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மயிலம் ேராடு , 3.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 5.ெசண்டூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேகாயில்காரத் ெதரு , 6.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெநய்காரத் 
ெதரு , 7.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.ெசண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 விளங்கம்பாடி‐604302 ெதன்னரசு நிதி உதவிெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி, விளங்கம்பாடி‐604302

1.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.விளங்கம்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 3.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காமன் ேகாயில் ெதரு , 7.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளத்ெதரு , 8.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 1வது ெதரு , 
9.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 2வது ெதரு , 
10.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 3வது ெதரு , 
11.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 4வது ெதரு , 
12.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 5வது ெதரு , 
13.விளங்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 6வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
234 234 234 எடப்பாைளயம்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

எடப்பாைளயம்‐604302
1.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாவில் ெதரு , 
2.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) முதல் ேமட்டுத் ெதரு , 
3.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 சின்னெநற்குணம்‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
சின்னெநற்குணம்‐604302

1.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) முதல் ெதரு , 2.சின்ன
ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.சின்ன ெநற்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெசட்டித் ெதரு , 4.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ெதரு , 5.சின்னெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
சித்ேதr ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236 236 236 சின்னெநற்குணம்‐
604302

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
சின்னெநற்குணம்‐604302

1.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 3.சின்ன 
ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.சின்ன 
ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 5.சின்ன ெநற்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) தபால் ஆபீஸ் ெதரு , 6.சின்ன ெநற்குணம் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 நல்லாமூர்‐604302 சத்துணவுக்கூடம், நல்லாமூர்‐604302 1.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாயில் கிழக்கு ெதரு , 
3.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) நாவிதர்ெதரு , 4.நல்லாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நாவம்மாள்ேகாயில்ெதரு , 5.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 6.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குயவர்ெதரு , 7.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாயில்ெதரு 
, 8.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 9.நல்லாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்குேமட்டுத்ெதரு , 10.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாயில்ெதரு , 11.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் 
கிழக்கு ெதரு , 12.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 1வது 
ெதரு , 13.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது ெதரு , 
14.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 1வதுெதரு , 
15.நல்லாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 2வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
238 238 238 ெகால்லியங்குணம்‐

604304
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு பகுதி, ெகால்லியங்குணம்‐
604304

1.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) நல்லாமூர் சாைல , 
2.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) கங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 ெகால்லியங்குணம்‐
604304

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு பகுதி, ெகால்லியங்குணம்‐
604304

1.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 1வது ெதரு , 
4.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது ெதரு , 
5.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 3வது ெதரு , 
6.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 4வது ெதரு , 
7.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காளி ேகாயில் ெதரு , 
8.ெகால்லியங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மைலேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 மயிலம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, மயிலம்‐604304

1.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 2.ைமலம்
(வ.கி) & (ஊ) பட்டிெகாட்டாெதரு , 3.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆட்டுக்காரத்ெதரு , 4.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) மயிலிஅம்மன் 
ேகாவில்ெதரு , 5.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆரணியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 மயிலம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, மயிலம்‐604304

1.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைடத்ெதரு , 2.ைமலம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி மrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ைமலம் 
(வ.கி) & (ஊ) அருந்துதியர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 மயிலம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி நடு கட்டிடம், மயிலம்‐
604304

1.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) பாைளயம் ெதரு , 2.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
உைடயார்ெதரு , 3.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜ.ெஜ.நகர் , 4.ைமலம் 
(வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 5.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) சன்னதிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
243 243 243 மயிலம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி, மயிலம்‐604304
1.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) சன்னதித்ெதருசந்து , 2.ைமலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 3.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) காளிக்ேகாவில்ெதரு , 
4.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 5.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பண்டிதர்ெதரு , 6.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர்நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 மயிலம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, மயிலம்‐604304

1.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆரம்பசுகாதார நிைலயம் குடியிருப்பு , 
2.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டிேராடு , 3.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசண்டூர் சாைல , 4.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவ்காந்தி நகர் , 
5.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) காந்திநகர் , 6.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) தர்த்த 
குளத் ெதரு , 7.ைமலம் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 ெதன்ெகாளப்பாக்கம்‐
604304

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெதன்ெகாளப்பாக்கம்‐604304

1.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முதல் குறுக்கு ெதரு , 
3.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்ேகனியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 
5.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இரண்டாவது குறுக்குத் 
ெதரு , 6.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புது 
காலனி 1வது ெதரு , 8.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி2வதுெதரு , 9.ெதன்ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெஜயலலிதாநகர்1வதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 தழுதாளி‐604304 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கிழக்கு பகுதி, தழுதாளி‐604304

1.தழுதாளி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 2.தழுதாளி (வ.கி) & 
(ஊ) அஞ்சலகத் ெதரு , 3.தழுதாளி (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 தழுதாளி‐604304 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பக்க ேமற்கு பகுதி, தழுதாளி‐604304

1.தழுதாளி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.தழுதாளி (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டி சாைல , 3.தழுதாளி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
248 248 248 கண்ணியம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

கண்ணியம்‐604304
1.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு , 4.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராட்டு 
ெதரு , 5.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ெதரு , 6.கன்னியம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராட்டு ேமட்டுத்ெதரு , 7.கன்னியம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டுத் ெதருவில் குறுக்கு ெதரு , 8.கன்னியம் (வ.கி) & 
(ஊ) பால்வாடித்ெதரு , 9.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேராட்டுத் ெதரு , 10.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி பைழய 
ெதரு , 11.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 12.கன்னியம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 13.கன்னியம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி குறுக்கு ெதரு , 14.கன்னியம் (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ெகாணமங்கலம்‐
604304

அரசு கிராம ேசைவ ைமயம், 
ெகாணமங்கலம்‐604304

1.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
4.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார்ெதரு , 
5.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
6.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
7.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 
8.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாெதரு , 
9.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார்ெதரு , 
10.ெகாணமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
250 250 250 ெகாரளூர்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெகாரளூர்‐604304
1.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) கிழக்கு வதீி , 
2.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) ேமற்கு வதீி , 
3.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) ெதற்கு வதீி , 
4.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 
5.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) மந்ைதெவளி , 
6.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) காலனி , 
7.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) குவாட்டர்ஸ் , 
8.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) ெதன்ஆலபாக்க 
ேராடு , 9.ெகாரளூர் (வ.கி) & ெதன் ஆலப்பாக்கம் (ஊ) 
ஆலப்பாக்கம் ஒட்டு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 ெதன்னாலப்பாக்கம்‐
604304

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு, ெதன்னாலப்பாக்கம்‐604304

1.ெதன் ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதன் ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேதசிய ெநடுஞ்சாைல ெதரு , 
3.ெதன் ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திரு நீலகண்டியம்மன் ெதரு 
, 4.ெதன் ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு வதீி , 5.ெதன் 
ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு வதீி , 6.ெதன் ஆலப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 ெதன்னாலப்பாக்கம்‐
604304

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ெதன்னாலப்பாக்கம்‐
604304

1.ெதன் ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.ெதன்
ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமட்டுத்ெதரு , 3.ெதன் 
ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்தங்கைரயான்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 பாதிராபுலியூர்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, பாதிராபுலியூர்‐604304

1.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுநகர் , 2.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காமன்ேகாயில் ெதரு , 3.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குயவர் வதீி , 4.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட வதீி , 
5.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதீி , 
6.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) பட்டிெதரு , 7.பாதிராப்புலியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 8.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
254 254 254 பாதிராபுலியூர்‐604304 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு

பகுதி ெதற்கு பக்கம், பாதிராபுலியூர்‐
604304

1.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு மாடவதீி , 
3.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ைமலம்ேராடு , 4.பாதிராப்புலியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதன்ஆலபாக்கம்ேராடு , 5.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபதிஅம்மன்ேகாயில்ெதரு , 6.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதாப்புெதரு , 7.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 பாதிராபுலியூர்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம், 
பாதிராபுலியூர்

1.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி , 2.பாதிராப்புலியூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 3.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கட்ைடயன் ெதரு , 4.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபத்தான் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 பாதிராபுலியூர்‐604304 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி வடக்கு பக்கம், பாதிராபுலியூர்‐
604304

1.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) சர்க்கார் கிணறு ெதரு , 
2.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) தைலயாr ெதரு , 
4.பாதிராப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதன்னாலப்பாக்கம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 வடூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, வடூர்‐605652

1.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) அனந்தம்ேபட்ைட ெதரு , 2.வடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அனந்தம்ேபட்ைட 1வது குறுக்கு ெதரு , 3.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆனந்தம்ேபட்ைட 2வது குறுக்கு ெதரு , 4.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அனந்தம்ேபட்ைட 3வது குறுக்கு ெதரு , 5.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுப்ேபட்ைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 வடூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பிளாக் குறுக்கு ேராடு ெதற்கு பகுதி, 
வடூர்‐605652

1.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2.வடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 4.வடூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கல்லாங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
259 259 259 வடூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு

பகுதி வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி, வடூர்‐605652

1.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெஜயின் வதீி , 2.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பட்டித்ெதரு , 3.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயின் ேகாயில்ெதரு , 
4.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெஜயின் ேகாயில் ெதரு , 5.வடூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கீழண்டத்ெதரு , 6.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைட 
குறுக்குெதரு , 7.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
8.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 9.வடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) தைலயாrெதரு , 10.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 11.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 12.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாமாளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 வடூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி நடு கட்டிடம், வடுர்‐605652

1.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) தைலயாr ெதரு , 2.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிடுவன் ெதரு , 3.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) சரீாெதரு , 4.வடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 5.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாமாளிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 வடூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு பகுதி, வடுர்‐605652

1.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) கூனன்ேபட்ைடெதரு , 2.வடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

262 262 262 கணபதிப்பட்டு‐605652 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, கணபதிப்பட்டு‐605652

1.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குவதீி , 2.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்குவதீி , 3.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்வதீி , 4.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
கருடகம்பத்ெதரு , 5.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 6.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 7.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெரட்டிகுப்பம் சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 64 of 65



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

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.எ

ண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
263 263 263 கணபதிபட்டு‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

நடுக் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
கணபதிபட்டு‐605652

1.கணபதிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.கணபதிபட்டு
(வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 1 வது ெதரு , 3.கணபதிபட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி 2 வது ெதரு , 4.கணபதிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது 
காலனி 3 வது ெதரு , 5.கணபதிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
4 வது ெதரு , 6.கணபதிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 5 வது 
ெதரு , 7.கணபதிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டிபாைளயம் , 
8.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேடம் ேராடு , 9.கணபதிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ெபrயபாைளயத்தம்மன் 1வது ெதரு , 
10.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபrயபாைளயத்தம்மன் 2 வது 
ெதரு , 11.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபrயபாைளயத்தம்மன் 
3வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 ஆத்திக்குப்பம்‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ஆத்திக்குப்பம்‐605652

1.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.கணபதிப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு ஆத்திகுப்பம் , 3.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.கணபதிப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) வடுர் நீர்ேதக்க ஆபிஸ் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 சு.கடூர்‐604305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
சு.கடூர்‐604305

1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சு.கடூர் கிராம ெதரு 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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