
   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 ஒலக்கூர்‐604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

பக்க அைற.1, ஒலக்கூர்‐604305
1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆப்பிஸ் ெதரு , 
3.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 4.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அக்கரகார ெதரு , 5.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நசுக்கான் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 ஒலக்கூர்‐604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பக்க அைற.2, ஒலக்கூர்‐604305

1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) இரயில்ேவ பீட்டர் ேராடு , 
3.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காலான் ெதரு , 4.ஒலக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு ெதரு , 5.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 ஒலக்கூர்‐604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஒலக்கூர்‐604305

1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காளான் ெதரு , 3.ஒலக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வண்ணாரப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 ஒலக்கூர்‐604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க அைற.41, ஒலக்கூர்‐604305

1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 
2.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.ஒலக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தேமடு 1வது ெதரு , 5.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 
7வது ெதரு , 6.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் 2 வது ெதரு , 7.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் 3 வது ெதரு , 8.ஒலக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 4 வது ெதரு , 9.ஒலக்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 5 வது ெதரு , 10.ஒலக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 6 வது ெதரு , 
11.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆஸ்பிட்டல் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
5 5 5 ஒலக்கூர்‐604305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ெதற்கு பகுதி, ஒலக்கூர்‐604305
1.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ரயில்ேவ பீட்டர் ேராடு , 
2.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 2வது ெதரு , 4.ஒலக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 3வது ெதரு , 5.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தேமடு 4வது ெதரு , 6.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 
5வது ெதரு , 7.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 6வது 
ெதரு , 8.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 7வது ெதரு , 
9.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 8வது ெதரு , 
10.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 9வது ெதரு , 
11.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு 10வது ெதரு , 
12.ஒலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமேதவைத ேகாவில்ெதரு , 
13.ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆஸ்பிட்டல் ேராடு , 14.ஓலக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 1வது ெதரு , 
15.ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 3வது 
ெதரு , 16.ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
5வது ெதரு , 17.ஓலக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் 7வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 கூச்சிக்ெகாளத்தூர்‐
604305

ேராமண் கத்ேதாலிக் நிதி உதவி
ெபறும் துவக்கப்பள்ளி, 
கூச்சிக்ெகாளத்தூர்‐604305

1.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
2.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யாவு ெதரு , 
3.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 
5.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து  ெதரு , 
6.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமனி ெதரு , 
7.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
8.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 
10.கூச்சிெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
7 7 7 பாதிr‐604305 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

பாதிr‐604305
1.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 2.பாதிr  (வ.கி) & 
(ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாயில்ெதரு , 4.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்வதீி , 5.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 6.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) இலுப்ைப ேதாப்பு ெதரு , 
7.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) என்.எச் ேராடு ெதரு , 8.பாதிr  (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி ெதரு , 9.பாதிr  (வ.கி) & (ஊ) கrக்கப்பட்டு 
கிராம ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 ஓங்கூர் 604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, ஓங்கூர் 604305

1.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) களத்து ேமட்டு ெதரு , 2.ஓங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 3.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அரசமரத்து ெதரு , 4.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
5.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) தாணங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 ஓங்கூர் 604305 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, ஓங்கூர் 604305

1.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 2.ஓங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் 
ெதரு , 4.ஓங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்மளார் ெதரு , 5.ஓங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஏrகைரத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 கம்பூர்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கம்பூர்‐604101

1.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
யாதவர் ெதரு , 4.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர , 5.கம்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 6.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைர ெதரு , 8.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.கம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குவாட்ரஸ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
11 11 11 அன்னம்பாக்கம்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

அன்னம்பாக்கம்‐604101
1.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல் குளக்கைர ெதரு , 
2.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
3.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர வதீி , 
4.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேதர்முட்டி ெதரு , 
5.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட வதீி , 
6.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
7.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கணக்குபிள்ைள வதீி , 
8.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 9.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர்காலனி , 
10.அன்னம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 வடகளவாய்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வடகளவாய்‐604101

1.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
2.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுஞ்சாைல ெதரு , 
3.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) காலணி ெநடுஞ்சாைல ெதரு , 
4.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
5.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) முத்ைதயா ெதரு , 
6.வடகளவாய் (வ.கி) & (ஊ) புதூர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 கடவம்பாக்கம்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம், கடவம்பாக்கம்‐604101

1.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட வதீி , 
4.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழண்ைட வதீி , 
5.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
14 14 14 கடவம்பாக்கம்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம், கடவம்பாக்கம்‐604101
1.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழண்ைட வதீி (காலனி) , 
2.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு (காலனி) , 
3.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு (காலணி) , 5.கடவம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கருமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 ஆவணிப்பூர்‐604101 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம், ஆவணிப்பூர்‐604101

1.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) கடவம்பாக்கம் ேராடு , 
2.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
3.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
4.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 5.ஆவணிப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வன்னியர் ெதரு , 6.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகர் ேகாயில் ெதரு , 8.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சூணாம்ேபடு ேராடு , 9.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வண்ணார ெதரு , 10.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் 
ெதரு , 11.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமட்டுெதரு , 
12.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மந்ைதெவளி ெதரு , 
13.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி பாரதிதாசன் 
ெதரு , 14.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
திருவள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 ஆவணிப்பூர்‐604101 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம், ஆவணிப்பூர்‐604101

1.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 
2.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேசந்தமங்கலம் சாைல , 
3.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.ஆவணிப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி குரும்ேபடு ேராடு , 
6.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 1வது ெதரு , 
7.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி காமராஜர் ெதரு , 
8.ஆவணிப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
17 17 17 ேசந்தமங்கலம்‐604101 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

ேசந்தமங்கலம்‐604101
1.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 
2.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ேசந்தமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ேசந்தமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ஏrவாய்க்கால் ெதரு , 5.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 6.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைர ெதரு , 7.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 8.ேசந்தமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 ஆட்சிபாக்கம்‐604101 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம், ஆட்சிபாக்கம்‐604101

1.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மூலத்ெதரு , 
2.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
7.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 
8.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
9.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 
10.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) உயர்நிைலபள்ளி ெதரு , 
11.நரமாகாணி (வ.கி) & ஆட்சிபாக்கம் (ஊ) 
ெவங்கடாஜலபதி ேகாயில் ெதரு , 12.நரமாகாணி (வ.கி) & 
ஆட்சிபாக்கம் (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 ஆட்சிபாக்கம்‐604101 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம், ஆட்சிபாக்கம்‐604101

1.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ஆட்சிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
20 20 20 பைனயூர்‐604101 அரசு ஆதிராவிடர் நடுநிைலபள்ளி

புதிய கட்டிடம், பைனயூர்‐604101
1.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & பைனயூர் (ஊ) விநாயகர்
ேகாயில்ெதரு , 2.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) &  பைனயூர் (ஊ) 
கலர் ெதரு , 3.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & பைனயூர் (ஊ) 
டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 4.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி)  
பைனயூர் (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) &  
பைனயூர் (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 6.பாங்ெகாளத்தூர் 
(வ.கி) & பைனயூர் (ஊ) அருந்ததி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

21 21 21 பாங்ெகாளத்தூர்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
பாங்ெகாளத்தூர்‐604101

1.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
2.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு , 
3.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மணியம் ெதரு , 
4.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாதண்டராமன் ெதரு , 
5.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பாலமுருகன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கருமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாலம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.பாங்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 கீழ்பசார்‐604101 நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி, 
கீழ்பசார்‐604101

1.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைத அம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லிஅம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) புது காலணி 1வது ெதரு , 
6.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது ெதரு , 
7.கீழ்பசார் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 3வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
23 23 23 அண்டப்பட்டு‐604101 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

புதிய கட்டிடம், அண்டப்பட்டு‐604101
1.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
3.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
4.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 5.அண்டப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயர் ேகாயில் ெதரு , 6.அண்டப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ெகங்கைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 
8.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 9.அண்டப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 10.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
வள்ளுவர் ெதரு , 11.அண்டப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 ஏப்பாக்கம்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ஏப்பாக்கம்‐604101

1.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) கீழண்ைட ெதரு , 3.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) குளக்கைர ெதரு , 5.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 ஏப்பாக்கம்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ஏப்பாக்கம்‐604101

1.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 3.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாட்டர்ஸ் ெதரு , 4.ஏப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 பள்ளிபாக்கம்‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
பள்ளிபாக்கம்‐604307

1.பள்ளிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.பள்ளிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு , 3.பள்ளிப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.பள்ளிப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.பள்ளிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
6.பள்ளிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
27 27 27 ேகாேனrகுப்பம்‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி, ேகாேனrகுப்பம்‐604307
1.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நல்லாத்தூர் கிராமம் , 
2.நங்குணம் (வ.கி) & நல்லாத்தூர் (ஊ) நங்குணம் கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 ேகாேனrகுப்பம்‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ேகாேனrகுப்பம்‐604307

1.ேகாேனrகுப்பம் (வ.கி) & நல்லாத்தூர் (ஊ) ேகாேனr
குப்பம்   கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 கீழ்ஆதனூர்‐604307 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், கீழ்ஆதனூர்‐604307

1.கீழ்ஆதனூர்(வ.கி) & (ஊ) ேநரு ெதரு , 2.கீழ்ஆதனூர்(வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு, மங்கலம்  , 
3.கீழ்ஆதனூர்(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 4.கீழ்ஆதனூர்(வ.கி) 
& (ஊ) ெசட்டித் ெதரு, மங்கலம்  , 5.கீழ்ஆதனூர்(வ.கி) & (ஊ) 
மண்டபத் ெதரு , 6.கீழ்ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர 
ெதரு , 7.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 கீழ்ஆதனூர்‐604307 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம், கீழ்ஆதனூர்‐604307

1.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.கீழ் ஆதனூர்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3.கீழ் ஆதனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு , 4.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குளக்கைர ெதரு , 5.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
இந்திரா குடியிருப்பு , 7.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு காலனி , 8.கீழ் ஆதனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிணற்று 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

31 31 31 சாரம்‐604307 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் நடு பகுதி, சாரம்‐604307

1.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 2.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) 
சனீிவாசன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 சாரம்‐604307 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, சாரம்‐604307

1.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) என்.எச். ெமயின்ேராடு , 2.சாரம்  (வ.கி) 
& (ஊ) குறுக்குத் ெதரு , 3.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்திr நகர் 
, 4.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 5.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) 
மூலெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
33 33 33 சாரம்‐604307 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, சாரம் ‐ 604307
1.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.சாரம்  
(வ.கி) & (ஊ) வன்னியர் ெதரு , 4.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) 
சாஸ்திr நகர் , 5.சாரம்  (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 ேமல்ேபட்ைட‐604307 காந்திநிதி உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி, ேமல்ேபட்ைட‐604307

1.ேமல்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீி , 2.ேமல்ேபட்ைட
(வ.கி) & (ஊ) குளாளர் வதீி , 3.ேமல்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைர வதீி , 4.ேமல்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு  , 5.ேமல்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர 
வதீி காலனி , 6.ேமல்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு(காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 ஈச்ேசr‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஈச்ேசr‐604307

1.ஈச்ேசr (வ.கி) & கீழ்கூடலூர் (ஊ) காலனி அம்ேபத்கார்
ெதரு , 2.ஈச்ேசr (வ.கி) & கீழ்கூடலூர் (ஊ) ஈச்ேசr 
பள்ளிக்கூடெதரு , 3.ஈச்ேசr (வ.கி) & கீழ்கூடலூர் (ஊ) 
ஈச்ேசr சாரம்சாைல , 4.ஈச்ேசr (வ.கி) & கீழ்கூடலூர் (ஊ) 
ஈச்ேசr குளத்து ெதரு , 5.ஈச்ேசr (வ.கி) & கீழ்கூடலூர் (ஊ) 
ஈச்ேசr மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஈச்ேசr (வ.கி) & 
கீழ்கூடலூர் (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 7.ஈச்ேசr (வ.கி) & 
கீழ்கூடலூர் (ஊ) கவுண்டர் ெதரு , 8.ஈச்ேசr (வ.கி) & 
கீழ்கூடலூர் (ஊ) புது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
36 36 36 கீழ்கூடலூர்‐604307 ஸ்ரீ ெவங்கடகிருஷ்ணா

நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி, 
கீழ்கூடலூர்‐604307

1.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாவிந்தசாமி நகர் , 
2.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) எட்டியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
3.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் குறுக்கு 
ெதரு , 5.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrகைர ெதரு , 
6.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 7.கீழ்கூடலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஆலமரெதரு , 8.கீழ்கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 ெநாளம்பூர்‐604307 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண்.1, 
ெநாளம்பூர்‐604307

1.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீி , 2.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ள ெதரு , 4.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏப்பாக்கம் ேராடு , 
5.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு மாட வதீி , 6.ெநாளம்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 7.ெநாளம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 8.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 10.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

38 38 38 ெநாளம்பூர்‐604307 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண்.2, 
ெநாளம்பூர்‐604307

1.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.ெநாளம்பூர்
(வ.கி) & (ஊ) பஸ்டாண்டு ெதரு , 3.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேராடு ெதரு , 4.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 
5.ெநாளம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு , 6.ெநாளம்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அயனாவரம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
39 39 39 ெநாளம்பூர்‐604307 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி, ெநாளம்பூர்‐604307
1.ெநாளம்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெநாளம்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) காமராஜன் ெதரு , 3.ெநாளம்பூர் 
 (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 4.ெநாளம்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
ெசாக்கலிங்கம் ெதரு , 5.ெநாளம்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 6.ெநாளம்பூர்  (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 கீழ்ேசவூர்‐604101 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கீழ்ேசவூர்‐604101

1.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
3.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
4.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 5.கீழ்ேசவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு பள்ளிகூட ெதரு , 
7.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயமுத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 8.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு பள்ளிகூட ெதரு , 
9.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகர் ேகாயில் ெதரு , 
10.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 11.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) முக்கியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 12.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு , 
13.கீழ்ேசவூர் (வ.கி) & (ஊ) தண்டுமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
41 41 41 கீழ்மண்ணூர்‐604101 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளி, 

கீழ்மண்ணூர்‐604101
1.கீழ்மண்ணுர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கீழ்மண்ணுர் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.கீழ்மண்ணுர் (வ.கி) 
& (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 4.கீழ்மண்ணுர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாயில் ெதரு , 5.கீழ்மண்ணுர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
6.கருப்பூர் (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கருப்பூர் குளத்துத் 
ெதரு , 7.கருப்பூர் (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கருப்பூர் 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 8.கருப்பூர் (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் 
(ஊ) கருப்பூர் கிழக்கு ெதரு , 9.கருப்பூர் (வ.கி) & 
கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கருப்பூர் ெதற்கு ெதரு , 10.கருப்பூர் 
(வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கருப்பூர் ேமலண்ைட ெதரு , 
11.கருப்பூர் (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கருப்பூர் காலனி 
குடியிருப்பு ெதரு , 12.வண்டாரம்பூண்டி (வ.கி) & 
கீழ்மண்ணூர் (ஊ) வண்டாரம்பூண்டி விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 13.கீழ்ெநமிலி (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) 
கீழ்ெநமிலி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 14.கீழ்ெநமிலி 
(வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கீழ்ெநமிலி ஏrக்கைர ெதரு , 
15.கீழ்ெநமிலி (வ.கி) & கீழ்மண்ணூர் (ஊ) கீழ்ெநமிலி 
குளத்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 கீழ்பூேதr‐604101 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலபள்ளி, 
கீழ்பூேதr‐604101

1.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 5.கீழ்பூேதr 
(வ.கி) & (ஊ) ேசணலூர் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) ேசணலூர் குளக்கைர ெதரு , 
7.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) குண்ணப்பாக்கம் ேராடு , 
8.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) கீழ்பூேதr காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 9.கீழ்பூேதr (வ.கி) & (ஊ) கீழ்பூேதr 
கல்லாங்குத்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
43 43 43 குண்ணப்பாக்கம்‐604101 திரவிய சகாய ஆரம்பப்பள்ளி, 

குண்ணப்பாக்கம்‐604101
1.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குண்ணப்பாக்கம்  
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதாகுப்பு வடுகள் ெதரு , 3.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.குண்ணப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 5.குண்ணப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகர் ேகாயில் ெதரு , 
7.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மண்டெபரும்பாக்கம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு ேநர் சாைல , 9.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 10.குண்ணப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 அrயந்தாங்கல்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு முக கிழக்கு கட்டிடம், 
அrயந்தாங்கல்‐604301

1.அrயந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) மடவந்தாங்கல் , 
2.அrயந்தாங்கல் (வ.கி) & (ஊ) அrயந்தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 நல்முக்கல்‐604301 உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
முகம், நல்முக்கல்‐604301

1.நல்முக்கல் (வ.கி) & (ஊ) நல்முக்கல் கிராமம் , 
2.நல்முக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளம் மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.நல்முக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளம் 
காலனி , 4.நல்முக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 கீழ் அருங்குணம் ‐ 
604301

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு முக கிழக்கு கட்டிடம் , கீழ் 
அருங்குணம் ‐ 604301

1.கீழ் அருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) வடெகாளப்பாக்கம்
கிராமம் , 2.கீழ் அருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) கீழ் 
அருங்குணம் கிராமம் , 3.கீழ் அருங்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசாக்கந்தாங்கள் கிராமம் , 4.கீழ் அருங்குணம் (வ.கி) & 
(ஊ) அழகியப்பாக்கம் கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
47 47 47 மாrயமங்கலம்‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி

புதிய கட்டிடம், மாrயமங்கலம்‐604001
1.கட்டைள (வ.கி) & மாrயமங்கலம்(ஊ) பள்ள ெதரு , 
2.கட்டைள (வ.கி) & மாrயமங்கலம்(ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
3.கட்டைள (வ.கி) &  மாrயமங்கலம்(ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 கட்டைள‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம், கட்டைள‐604001

1.கட்டைள (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.கட்டைள (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ள ெதரு , 3.கட்டைள (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.கட்டைள (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
5.ஜானகிேபட்ைட(வ.கி) & கட்டைள (ஊ) பள்ளி ெதரு , 
6.கட்டைள (வ.கி) & (ஊ) ஜானகி ேபட்ைட , 7.கட்டைள (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49 49 49 விட்டலாபுரம் 604001 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
விட்டலாபுரம் 604001

1.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) திண்டிவனம் சாைல , 
2.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
4.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
5.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 விட்டலாபுரம் 604001 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
விட்டலாபுரம் 604001

1.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
3.விட்டலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 எண்டியூர்‐604001 ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, எண்டியூர்‐604001

1.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாசிைல ெதரு , 
2.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு , 3.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 எண்டியூர்‐604001 ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, எண்டியூர்‐604001

1.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.எண்டியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.எண்டியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) முருகா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
53 53 53 எண்டியூர்‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, 

எண்டியூர்‐604001
1.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 2.எண்டியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஆசாr ெதரு , 3.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் 
ெதரு , 5.எண்டியூர் (வ.கி) & (ஊ) பாைதகைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 ஆத்தூர்‐604002 ராமலிங்கசுவாமி நிதி உதவிெபறும்
ஆரம்ப்பள்ளி, ஆத்தூர்‐604002

1.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ஆத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேகாயில் ெதரு , 3.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்ைதவாைட ெதரு , 5.ஆத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 6.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாடசாைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 ஆத்தூர்‐604002 ராமலிங்கசுவாமி நிதி உதவிெபறும்
ஆரம்ப்பள்ளி புதிய கட்டிடம், ஆத்தூர்‐
604002

1.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குட்ைடக்கார ெதரு , 2.ஆத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருயிப்பு வடக்குெதரு , 
3.ஆத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ேராடு , 4.ஆத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு நடுத்ெதரு , 5.ஆத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்புெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 மானூர்‐604002 ஊராட்சி அலுவலகம் புதிய கட்டிடம், 
மானூர்‐604002

1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 3.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
களத்துேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 மானூர்‐604002 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
மானூர்‐604002

1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) காலூர் , 2.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி , 3.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) வட்டு வசதி 
வாrய குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 மானூர்‐604002 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, மானூர்‐604002

1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ேராடு , 2.மானூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
59 59 59 மானூர்‐604002 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி, மானூர்‐604002
1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) அப்பாசாமி நகர் , 2.மானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி , 3.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 மானூர்‐604002 தமிழ்நாடு வட்டுவசதி வாrய
விருந்தினர் இல்லம், மானூர்‐604002

1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) சக்கரபாணி நகர் , 2.மானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மன்னார்சாமி ேகாயில் ெதரு , 3.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 மானூர்‐604002 ேஷக்ஸ்பியா் ஆங்கிலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, மானூர்‐604002

1.மானூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாபாலபுரம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 வடஆலப்பாக்கம்‐
604002

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
வடஆலப்பாக்கம்‐604002

1.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) விட்டாலபுரம் ேராடு , 
2.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கந்தசாமி 
ெதரு , 5.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமணன் ெதரு , 
6.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 7.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முத்து ெதரு , 
8.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளி கூடத் ெதரு , 
9.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருேகசன் ெதரு , 
10.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் 
ெதரு , 11.வடஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடஆலப்பாக்கம் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 சலவாதி‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, சலவாதி‐604307

1.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 2.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 3.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் 
பாைத , 4.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
64 64 64 சலவாதி‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம், 
சலவாதி‐604307

1.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு
(காலனி) , 2.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) குரூப்ஹவுஸ் காலணி , 
3.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) இருளர் வதீி , 4.சலவாதி (வ.கி) & 
(ஊ) மின் நகர் , 5.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) திரு.வி.க.நகர் , 
6.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) பாலாஜி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 சலவாதி‐604307 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
சலவாதி 604307

1.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணத்தார் ெதரு , 2.சலவாதி
(வ.கி) & (ஊ) மங்களத்தார் ெதரு , 3.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) 
பாசிவார்த்தார் ெதரு , 4.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) சைடயன் 
ெதரு , 5.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 6.சலவாதி 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 7.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) ேதசிய 
ெநடுஞ்சாைல , 8.சலவாதி (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 ெசஞ்சி ேராடு 
திண்டிவனம்‐604001

ஒழுங்கு முைற விற்பைனகூடம்
அலுவலகம் வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி, ெசஞ்சி ேராடு 
திண்டிவனம் ‐604001

1.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) ெசஞ்சிேராடு , 
2.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) இருதயபுரம் , 
3.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) ெசஞ்சி ேராடு 
வண்ணாங்குட்ைட , 4.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் 
(ஊ) சுதாகர் நகர் (ெசஞ்சி ேராடு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
67 67 67 ெசஞ்சி ேராடு 

திண்டிவனம் ‐604001
ஒழுங்கு முைற விற்பைனகூடம்
அலுவலகம் வடக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி, ெசஞ்சி ேராடு 
திண்டிவனம் ‐604001

1.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) திருவள்ளுவர்
நகர் , 2.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) 
வந்தவாசி ேராடு , 3.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் 
(ஊ) சந்ைத ேமடு , 4.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் 
(ஊ) கல்பனா கண்ணன் நகர் , 5.திண்டிவனம் (வ.கி) & 
அவரப்பாக்கம் (ஊ) சந்ைதேமடு குட்ைடகைர , 
6.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) சந்ைதேமடு 
ஓைடக்கைர , 7.திண்டிவனம் (வ.கி) & அவரப்பாக்கம் (ஊ) 
சந்ைதேமடு ராஜேகாபால் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 ெசஞ்சி ேராடு 
திண்டிவனம்‐604001

ஒழுங்கு முைற விற்பைனக்கூடம்
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெசஞ்சி ேராடு திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (நகராட்சி) வார்டு 1 ேராஷைண
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.திண்டிவனம் 
(நகராட்சி) வார்டு 1 ேராஷைண பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 1 ேராஷைண 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் குறுக்கு ெதரு , 4.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 1 ேராஷைண பிள்ைளயார் ேகாயில் குறுக்கு 
ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 1 ேராஷைண ேராடு 
குறுக்கு ெதரு , 6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 1 ேராஷைண 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு வாஜ்பாய் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 ெசஞ்சி ேராடு 
திண்டிவனம்‐604001

ஒழுங்கு முைற விற்பைனக்கூடம்
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெசஞ்சி ேராடு திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (நகராட்சி) வார்டு 1 ேராஷைண ேராடு , 
2.திண்டிவனம் (நகராட்சி) வார்டு 1 முகமதுநபி ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (நகராட்சி) வார்டு 1 எம்.ஜி.ஆர். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
70 70 70 அய்யந்ேதாப்பு 604001 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி, 

அய்யந்ேதாப்பு 604001
1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு எம்.ஜி.ஆர் நகர்
5வது ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு 
காமராஜ் நகர்  1வது ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 
அய்யந்ேதாப்பு காமராஜர் நகர் 2வது ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு பிள்ைளயார் 
ேகாவில்  ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 
அய்யந்ேதாப்பு எம்.ஜி.ஆர் நகர் 1வது ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு 
காமராஜர் நகர் 3வது ெதரு , 8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 
குண்டு ேமடு ெதரு , 9.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 
2அய்யந்ேதாப்பு காமராஜர் நகர் 4வது ெதரு , 
10.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர்  2வது ெதரு , 11.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 
அய்யந்ேதாப்பு எம்.ஜி.ஆர் நகர்  3வது ெதரு , 
12.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 2 அய்யந்ேதாப்பு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர்  4வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 ேராஷைண, 
திண்டிவனம் 604001

தாய் தமிழ் துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, ேராஷைண 
திண்டிவனம் 604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 மாrயம்மன் ேகாயில் வடக்கு
(2) ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

72 72 72 ேராஷைண, 
திண்டிவனம் 604001

தாய் தமிழ் துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, ேராஷைண 
திண்டிவனம் 604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 ேபாலன் ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 3 எம்.சி.முனியன் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 3 மாrயம்மன் ேகாவில் வடக்கு 3வது ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 மாrயம்மன் ேகாவில் வடக்கு 
4வது ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 மாrயம்மன் 
ேகாவில் வடக்கு 5வது ெதரு , 6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 3 
மாrயம்மன் ேகாவில் வடக்கு 6வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
73 73 73 முருங்கப்பாக்கம், 

திண்டிவனம்‐604001
நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
முருங்கப்பாக்கம் திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 மாrகுளத் ெதரு (ேமல்பாக்கம்
ெசல்லும் பாைத) , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 மாrகுளத் 
ெதரு (கைலஞர் நகர்) , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 
மாrகுளம் ெதரு (பாரதிதாசன் நகர்) , 4.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 7 பாரதிதாசன் நகர் 2வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 முருங்கப்பாக்கம், 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
முருங்கப்பாக்கம் திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 மாrகுளம் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 மாrகுளம் ெதரு (ஸ்கடர் நகர் 
முதல் ெதரு) , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 ஸ்கடர் நகர் 
2வது ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 ஸ்கடர் நகர் 3வது 
ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 முருங்கப்பாக்கம், 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி ேமற்கு கட்டிடம், 
முருங்கப்பாக்கம் திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 ஆஸ்பிட்டல் ேராடு  , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 கால்டுெவல் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 முருங்கப்பாக்கம், 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி
ஆஸ்பிட்டல் ேராடு ெதற்கு கட்டிடம், 
முருங்கப்பாக்கம் திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 ெபrயாண்டவர் ேகாயில்
நிலம் , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 சாம்ெபான்ைனயா நகர் 
, 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 4 சின்னேதாப்பு , 4.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 4 சிவசக்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 மாrகுளம் ெதரு, 
திண்டிவனம் 604001

வால்டர் ஸ்கடர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
அைற எண் 1 ெதற்கு பகுதி 
மாrகுளம் ெதரு, திண்டிவனம் 604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 அய்யாசாமி ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 மாrமுத்து ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 அய்யலு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 மாrகுளம் ெதரு, 
திண்டிவனம் 604001

வால்டர் ஸ்கடர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
அைற எண் 2 கிழக்கு பகுதி 
மாrகுளம் ெதரு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 அப்புகுட்டித் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 ஆஸ்பிட்டல் ேராடு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 5 ஏகாம்பரம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
79 79 79 மாrகுளம் ெதரு, 

திண்டிவனம் 604001
வால்டர் ஸ்கடர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
அைற எண் 13 ேமற்கு பகுதி 
உயிrயல் ஆய்வுக்கூடம் மாrகுளம் 
ெதரு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 ஏrக்ேகாடிெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 மூங்கிலம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 ஏrக்ேகாடி குறுக்கு ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 மூங்கிலம்மன் ேகாயில் 
குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

80 80 80 மாrகுளம் ெதரு, 
திண்டிவனம் 604001

வால்டர் ஸ்கடர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
அைற எண் 13 ேமற்கு பகுதி 
உயிrயல் ஆய்வுக்கூடம் மாrகுளம் 
ெதரு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 ஆஸ்பிட்டல் ேராடு பி , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 8 ேபாlஸ் சனுவாசன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 மாrகுளம் ெதரு, 
திண்டிவனம் 604001

வால்டர் ஸ்காடர்
ேமல்நிைலப்பள்ளி மாrகுளம் ெதரு, 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 பாரதியார் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 6 சரவணபிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 பஞ்சநாதன் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7 ெமாட்ைடயன் ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 7அப்பாய் ெதரு , 6.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 7 மரவாடியான் ெதரு , 7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 
7திருப்புளி சாமி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 ெசன்ைன ேராடு, 
திண்டிவனம்‐604001

ெசயற்ெபாறியாளர்அலுவலகம்த.நாகு
டிநீர்வடிகால்வாrயம் ெசன்ைன 
ேராடு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 16 கைலஞர் கருணாநிதி ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 16 ெசன்ைன ேராடு (உதய நகர்) , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 16 ெசன்ைன ேராடு 
(தில்ைலயாடி வள்ளியம்ைம நகர்) , 4.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 16 ெசன்ைன ேராடு (காமராஜ் நகர்) , 5.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 16 நகராட்சி குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
83 83 83 ெசன்ைன ேராடு, 

திண்டிவனம்‐604001
த.நா.கு.நீ.வ.வாபராமrப்புேகாட்டம்வ
ைரவுபகுதி ெசன்ைன ேராடு, 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 16 ராஜன் ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 16 நந்தணன் ெதரு (நத்தேமடு) , 3.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 16 ெசன்ைன ெநடுஞ்சாைல டி.எம்.ஜி நகர் , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 16 நத்தேமடு (நrகுறவர் காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 துைரசாமி ெதரு, 
திண்டிவனம்‐604001

ஸ்ரீ, கன்னிகாபரேமஸ்வrமகளிர்
உயர்நிைலப்பள்ளி துைரசாமி ெதரு, 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 9 தர்த்த குளக்கைர ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 9ஈஸ்வரன் ேகாவில் மாடவதீி , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 9 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 திண்டிவனம்‐604001 எம்.டி.கிேரன் நடுநிைலப்பள்ளி ேநரு
வதீி, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 ெபருமாள் ேகாவில்
மாடத்ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 குப்புசாமி ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 டாக்டர் அழகப்பர் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 அப்பாய் ெதரு , 5.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 11 ெகாட்டிராமன் ெதரு , 6.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 11 ெதாப்ைபயன் ெதரு , 7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 
ெபrய பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 9.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 11 ெபrய பிள்ைளயார் ேகாவில் மாடத்ெதரு , 
10.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 ெபrய பிள்ைளயார் 
ேகாவில் சன்னதி ெதரு , 11.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 11 
காரகுறிச்சி அருணாசலம் ெதரு , 12.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 11 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
86 86 86 திருவள்ளுவர் ெதரு, 

திண்டிவனம்‐604001
ேதசிய ேமல்நிைலப்பள்ளி
திருவள்ளுவர் ெதரு, திண்டிவனம்‐
604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 ராஜாஜி ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 9 மல்லியபத்தன் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 10 ஜவஹர்லால் ேநரு வதீி , 4.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 10 ெபருமாள் ேகாயில் சன்னதி ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 நபிகள் நாயகம் ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 திருவள்ளுவர் ெதரு , 
7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 கிருஷ்ணன் ெதரு , 
8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 துைரசாமித் ெதரு , 
9.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 10 மணியம் கந்தசாமி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 ேராஷைணபாட்ைட, 
திண்டிவனம்‐604001

ஸ்ரீநாகம்மாள் நடுநிைலப்பள்ளி
ேராஷைணபாட்ைட, திண்டிவனம்‐
604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 6 காலிமான் ெகால்ைல , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 6 ேவதகிr வதீி , 3.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 6 ஆஸ்பிட்டல் ேராடு (ேராஷைண) , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 6 வ.உ.சி. ெதரு , 5.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 6 மதார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 ேராஷைணபாட்ைட, 
திண்டிவனம்‐604001

ஸ்ரீநாகம்மாள் நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ேராஷைணபாட்ைட, திண்டிவனம்‐
604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 33 கrயன் ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 33 பசுவார்த்தம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 ேராஷைணபாட்ைட, 
திண்டிவனம்‐604001

ஸ்ரீநாகம்மாள் நடுநிைலப்பள்ளி
ெபான்விழா கட்டிடம் 
ேராஷைணபாட்ைட , திண்டிவனம்‐
604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 ெசஞ்சி ேராடு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 32 காதர் உேசன் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 32 பங்களாகாரத் ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 
பrதாபாத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

90 90 90 ேராஷைணபாட்ைட, 
திண்டிவனம்‐604001

ஸ்ரீநாகம்மாள் நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய  கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ேராஷைணபாட்ைட, திண்டிவனம்‐
604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 33 ேராஷைண பாட்ைட , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 33 உமறுபுலவர் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 33 ேராஷைண பாட்ைட 
(அண்ணா ெதரு) , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 33 ேராஷைண 
பாட்ைட (காமராஜர் ெதரு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
91 91 91 அவரப்பாக்கம் 

திண்டிவனம்‐604001
நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி
துலுக்காணம் ெதரு, அவரப்பாக்கம் 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 ரங்கன் ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 32 ஒத்தவாைட ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 
31 ெபலாகுப்பம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 அவரப்பாக்கம் 
திண்டிவனம்‐604001

உதவி ெசயற்ெபாறியாளர்
அலுவலகம் ஊரக வளர்ச்சி 
உட்ேகாட்டம் சுப்ரமணிய சுவாமி 
ேகாயில் ெதரு, அவரப்பாக்கம் 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 பாரதிதாசன் ேபட்ைட , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 வசந்தபுரம் ெமயின் ேராடு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 வசந்தபுரம் குறுக்கு ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31வசந்தபுரம் ேராஜா ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 வசந்தபுரம் முல்ைல ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 வசந்தபுரம் மல்லிைக ெதரு , 
7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 வசந்தபுரம் விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 ெபலாகுப்பம் 
ேராடு (கrயன் நகர்) , 9.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 
ெபலாகுப்பம் ேராடு (துைர நகர்) , 10.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 31 ெபலாகுப்பம் ேராடு (கணபதி நகர்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 திண்டிவனம்‐604001 அரசினர் கிைள நூலகம், 
சுப்பிரமணியர் சுவாமி ேகாயில் 
ெதரு திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29 சர்க்கார் ேதாப்பு ெமயின்
ேராடு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 குட்டியப்பன் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 சாராயக்காரத் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 தாடிக்காரன் குட்ைடத் ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29 சர்க்கார் ேதாப்பு 
(அங்காளம்மன் ேகாயில் பின்புறம்) , 6.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 29 சர்க்கார் ேதாப்பு 1வது குறுக்கு ெதரு , 
7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29 சர்க்கார் ேதாப்பு 2வது 
குறுக்கு ெதரு , 8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 தாடிக்காரன் 
குட்ைட குறுக்கு ெதரு , 9.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 32 
தாடிக்காரன் குட்ைட முதல் குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
94 94 94 தியாகி சண்முகம் 

ெதரு, திண்டிவனம் 
604001

குஷால்சந்த் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
தியாகி சண்முகம் ெதரு 
திண்டிவனம் 604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 31 துலக்ககாணம் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 5வது 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 அவரப்பாக்கம், 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி சத்துணவு
ைமயம் வடக்கு கட்டிடம், 
அவரப்பாக்கம் திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 3வது
ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 
4வது ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் 
ேபட்ைட 6வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

96 96 96 சஞ்சிவிராயன் 
ேபட்ைட, திண்டிவனம்‐
604001

வளர்மதி கருப்ைபயன்
ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி அைற எண் 
2 முதல் ெதரு, சஞ்சிவிராயன் 
ேபட்ைட திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீிராயன் ேபட்ைட 1வது
ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 ெதன்ைன மரச்சாைல , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 
காந்தியார் ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 
சஞ்சிவிராயன் ேபட்ைட ஏrக்ேகாடி ெதரு , 5.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட (நீலாவதி நகர்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 சஞ்சிவிராயன் 
ேபட்ைட, திண்டிவனம்‐
604001

வளர்மதி கருப்ைபயன்
ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி வடக்கு 
பகுதி முதல் ெதரு, சஞ்சிவிராயன் 
ேபட்ைட திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 வள்ளலார் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 கம்பர் ெதரு , 3.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 2வது ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 30 சஞ்சவீராயன் ேபட்ைட 1வது 
குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 தியாகி சண்முகம் 
ெதரு, திண்டிவனம்‐
604001

குஷால்சந்த் உயர்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு தியாகி சண்முகம் ெதரு, 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28சுப்ரமணியசுவாமி ேகாவில்
ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 மீனாட்சி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 மீர்நாசர் அலி 
ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 ராஜாம் ேபட்ைட 
நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
99 99 99 தியாகி சண்முகம் 

ெதரு, திண்டிவனம்‐
604001

குஷால்சந்த் உயர்நிைலப்பள்ளி
வடக்கு தியாகி சண்முகம் ெதரு, 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29என்.ஜி.ஓ. காலனி , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 ராஜாம் ேபட்ைடத் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29 திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு29 என்.ஜி.ஓ. காலனி 
ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 29 
என்.ஜி.ஓ.காலனி ஆர்.ஐ. ெகாட்ரஸ் ெதரு , 6.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 29 என்.ஜி.ஓ.காலனி குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 ெராட்டிக்கார ெதரு, 
திண்டிவனம்‐604001

தாகூர் ேமல்நிைலப்பள்ளி சி பி
எஸ் சி சுப்புராயன் ெதரு, 
ெராட்டிக்கார ெதரு, திண்டிவனம்‐
604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 விேவகானந்தர் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 ஜவஹர்லால் ேநரு வதீி , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 பாரதிதாசன் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 கீைரக்காரத் ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 ெராட்டிக்காரத் ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 13 அப்பாவுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 காேவrப்பாக்கம் 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி சுப்புராயன் 
ெதரு, காேவrப்பாக்கம் திண்டிவனம்‐
604001

1.திண்டிவனம் (ந) & காேவrப்பாக்கம் வார்டு 12 ேசடன்
குட்ைட ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) & காேவrப்பாக்கம் 
வார்டு 12 குழந்ைதேவல் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) & 
காேவrப்பாக்கம் வார்டு 12 திரு.வி.க.ெதரு , 4.திண்டிவனம் 
(ந) & காேவrப்பாக்கம் வார்டு 12 முனிஸ்வரன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 காேவrபாக்கம் 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி சுப்புராயன் 
ெதரு, காேவrபாக்கம் திண்டிவனம்‐
604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 15 புது ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 15 சின்ன வரீராகவன் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 12 சுப்பராயன் ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 12 
ேகாவிந்தசாமி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
103 103 103 காேவrப்பாக்கம், 

திண்டிவனம்‐604001
நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி
சுப்புராயன் ெதரு, காேவrப்பாக்கம், 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 15 ெமாட்ைடயன் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 15 அம்மச்சார் ேகாயில் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 15 எல்ைலச்சந்து , 4.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 15 மிட்டாய் முனியன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 திண்டிவனம்‐604001 ஸ்ரீ மரகதாம்பிைக ஆரம்பபள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம், மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 14 காமாட்சியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 14 ேநரு வதீி , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 14 புது மசூதி ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 14 ெதன்னிந்திய ரயில்ேவ 
காம்பவுண்ட் , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 14 ேநரு வதீி 
பூந்ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 சிபிஎஸ்சி 
ெராட்டிக்கார ெதரு, 
திண்டிவனம்‐604001

தாகூர் ேமல்நிைலப்பள்ளி சிபிஎஸ்சி
முதல் வகுப்பைற, ெராட்டிக்கார 
ெதரு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 ரத்தினசபாபதி ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 கசாமியான் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 பூதான் ெதரு , 4.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 27 ரத்தினசபாபதி ெதரு முதல் சந்து , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 ரத்தினசபாபதி 2வது ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 ரத்தினசபாபதி 3வது சந்து , 
7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 ரத்தினசபாபதி ஏrக்கைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 தியாகி சண்முகம் 
ெதரு, திண்டிவனம்‐
604001

குஷால்சந்த் ேமல்நிைலபள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
தியாகி சண்முகம் ெதரு, 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 27 உமர் ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 27 ெபrயசாமி ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 
தியாகி சண்முகம் ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 28 
ராஜாம்ேபட்ைட ேமற்கு ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 
28 ேக.டி.ஆர்.நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 திண்டிவனம், பூேதr‐
604001

பூேதr அங்கன்வாடி ைமயம், 
திண்டிவனம்பூேதr‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு ெசந்தமிழ்
நகர் விrவு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr கிழக்கு 
ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
108 108 108 திண்டிவனம், பூேதr‐

604001
பூேதr அங்கன்வாடி ைமயம், 
திண்டிவனம்பூேதr‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr நடுத்ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு பூேதr ேராடு 
, 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ேகாட்ைட ேமடு 1வது ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ேகாட்ைட ேமடு 2 வது ெதரு , 
5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு 2 வது ெதரு , 
6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு 2வது ெதரு , 
7.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு 3வது ெதரு , 
8.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 ஈஸ்டன் ேதாப்பு 4வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 திண்டிவனம், பூேதr‐
604001

பூேதr அங்கன்வாடி ைமயம்‐எண்‐16, 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr வடக்கு ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr ேமலண்ைட ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 25 பூேதr ெகால்ைல ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 கிடங்கல் 1, 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி, முத்துகிருஷ்ணன்ெதரு, 
கிடங்கல், 1 திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 26 பாரதிதாசன் ேபட்ைட , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 26 சுந்தரம் ெதரு , 3.திண்டிவனம் 
(ந) வார்டு 26 பூங்கா ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 
26ேசஷாசலம் ெதரு , 5.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 26 சுந்தரம் 1 
வது ெதரு , 6.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 26 சுந்தரம் 2வது 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 கிடங்கல் 1, 
திண்டிவனம்‐604001

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி, முத்துகிருஷ்ணன்ெதரு 
கிடங்கல், 1 திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 26 கிடங்கல் பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 கிடங்கல் 1 
திண்டிவனம்‐604001

திண்டிவனம் கல்வி மாவட்ட
ஆசிrயர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் 
கூட்டுறவு சிக்கனம் மற்றும் கடன் 
சங்கம் லிட், முத்துகிருஷ்ணன்ெதரு 
கிடங்கல், 1 திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 24 முத்துகிருஷ்ணன் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 24 ரயில்ேவ ைலன் 
ஒத்ைதவாைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
113 113 113 மரக்காணம் ேராடு, 

திண்டிவனம்‐604001
உதவி ெசயற் ெபாறியாளர்
அலுவலகம் ெபாதுப்பணித்துைற 
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
மரக்காணம் ேராடு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 19 நாகலாபுரம் குளத்ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 19 ராஜேகாபால் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 19 வரதப்பன் ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 19 ைவத்திலிங்கம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 மரக்காணம் ேராடு, 
திண்டிவனம்‐604001

உதவி ெசயற்ெபாறியாளர்
அலுவலகம் ெபாதுப்பணித்துைற 
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
மரக்காணம் ேராடு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 22 சிங்காரேவல் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 22 ேகாபால் ெதரு , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 22 கர்ணாவூர் பாட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 மரக்காணம் ேராடு, 
திண்டிவனம்‐604001

நிர்மலா ஆர்.சி.துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
மரக்காணம் ேராடு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 18 ேகாலன் ெதரு , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 18 டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 18 கிடங்கல் திருவள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

116 116 116 மரக்காணம் ேராடு, 
திண்டிவனம்‐604001

நிர்மலா ஆர்.சி.துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
மரக்காணம் ேராடு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 18 சிங்காரத்ேதாப்பு ஆர்.சி
காம்பவுண்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

117 117 117 மரக்காணம் ேராடு, 
திண்டிவனம்‐604001

புனித அன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
நர்சr பிளாக் கிழக்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி 1வது அ பிrவு 
மரக்காணம் ேராடு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 17 மக்கள் திலகம் எம்.ஜி.ஆர்
ெதரு , 2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 17ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு (கிடங்கல்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 மரக்காணம் ேராடு, 
திண்டிவனம்‐604001

புனித அன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
நர்சr பிளாக் கிழக்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி மரக்காணம் ேராடு, 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 17அமரர் அண்ணா ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 17 ஜான்சிராணி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
119 119 119 மரக்காணம் ேராடு, 

திண்டிவனம்‐604001
புனிதஅன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
நர்சr பிளாக் கிழக்கு கட்டிடம், 
யு.ேக.ஜி ஆ பிrவு மரக்காணம்ேராடு 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 மரக்காணம் ேராடு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 காந்தி நகர் , 3.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 20 பாண்டி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 மரக்காணம் ேராடு, 
திண்டிவனம்‐604001

புனிதஅன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
நர்சr பிளாக் கிழக்கு கட்டிடம் 
அலுவலக அைற வடக்கு பகுதி, 
யு.ேக.ஜி ஆ பிrவு மரக்காணம்ேராடு 
திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 வகாப் நகர் , 2.திண்டிவனம் (ந) 
வார்டு 20 வரீாங்குளம் , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 
ராஜராேஜஸ்வr நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 மரக்காணம் ேராடு, 
திண்டிவனம்‐604001

புனித அன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
மரக்காணம் ேராடு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 இந்திரா நகர் , 2.திண்டிவனம்
(ந) வார்டு 20 மரக்காணம் ேராடு ேகாபாலபுரம் (நகர 
எல்ைல வைர)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 மரக்காணம் ேராடு, 
திண்டிவனம்‐604001

புனித அன்னாள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
மரக்காணம் ேராடு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 காமராஜர் நகர் , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 விேவகானந்தர் நகர் , 
3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 வள்ளளார் நகர் , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 20 காமராஜர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 ெஜயபுரம், 
திண்டிவனம்‐604001

புனித ேஜாசப் குளூனி
ெமட்rக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி பிரதான ெதரு, 
ெஜயபுரம் திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21 கனகசைப ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21 சின்னுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 ெஜயபுரம், 
திண்டிவனம்‐604001

புனித ேஜாசப் குளூனி
ெமட்rக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி, பிரதான சாைல, 
ெஜயபுரம் திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21ெஜயபுரம் முதல் ெதரு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21 ெஜயபுரம் இரண்டாவது ெதரு 
, 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21 ெஜயபுரம் முன்றாவது ெதரு , 
4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 21 ெஜயபுரம் நான்காவது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
125 125 125 ெஜயபுரம் 1வது ெதரு, 

திண்டிவனம்‐604001
தாகூர் ெமட்rக்குேலஷன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெஜயபுரம் 1வது 
ெதரு, திண்டிவனம்‐604001

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 மயிலம் ேராடு , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 கற்பக வினாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 3.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 ஜாய்ஸ் ெபான்ைனயா 
ெதரு , 4.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 24 முத்துகிருஷ்ணன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 ெஜயபுரம் 1வது ெதரு, 
திண்டிவனம்‐604002

தாகூர் ஆங்கில உயர்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ெஜயபுரம் 1 திண்டிவனம்‐604002

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 மயிலம் ேராடு இந்திரா நகர் , 
2.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 மயிலம் ேராடு இந்திரா நகர் 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 ெஜயபுரம் 1, 
திண்டிவனம்‐604002

தாகூர் ஆங்கில உயர்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெஜயபுரம் 1 திண்டிவனம்‐604002

1.திண்டிவனம் (ந) வார்டு 23 உமாபதி ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 சிங்கனூர்‐604001 அரசினர் ஆதிதிராவிடர்நல
ேமல்நிைலப்பள்ளி நடு பகுதி, 
சிங்கனூர்‐604001

1.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாைளயகார ெதரு , 2.சிங்கனூர்
(வ.கி) & (ஊ) காமராஜ்  காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 சிங்கனூர்‐604001 அரசினர் ஆதிதிராவிடர்நல
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி, 
சிங்கனூர்‐604001

1.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.சிங்கனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 சிங்கனூர்‐604001 அரசினர் ஆதிதிராவிடர்நல
ேமல்நிைலப்பள்ளி, சிங்கனூர்‐604001

1.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.சிங்கனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகாவில்ெதரு , 3.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிராமணர் ெதரு , 5.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மாள் 
ேகாயில் ெதரு , 6.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.சிங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
131 131 131 ெதன்பசார்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

புதிய கட்டிடம், ெதன்பசார்‐604102
1.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) ேதசிய ெநடுஞ்சாைல  , 
2.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 3.ெதன்பசார் (வ.கி) & 
(ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ெதன்பசார் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 6.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
7.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹாரத்ெதரு , 8.ெதன்பசார் 
(வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்டத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

132 132 132 ெதன்பசார்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதன்பசார்‐604102

1.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.ெதன்பசார்
(வ.கி) & (ஊ) கர்ணாவூர் பாட்ைட , 3.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெஜகநாதபுரம் காலனி , 4.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைர ெதரு , 5.ெதன்பசார் (வ.கி) & (ஊ) ஆவணம்பட்டு 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 ஜக்காம்ேபட்ைட ‐
604001

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி
மற்றும் ஆதரவற்ற பரம ஏைழகள் 
முதிேயார் இல்லம், ஜக்காம்ேபட்ைட ‐
604001

1.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதப்ேபட்ைட , 
5.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
6.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பண்ைணக்கார ெதரு , 
7.ஜக்காம்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) தைலயாr ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
134 134 134 கர்ணாவூர்‐604001 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

கர்ணாவூர்‐604001
1.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 3.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) 
காந்தி ெதரு , 4.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) 
காலனி ெதரு , 5.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) 
அண்ணாநகர் , 6.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட (ஊ) 
மூர்த்திேபட்ைட , 7.கர்ணாவூர் (வ.கி) & ஜக்காம்ேபட்ைட 
(ஊ) சத்தாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 எைறயானூர்‐604001 ேவளாண்ைம பயிற்சி ைமயம்
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
எைறயானூர்‐604001

1.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
2.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
4.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) எைறயானூர் கிராமம் 
(திெரௗபதியம்மன் ேகாவில்) , 5.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 6.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) 
நாயுடு  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 எைறயானூர்‐604001 ேவளாண்ைம பயிற்சி
ைமயம்வடக்கு கட்டிடம் நடு பகுதி, 
எைறயானூர்‐604001

1.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
2.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 3.எைறயானூர் 
(வ..கி) & (ஊ) ேநத்தாஜி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 எைறயானூர்‐604001 ேவளாண்ைம பயிற்சி ைமயம்
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
எைறயானூர்‐604001

1.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
2.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) சக்கரபாணி நகர் , 
3.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) இைடயன் குளம் , 
4.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.எைறயானூர் (வ..கி) & (ஊ) குளுனி ேநாஹிேயட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
138 138 138 அன்னம்புத்தூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி, அன்னம்புத்தூர்‐604102
1.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
5.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் , 
6.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மண்ணுபிடாr அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 அன்னம்புத்தூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, அன்னம்புத்தூர்‐604102

1.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைட ெதரு , 
3.அன்னம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வரகுபட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 ெதன்களவாய்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெதன்களவாய்‐604302

1.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 ெதன்களவாய்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெதன்களவாய் 604302

1.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர்
(ேமட்டுத்ெதரு) , 2.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) குரூப்ஹவுஸ் 
, 3.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு 
(பள்ளக்காலனி) , 4.ெதன்களவாய் (வ.கி) & (ஊ) ைவரவன் 
ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 கீழ்எைடயாளம்‐604302 முருேகசனார்நிைனவு
நிதிஉதவிெபறும் ஆரம்பபள்ளி, 
கீழ்எைடயாளம்‐604302

1.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) வரீா ெரட்டியார்ெதரு , 
2.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 3.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) முத்ைதய கவுண்டர் ெதரு , 4.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) முதல் ெஜயின் ெதரு , 5.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) இரண்டாவது ெஜயின் ெதரு , 
6.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) ராேஜந்திரபிரசாத் ெதரு , 
7.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) ைவரம் ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
143 143 143 கீழ்எைடயாளம்‐604302 ஊராட்சி அலுவலகம், 

கீழ்எைடயாளம்‐604302
1.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 3.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 5.கீழ் 
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னிகாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

144 144 144 கீழ்எைடயாளம்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு அருகில், 
கீழ்எைடயாளம்‐604302

1.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 2.கீழ்
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 கீழ்எைடயாளம்‐604302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் நடுப்பகுதி, 
கீழ்எைடயாளம் 604302

1.கீழ் எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) சுப்ைபயா ெதரு , 2.கீழ்
எைடயாளம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 ேவங்ைக‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ேவங்ைக‐604102

1.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கர் ெதரு , 4.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) 3வது ெதரு , 
5.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 6.ேவங்ைக (வ.கி) & 
(ஊ) புது காலனி ேவங்ைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

147 147 147 ேவங்ைக‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, ேவங்ைக‐604102

1.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு(கீழ் 
ேபரடிகுப்பம்) , 3.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு (கீழ் ேபரடிகுப்பம்) , 4.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
கீழ் ேபரடி குப்பம்  நடுத்ெதரு , 5.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
கீழ் ேபரடிகுப்பம் மூன்றாவது ெதரு(காலனி)ஊ , 
6.ேவங்ைக (வ.கி) & (ஊ) கீழ் ேபரடிகுப்பம் புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
148 148 148 கள்ளக்ெகாளத்தூர்‐

604304
பாரதி நிதி உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி, கள்ளக்ெகாளத்தூர்‐
604304

1.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நயினார் ெதரு , 
2.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
3.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி , 
4.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
5.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
6.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேராடு 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 1வது குறுக்கு ெதரு , 
8.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
2வது குறுக்குத் ெதரு , 9.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புது காலனி ெதற்கு ெதரு , 10.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி வடக்கு ெதரு , 11.கள்ளக்ெகாளத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுெதரு , 12.கள்ளக்ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத் ெதரு ெபrய காலனி , 13.கள்ளக்ெகாளத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபrய காலனி நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
149 149 149 ெவளியனூர்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம், ெவளியனூர்‐604304
1.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
2.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 3.ெவளியனூர் ( 
வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 4.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 
பள்ள குறுக்கு ெதரு , 5.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) பள்ள 
ெநடுந்ெதரு , 6.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் ெதரு , 
7.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
8.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) கர்ணம் ெதரு , 9.ெவளியனூர் ( 
வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 10.ெவளியனூர் ( வ.கி) 
& (ஊ) ெவளியனூர் காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
11.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
12.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 
13.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 1 வது ெதரு , 14.ெவளியனூர் ( 
வ.கி) & (ஊ) 2வது ெதரு , 15.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 3வது 
ெதரு , 16.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 4 வது ெதரு , 
17.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 5 வது ெதரு , 18.ெவளியனூர் ( 
வ.கி) & (ஊ) 6 வது ெதரு , 19.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) 7 வது 
ெதரு , 20.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 1வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 ேமட்டு நத்தம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ேமட்டு நத்தம்‐604304

1.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) இரளி குப்பம் விநாயகர்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) ஓைடெதரு , 
4.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுநத்தம் கிராமம் ேமற்கு 
ெதரு , 5.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
6.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
7.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) அrயங்குப்பம் ெதற்கு ெதரு , 
8.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
9.ெவளியனூர் ( வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 38 of 67



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
151 151 151 கீழ்சித்தாமூர்‐604102 ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்பப்பள்ளி

பைழய கட்டிடம், கீழ்சித்தாமூர்‐604102
1.கீழ் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.கீழ்
சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 கீழ்சித்தாமூர்‐604102 ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்பப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம், கீழ்சித்தாமூர்‐604102

1.கீழ் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 2.கீழ்
சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கீழ் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் பள்ளி 
ேமட்டுத் ெதரு , 4.கீழ் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா 
ேகாயில் ெதரு , 5.கீழ் சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 ஓமந்தூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ஓமந்தூர்‐604102

1.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 2.ஓமந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 3.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 5.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய வங்கித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 ஓமந்தூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ஓமந்தூர்‐604102

1.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ஓமந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஓமந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஓசியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் ெதரு , 5.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
துலுக்கானத்தம் ேகாயில் ெதரு , 6.ஓமந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓ.பி.ஆர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 ெமாளசூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெமாளசூர்‐604102

1.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ெமாளசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ள ெதரு , 3.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு 
, 4.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 5.ெமாளசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 ெமாளசூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பக்கம், 
ெமாளசூர்‐604102

1.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாகுப்பு வடுகள் , 3.ெமாளசூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கல்லாங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
157 157 157 ெமாளசூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம், 
ெமாளசூர்‐604102

1.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர். நகர் , 2.ெமாளசூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி ேமட்டு ெதரு , 3.ெமாளசூர் (வ.கி) & (ஊ) காளி 
ேகாயில்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

158 158 158 ேகாவடி‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ேகாவடி‐604102

1.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் கவுண்டர் ெதரு , 3.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் கவுண்டர் குறுக்கு ெதரு , 4.ேகாவடி (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ள ெதரு , 5.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி பாைத 
ெதரு , 6.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 7.ேகாவடி 
(வ.கி) & (ஊ) கல்லாங்குப்பம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 ேகாவடி‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ேகாவடி‐604102

1.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr ெதரு , 2.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடம் அருகில் , 3.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) ெபrய 
ேதாப்பு , 4.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் குறுக்கு 
ெதரு , 5.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
6.ேகாவடி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

160 160 160 ெதன்ெநற்குணம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம், 
ெதன்ெநற்குணம்‐604102

1.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுத்ெதரு , 
3.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட வதீி , 
4.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
161 161 161 ெதன்ெநற்குணம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி கட்டிடம், 
ெதன்ெநற்குணம்‐604102

1.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 1வது ெதரு , 
2.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெநடுந்ெதரு , 
3.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 5.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு 
(எலவளப்பாக்கம்) , 6.ெதன்ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) குறவர் 
ெதரு (எலவளப்பாக்கம்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 குருவம்மாேபட்ைட‐
604001

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
குருவம்மாேபட்ைட‐604001

1.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
3.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
5.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு , 
6.குருவம்மாேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

163 163 163 ெபருமுக்கல்‐604 301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், ெபருமுக்கல்‐604 301

1.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ,திண்டிவனம் 
ேராடு , 3.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைட ராஜவதீி , 
4.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) கீழ்அருங்குணம் பகுதி , 
5.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 ெபருமுக்கல்‐604 301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், ெபருமுக்கல்‐604301

1.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட ராஜ வதீி , 
2.ெபருமுக்கல்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
3.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு , 4.ெபருமுக்கல் 
(வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
165 165 165 ராவணபுரம் ‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
ராவணபுரம் ‐604301

1.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & ராவணாபுரம் (ஊ) மரக்காணம்
ேராடு , 2.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & ராவணாபுரம் (ஊ) கம்மாளர் 
வதீி , 3.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & ராவணாபுரம் (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 4.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & ராவணாபுரம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.ெபருமுக்கல் (வ.கி) & 
ராவணாபுரம் (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 6.ெபருமுக்கல் 
(வ.கி) & ராவணாபுரம் (ஊ) பள்ள ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 டி.நல்லாளம்‐604 301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
டி.நல்லாளம்‐604 301

1.பழமுக்கல் (வ.கி) &  டி. நல்லாளம் (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.பழமுக்கல் (வ.கி) &  டி.  நல்லாளம் (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு , 3.பழமுக்கல் (வ.கி) &  டி. நல்லாளம் (ஊ) 
ஆயி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.பழமுக்கல் (வ.கி) &  டி. 
நல்லாளம் (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 டி.நல்லாளம்‐604 301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், டி.நல்லாளம்‐604301

1.பழமுக்கல் (வ.கி) &  டி. நல்லாளம் (ஊ) ெநல்லியம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.பழமுக்கல் (வ.கி) & நல்லாளம் (ஊ) 
ஆலமரத் ெதரு , 3.பழமுக்கல் (வ.கி) & டி.நல்லாளம் (ஊ) 
மசூதி ெதரு , 4.பழமுக்கல் (வ.கி) & டி. நல்லாளம் (ஊ) 
ெசங்ேகணியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
168 168 168 கீழ்சிவிr‐604 301 காந்தி உதவிெபறும்

உயர்நிைலபள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம், கீழ்சிவிr‐604 301

1.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) ஏrக்கைரத்
ெதரு , 2.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) 
கீழண்ைட ெதரு , 3.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & 
கீழ்சிவிr (ஊ) ெதண்னன்ைட ெதரு , 4.கீழ்சிவிr & 
ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.கீழ்சிவிr & 
ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 
6.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) வட 
வண்ைட ெதரு , 7.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & 
கீழ்சிவிr (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) ஓைட 
ெதரு , 9.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) 
ேமலண்ைட ெதரு , 10.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & 
கீழ்சிவிr (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
11.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) 
முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ேமற்கு ெதரு , 12.கீழ்சிவிr & 
ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) புது காலனி ெதரு , 
13.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr (ஊ) சர்க்கார் 
கிணர் ெதரு , 14.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) & கீழ்சிவிr 
(ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 15.கீழ்சிவிr & ெதன்ேனr (வ.கி) 
& கீழ்சிவிr (ஊ) ஏrக் ேகாடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

169 169 169 பிரம்மேதசம்‐604301 வட்டார ஆசிrயர் பயிற்சி ைமயம்
கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், பிரம்மேதசம்‐604301

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) சந்ைத ேதாப்பு ெதரு , 
2.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைத அம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) கம்பத்தம் ெதரு , 
4.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 5.பிரம்மேதசம் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
170 170 170 பிரம்மேதசம்‐604301 வட்டார ஆசிrயர் பயிற்சி ைமயம்

கிழக்கு கட்டிடம் நடு பகுதி வடக்கு 
முகம், பிரம்மேதசம்‐604301

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காலனி ெதரு , 
3.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 4.பிரம்மேதசம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 5.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 6.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
ெதரு , 7.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) சாைல காலனி ெதரு , 
8.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
9.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 10.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
11.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 பிரம்மேதசம்‐604301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், பிரம்மேதசம்‐604301

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) பிரம்மேதசம் புதிய காலனி
ெதரு , 2.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) பிரம்மேதசம் சாைல 
காலனி , 3.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
, 4.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜாம் பாைளயம் கிராமம் , 
5.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளம் மரக்காணம் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 வன்னிப்ேபர்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், வன்னிப்ேபர்‐604301

1.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
2.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) 
& (ஊ) உைடயார் ெதரு , 4.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுப்பாக்கம் ெதரு , 6.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) புதுபாக்கம் 
காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
173 173 173 வன்னிப்ேபர்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், வன்னிப்ேபர்‐604301

1.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டி ெதரு , 2.வன்னிப்ேபர்
(வ.கி) & (ஊ) அனில்ேமஷ்ரம் நகர் , 3.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & 
(ஊ) மரக்காணம் ேராடு , 4.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
முதலியார் ெதரு , 5.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 6.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) கருமார ெதரு , 
7.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174 174 174 வன்னிப்ேபர்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், வன்னிப்ேபர்‐604301

1.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி ெதரு , 
2.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) நடு காலனி ெதரு , 
3.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ெதரு , 
4.வன்னிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 ஏந்தூர் 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், ஏந்தூர் 604301

1.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 3.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 ஏந்தூர் 604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், ஏந்தூர் 604301

1.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) எழுெவளி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.ஏந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ஏந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளிக் கூடத் ெதரு , 5.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr 
ெதரு , 6.ஏந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ேராடு , 7.ஏந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 ஆலங்குப்பம்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், ஆலங்குப்பம்‐604301

1.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ேராடு , 
2.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ஆலங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி ெதரு , 4.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 5.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மதுரா 
ைநனிேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
178 178 178 ஆலங்குப்பம்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், ஆலங்குப்பம்‐604301

1.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நாபாைளயம் ெதரு , 
3.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.ஆலங்குப்பம் (வ.கி) 
& (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 குரூர்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு முகம், குரூர்‐604301

1.குரூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  , 2.குரூர்
(வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாவில் ெதரு , 3.குரூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குறுக்கு ெதரு , 4.குரூர் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு 
(காலனி) , 5.குரூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி (ேவப்ேபr) , 
6.குரூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி (ேவப்ேபr) , 
7.குரூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு (ேவப்ேபr)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

180 180 180 ைவடப்பாக்கம்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு முகம், ைவடப்பாக்கம்‐604301

1.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல்ெதரு , 
3.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அமீன் ேபட்ைட ெதரு , 
4.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி , 
5.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதீி   
(ெசட்டிக்குளம் ) , 6.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசட்டிக்குளம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.ைவடப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) லாலாப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 வடெநற்குணம்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
வடெநற்குணம்‐604301

1.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைட வதீி , 
2.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 
3.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
4.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட ெதரு , 
5.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அஞ்சலக ெதரு , 
6.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrேகாடி ெதரு , 
7.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
182 182 182 வடெநற்குணம்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், வடெநற்குணம்‐604301

1.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr ெதரு , 
2.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
4.வடெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 நல்லூர்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, நல்லூர்‐
604301

1.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்ன ெதரு , 3.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrய ெதரு , 4.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு காலனி , 5.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பந்தாடு 
ெமயின் ேராடு , 6.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ராமர் ேகாயில் 
ெதரு , 7.நல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
(பந்தாடு காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 நாகல்பாக்கம்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், நாகல்பாக்கம்‐604301

1.நாகல்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.நாகல்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நாகல்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 2வது 
ெதரு , 4.நாகல்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 5.நாகல்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) நாகல்பாக்கம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 நாகல்பாக்கம்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், நாகல்பாக்கம்‐604301

1.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
2.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
3.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) சந்திக்காப்பான் ெதரு , 
4.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
5.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 
6.ராயநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ராயநல்லூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
186 186 186 நகர்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், நகர்‐604301

1.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 2.நகர் (வ.கி) 
& (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நடு 
ெதரு , 4.நகர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.நகர் (வ.கி) 
& (ஊ) குட்டகார ெதரு , 7.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நாகவண்ண 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 நகர்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், நகர்‐604301

1.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.நகர் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகர் ேகாயில் ெதரு , 3.நகர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 நகர்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், நகர்‐604301

1.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.நகர்
(வ.கி) & (ஊ) குவாட்டர்ஸ் ெதரு , 3.நகர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ள 
ெதரு , 4.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 5.நகர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.நகர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்புலியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.நகர் (வ.கி) & (ஊ) நடு 
ெதரு , 8.நகர் (வ.கி) & (ஊ) குட்டகார ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 சிறுவாடி‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், சிறுவாடி‐604301

1.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு , 3.சிறுவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) பண்டார ெதரு , 4.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) பஜைன 
ேகாவில் ெதரு , 5.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாவில் ெதரு , 6.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 7.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் 
ெதரு , 8.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 9.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) நகர் ேராடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
190 190 190 சிறுவாடி‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், சிறுவாடி‐604301

1.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) மசூதி ெதரு , 2.சிறுவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) திடீர் நகர் முதல் ெதரு , 3.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) திடீர் 
நகர் 2வது ெதரு , 4.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் 3வது 
ெதரு , 5.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் 4வது ெதரு , 
6.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி ெதரு , 7.சிறுவாடி 
(வ.கி) & (ஊ) பாட்ைட ெதரு , 8.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 9.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
இந்திராநகர் முதல் ெதரு , 10.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
இந்திராநகர் 2வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 சிறுவாடி‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், சிறுவாடி‐604 301

1.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் 3வது ெதரு , 
2.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) அம்மாளம்மன் ேகாவில் 1வது 
ெதரு , 3.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) அம்மாளம்மன் ேகாவில் 
2வது ெதரு , 4.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) அம்மாளம்மன் 
ேகாவில் 3வது ெதரு , 5.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் 1 வது ெதரு , 6.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாவில் 2வது ெதரு , 7.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாவில் 3வது ெதரு , 8.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாவில் 4வது ெதரு , 9.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் 5வது ெதரு , 10.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) நகர் ேராடு 
ெதரு , 11.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) உேசன் நகர் 1 வது ெதரு , 
12.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) உேசன் நகர் 2 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
192 192 192 சிறுவாடி‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், சிறுவாடி‐604 301

1.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) மரக்காணம் ேராடு ெதரு , 
2.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) சாத்தமங்கலம் ேராடு ெதரு , 
3.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு , 4.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா நகர் 1வது ெதரு , 5.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணாநகர் 2வது ெதரு , 6.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா நகர் 3வது ெதரு , 7.சிறுவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
முருக்ேகr மாrயம்மன் குறுக்கு ெதரு , 8.சிறுவாடி (வ.கி) 
& (ஊ) முருக்ேகr மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.சிறுவாடி 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாளத்தூர் ேராடு ெதரு , 10.சிறுவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) சாமி நகர் குடியிருப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 வடேகாடிப்பாக்கம்‐
604303

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வடேகாடிப்பாக்கம்‐604303

1.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 4.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 5.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு 
, 6.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு , 
7.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) இைணப்புசாைல ெதரு , 
8.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி ெதரு , 
9.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ெதரு , 
10.வடேகாடிப்பாக்கம்  (வ.கி) & (ஊ) ெதாகுப்பு வடு காலனி 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

194 194 194 அசப்பூர்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு முகம், அசப்பூர்‐604303

1.அசப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மணியக்காரர் ெதரு , 2.அசப்பூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.அசப்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி ெதரு , 4.அசப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
5.அசப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) தக்க ேமட்டு ெதரு , 6.அசப்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ஒட்டர் பாைளயம் ெதரு , 7.அசப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 8.அசப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
195 195 195 ஆலத்தூர்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், ஆலத்தூர்‐604303

1.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாயன் ெதரு , 2.ஆலத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு மாட வதீி , 3.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
மாட வதீி , 4.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு மாட வதீி , 
5.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 6.ஆலத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் நகர்(கூட்ேராடு) , 
8.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சக்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 ஆலத்தூர்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், ஆலத்தூர்‐604303

1.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு மாட வதீி , 2.ஆலத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆலத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்கு காலனி ெதரு , 4.ஆலத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 ெகாளத்தூர்‐604301 காந்திஜி நிதி உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
ெகாளத்தூர்‐604301

1.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதன்னந்ேதாப்பு காலனி , 
2.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கல்லு ேமட்டு காலனி , 
3.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு காலனி , 4.ெகாளத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாளத்தூர் கிராமம் , 5.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி , 6.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 ெகாளத்தூர்‐604301 காந்திஜி நிதி உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
ெகாளத்தூர்‐604301

1.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாத்தமங்கலம் மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாத்தமங்கலம் 
காலனி , 3.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாதிக் நகர் , 
5.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சிங்க நந்தல் கிராமம் காலனி , 
6.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சிங்க நந்தல் கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
199 199 199 முன்னூர்‐604301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், முன்னூர்‐604301

1.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் வதீி , 2.முன்னூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ஆச்சாr வதீி , 3.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) தண்டு 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 4.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சன்னதி வதீி , 5.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார ெதரு , 
6.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு , 7.முன்னூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி வதீி , 8.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 முன்னூர்‐604301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், முன்னூர்‐604301

1.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ள வதீி , 2.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில் சந்து வதீி , 3.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 4.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்  நகர் , 
5.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு , 6.முன்னூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 7.முன்னூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குயவர் ெதரு , 8.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 முன்னூர்‐604301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், முன்னூர்‐604301

1.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் குளம் , 2.முன்னூர்
(வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் , 3.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) நடு 
வதீி , 5.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் வதீி , 
6.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி கிழக்கு வதீி , 
7.முன்னூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 ஆடவல்லிகூத்தான்‐
604301

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம், ஆடவல்லிகூத்தான்‐
604301

1.ஆடவள்ளிகூத்தான் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஆடவள்ளிகூத்தான் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ஆடவள்ளிகூத்தான் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ஆடவள்ளிகூத்தான் (வ.கி) & (ஊ) வாஞ்சி கிராமம் , 
5.ஆடவள்ளிகூத்தான் (வ.கி) & (ஊ) ெசாரப்பட்டு ெமயின் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
203 203 203 அடசல்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, அடசல்‐
604301

1.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 2.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ெதரு , 4.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத் ெதரு , 5.அடசல் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 6.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) ஓைட 
ெதரு (வ) , 7.அடசல் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 8.அடசல் 
(வ.கி) & (ஊ) அடசல் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 ஓமிப்ேபர்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஓமிப்ேபர்‐604301

1.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் வதீி , 2.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்கு வதீி , 3.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர 
வதீி , 4.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் வதீி 
(வடக்கு) , 5.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் வதீி 
(ெதற்கு) , 6.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 7.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய சாமி ேகாயில் வதீி , 
8.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) &  (ஊ) வார்டு எண் 3 புது காலனி  , 
9.ஓமிப்ேபர் (வ.கி) &  (ஊ) வார்டு எண் 3  ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 நடுக்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், நடுக்குப்பம்‐604303

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வங்காளத்து ெதரு , 
2.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) களத்து ேமட்டு ெதரு , 
3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளத்து ெதரு , 
4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்குடி ெதரு , 5.நடுக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 நடுக்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், நடுக்குப்பம்‐604303

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நாப்பைளயம் ெதரு , 
5.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
207 207 207 நடுக்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், நடுக்குப்பம்‐604303

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி , 2.நடுக்குப்பம்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு காலனி , 3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) வங்காளத்து ெதரு , 5.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்குடித் ெதரு , 6.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 7.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நாபாைளயம் 
ெதரு , 8.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 வண்டிப்பாைளயம்‐
604303

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், வண்டிப்பாைளயம்‐
604303

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் 
(ஊ) விேவகானந்தர் ெதரு , 3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & 
வண்டிபாைளயம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
விேவகானந்தர் 2வது ெதரு , 5.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & 
வண்டிபாைளயம் (ஊ) வடக்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 ேகாட்டிக்குப்பம்‐604303 ஆதி திராவிடர் நல ஆரம்பபள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், ேகாட்டிக்குப்பம்‐604303

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) ேகாட்டிகுப்பம்
கிராமம் , 2.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
பள்ள ெதரு , 3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
ெபாட்டலங்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
210 210 210 வண்டிப்பாைளயம்‐

604303
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், வண்டிப்பாைளயம்‐
604303

1.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் 
(ஊ) விேவகானந்தர் 1வது ெதரு , 3.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & 
வண்டிபாைளயம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
விேவகானந்தர் 2வது ெதரு , 5.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & 
வண்டிபாைளயம் (ஊ) வடக்கு காலனி , 6.நடுக்குப்பம் 
(வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) ெதற்கு காலனி , 
7.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 
8.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) ேதவிகுளம் 
கிராமம் , 9.நடுக்குப்பம் (வ.கி) & வண்டிபாைளயம் (ஊ) 
ேதவிகுளம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

211 211 211 எம்.திருக்கனூர்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், எம்.திருக்கனூர்‐604303

1.திருக்கனூர் (வ.கி) & ேகசவநாயக்கன் பாைளயம் (ஊ) 
ேகசவநாயகன் பாைளயம் , 2.திருக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருக்கனூர் கிராமம் , 3.திருக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகசவநாயக்கர் பாைளயம் கிராமணி பகுதி , 
4.திருக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகசவநாயக்கர் பாைளயம் 
ெதற்கு , 5.திருக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகசவநாயக்கர் 
பாைளயம் வடக்கு பகுதி , 6.திருக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருக்கனூர் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 எம்.புதுப்பாக்கம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
எம்.புதுப்பாக்கம்‐604303

1.எம். புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ைட ெதரு , 2.எம். 
புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.எம். புதுப்பாக்கம் 
ேமலண்ைட ெதரு , 4.எம். புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகால்ைலேமடு , 5.எம். புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
காலனி , 6.எம். புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு காலனி , 
7.எம். புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
213 213 213 கந்தாடு‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

வடேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
கந்தாடு‐604303

1.கந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.கந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 5.கந்தாடு 
(வ.கி) & (ஊ) திண்டிவனம் ெநடுஞ்சாைல , 6.கந்தாடு (வ.கி) & 
(ஊ) வாைழத்ேதாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 கந்தாடு‐604303 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, கந்தாடு‐604303

1.கந்தாடு (ேமற்கு) (வ.கி) & (ஊ) புதிய ெதரு , 2.கந்தாடு
(ேமற்கு) (வ.கி) & (ஊ) பைழய ெதரு , 3.காந்தாடு (ேமற்கு) 
(வ.கி) & (ஊ) மண்டகப்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 கந்தாடு‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், கந்தாடு‐604303

1.கந்தாடு (ேமற்கு) (வ.கி) & (ஊ) ெகாள்ளுேமடு , 2.கந்தாடு
(ேமற்கு) (வ.கி) & (ஊ) கானிேமடு , 3.காந்தாடு (ேமற்கு) (வ.கி) 
& (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 கந்தாடு‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், கந்தாடு‐604303

1.கந்தாடு கிழக்கு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 2.கந்தாடு
கிழக்கு (வ.கி) & (ஊ) முதலியார் ேபட்ைட , 3.கந்தாடு 
கிழக்கு (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசபயத்தன் ெகால்ைல , 4.கந்தாடு 
கிழக்கு (வ.கி) & (ஊ) பிளாr ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
217 217 217 கந்தாடு‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு

கட்டிடம் மத்திய பகுதி, கந்தாடு‐604303
1.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) குரும்பரம்
நடுத்ெதரு , 2.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & 
குறும்பரம் (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 4.கந்தாடு 
ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) ெநடுஞ்சாைல ெதரு , 
5.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) 
கந்தன்பாைளயம் ஊர் ேமட்டு ெதரு , 6.கந்தாடு ேமற்கு 
(வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) கந்தன்பாைளயம் ஊர் பள்ளத் 
ெதரு , 7.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) 
கந்தன்பாைளயம் காலனி பள்ளத்ெதரு , 8.கந்தாடு ேமற்கு 
(வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ கந்தன்பாைளயம் காலனி ேமட்டு 
ெதரு , 9.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ 
பச்சபயித்துக்ெகால்ைல முதல் ெதரு , 10.கந்தாடு ேமற்கு 
(வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) பச்சபயித்துக்ெகால்ைல 2வது 
ெதரு , 11.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) 
பச்சபயித்துக்ெகால்ைல 3வது ெதரு , 12.கந்தாடு ேமற்கு 
(வ.கி) & குறும்பரம் (ஊ) பச்சபயித்துக்ெகால்ைல 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 13.கந்தாடு ேமற்கு (வ.கி) & 
குறும்பரம் (ஊ) பச்சபயித்துக்ெகால்ைல ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

218 218 218 முட்டுக்காடு, 
மரக்காணம் 604303

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
முட்டுக்காடு, மரக்காணம் 604303

1.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 2  முட்டுக்காடு கிராமம் , 
2.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 2 அழகன்குப்பம் , 
3.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 2 முட்டுக்காடு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

604303
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, ைகப்பானிக்குப்பம்‐
604303

1.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 1 ைகப்பானிக்குப்பம் கிழக்கு
ெதரு , 2.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 1 ைகப்பானிக்குப்பம்  
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

220 220 220 வசவன்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
வசவன்குப்பம்‐604303

1.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 1 வசவன்குப்பம் கிழக்கு
ெதரு , 2.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 1 வசவன்குப்பம்  
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 கrப்பாைளயம், 
தாழங்காடு‐604303

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், கrப்பாைளயம், 
தாழங்காடு‐604303

1.தாழங்காடு (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 3  
ெபrயார் சாைல , 2.தாழங்காடு (வ.கி) & மரக்காணம் 
(சி.நி.ஊ) வார்டு 3 நாட்டாண்ைமக்காரத் ெதரு , 
3.தாழங்காடு (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 3 
கிராமணி ெதரு , 4.தாழங்காடு (வ.கி) & மரக்காணம் 
(சி.நி.ஊ) வார்டு 3 ைகப்பாணி காலனி , 5.தாழங்காடு (வ.கி) 
& மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 3 ைகப்பாணி கிராமம் , 
6.தாழங்காடு (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 3 
நாரவாக்கம் , 7.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 2 தாழங்காடு 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 கrப்பாைளயம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், கrப்பாைளயம்‐604303

1.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 5 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & 
மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 5 நாட்டாைமக்காரத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
223 223 223 கrப்பாைளயம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், கrப்பாைளயம் 604303

1.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 5 
சால்ட் ஆபீஸ் ேராடு , 2.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & 
மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 6 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 6  
ேதரடி ெதரு , 4.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & மரக்காணம் 
(சி.நி.ஊ) வார்டு 6 பாலகிருஷ்ணமுதலி ெதரு , 
5.கrப்பாைளயம் (வ.கி) & மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 6 
ேகாணவாயன் குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 மரக்காணம்‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி ேமற்கு முகம், மரக்காணம்‐
604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 8 சன்னதி ெதரு , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 8 இருளர் பகுதி , 
3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 8 சந்ைதப்ேபட்ைட ெதரு , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 8 சால்ட் ெதரு , 
5.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 8 பங்களா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 மரக்காணம்‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி வடக்கு முகம், மரக்காணம்‐
604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 11 பாண்டி ேராடு , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 11 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 மரக்காணம்‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கிழக்கு முகம், மரக்காணம்‐
604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 11 ேமலவதீி  (ேமற்கு ெதரு) 
, 2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 11 ேமட்டுகாக்காபள்ளம், , 
3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 11 திடீர்நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 மரக்காணம்‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி ெதற்கு முகம், மரக்காணம்‐
604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 ேமட்டு ெதரு , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 சால்ட் ேராடு ேமற்கு , 
3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 தர்மாபுr ேராடு , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 திண்டிவனம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 59 of 67



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
228 228 228 மரக்காணம்‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம், 
மரக்காணம்‐604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 மரக்காணிகுட்ைட , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 சந்திக்காப்பாள் ேகாவில் 
ெதரு , 3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 அழகர்பள்ளம் , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 12 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 மரக்காணம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், மரக்காணம்‐604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 10 சம்புெவளி காலனி , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 10 ேதவராசுகிராமணி ெதரு 
, 3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 10 மாதாக்ேகாயில் ெதரு 
(வடக்கு) , 4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 10 மாதாேகாயில் 
கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 மரக்காணம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், மரக்காணம்‐604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 10 நாகரான் ெதரு , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 14 மாrயம்மான் ேகாயில் 
ெதரு , 3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 14 குறவன் குட்ைட , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 14 ெசாrக் குட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 மரக்காணம்‐604303 ேராமன் கத்ேதாலிக்க துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
மரக்காணம்‐604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 மண்டவாய்வழி , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 ேபாத்தன் ெதரு , 
3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 ெசல்லன் ெதரு , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 கட்ைடயன் ெதரு , 
6.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 16 முடங்கி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
232 232 232 கழிக்குப்பம், 

மரக்காணம்‐604303
ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு முகம், கழிக்குப்பம், 
மரக்காணம்‐604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 17 ெபrயமண்டவாய் , 
2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 17 துைறயாந்ேதாப்பு , 
3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 17 விடலாந்ேதாப்பு , 
4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 18 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 17 சந்ைத ெதரு , 
6.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 18 அகரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 கழிக்குப்பம், 
மரக்காணம்‐604303

ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, கழிக்குப்பம், 
மரக்காணம்‐604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 18  கழிக்குப்பம்  ேமட்டு
ெதரு , 2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 17 பச்ைசயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு  18 
அம்மச்சியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) 
வார்டு 18 முருவன் ெதரு , 5.மரக்காணம்(சி.நி.ஊ) வார்டு 18 
கழிகுப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 எக்கியார்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், எக்கியார்குப்பம்‐604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 எக்கியர்குப்பம் வடக்கு
ெதரு , 2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 எக்கியர்குப்பம் நடு 
ெதரு , 3.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 எக்கியர்குப்பம் 
ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 எக்கியார்குப்பம் 604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் நடு பகுதி 
வடக்கு முகம், எக்கியார்குப்பம் 604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 எக்கியர்குப்பம் கிழக்கு
ெதரு , 2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 எக்கியர்குப்பம் 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236 236 236 புதுக்குப்பம் 604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
புதுக்குப்பம் 604303

1.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1  புதுக்குப்பம் கிழக்கு
ெதரு , 2.மரக்காணம் (சி.நி.ஊ) வார்டு 1 புதுகுப்பம் ேமற்கு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 ஆலப்பாக்கம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடேமற்கு கட்டிடம் நடு பகுதி 
கிழக்கு முகம், ஆலப்பாக்கம்‐604303

1.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆலப்பாக்கம் கிராமம் , 
2.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆட்சிக்காடு கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
238 238 238 ஆலப்பாக்கம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதன்ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், ஆலப்பாக்கம்‐604303

1.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் ேராடு , 
2.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜகநாதபுரம் , 3.ஆலப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) கிராமணி ெதரு , 4.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதி நகர் , 5.ஆலப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகால்ைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 பனிச்சேமடு‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி, 
பனிச்சேமடு‐604303

1.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) வம்பாமணல்ேமடு ெதரு , 
2.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் கிழக்கு காலனி கிராம 
ெதரு , 3.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) நியாய விைலக் கைடத் 
ெதரு , 4.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
5.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
7.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) ரங்கப்பிள்ைள ெதரு , 
8.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) பனிச்சேமடு ேராடு ெதரு , 
9.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) பனிச்சேமடு குப்பம் , 
10.பனிச்சேமடு (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 கீழ்ேபட்ைட‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கீழ்ேபட்ைட‐604303

1.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் கிழக்கு ெதரு , 
2.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் ேமற்கு ெதரு , 
3.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ேபட்ைடக்குப்பம் , 
4.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
5.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 கீழ்ேபட்ைட‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கீழ்ேபட்ைட‐604303

1.கீழ்ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.கீழ்ேபட்ைட
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.கீழ்ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) ேகாட்ரஸ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
242 242 242 ஊரணி‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி கிழக்கு முகம், ஊரணி‐
604303

1.ஊரணி (வ.கி) & (ஊ) ஊரணி கிராமம் , 2.ஊரணி (வ.கி) & 
(ஊ) ஆத்திக்குப்பம் சாணாரபாைளயம் , 3.ஊரணி (வ.கி) & 
(ஊ) வடஅகரம் கிராமம் , 4.ஊரணி (வ.கி) & (ஊ) வடஅகரம் 
சாரணபாைளயம் , 5.ஊரணி (வ.கி) & (ஊ) ஊரணி காலனி , 
6.ஊரணி (வ.கி) & (ஊ) பாலக்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 அனுமந்ைத‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதன்கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், அனுமந்ைத‐604303

1.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) வடக்குேதாப்பு , 2.அனுமந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.அனுமந்ைத (வ.கி) & 
(ஊ) மணியக்கார் ெதரு , 4.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ேதாப்புக்கால்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 அனுமந்ைத‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதன்கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், அனுமந்ைத‐604303

1.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) மணியக்கார் ெதரு , 
3.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 அனுமந்ைத‐604303 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதன்ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், அனுமந்ைத‐604303

1.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ேதாப்பு , 2.அனுமந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 அனுமந்ைத‐604303 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு முகம், அனுமந்ைத‐
604303

1.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) காளியாங்குப்பம் கிராமம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 அனுமந்ைத‐604303 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி வடேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், அனுமந்ைத‐604303

1.அனுமந்ைத (வ.கி) & (ஊ) மீனவர்குப்பம் கிராமம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 ெசய்யாங்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், ெசய்யாங்குப்பம்‐604303

1.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஒற்ைறத் ெதரு , 
2.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
249 249 249 ெசய்யாங்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
ெசய்யாங்குப்பம்‐604303

1.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெசய்யாளம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகால்ைல , 
3.ெசய்யாங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 ெசட்டிக்குப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
ெசட்டிக்குப்பம்‐604303

1.ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்ேகணியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முத்தாலம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
எல்ைலகாப்பான் ெதரு , 4.ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிவாசல் பகுதி , 5.ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 மதுராெசட்டிநகர்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், ெசட்டிகுப்பம், 
மதுராெசட்டிநகர்‐604303

1.ெசட்டிகுப்பம்மதுரா (வ.கி) & ெசட்டிநகர் (ஊ) கிழக்கு ெதரு
, 2.ெசட்டிகுப்பம்மதுரா (வ.கி) & ெசட்டிநகர் (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 3.ெசட்டிகுப்பம்மதுரா (வ.கி) & ெசட்டிநகர் (ஊ) 
பைழய மீனவர் குடியிருப்பு , 4.ெசட்டிகுப்பம்மதுரா (வ.கி) & 
ெசட்டிநகர் (ஊ) கன்னியம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 மதுராெசட்டிநகர்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், ெசட்டிகுப்பம், 
மதுராெசட்டிநகர்‐604303

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) கருமாr ெதரு , 2.கூனிேமடு (வ.கி) 
& (ஊ) இ.சி.ஆர்.ெமயின் ேராடு , 3.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
இ.எக்ஸ்.கர்ணம் ெதரு , 5.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 கூனிேமடு‐604303 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி ெதற்கு முகம், கூனிேமடு‐604303

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் வம்பாய் , 2.கூனிேமடு
(வ.கி) & (ஊ) டானா நகர் , 3.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
கூனிேமடு வடக்கு ெதரு , 4.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் நலெவண்பா ெதரு , 5.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
ெநாச்சிகுப்பம் ெதரு , 6.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 64 of 67



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
254 254 254 கூனிேமடு‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், கூனிேமடு‐604303

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) ரஜியா சுல்தான் ெதரு , 
2.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) திப்பு சுல்தான் ெதரு , 
3.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) தர்கா ெதரு , 4.கூனிேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) ஈ.சி.ஆர் ெமயின் ேராடு , 5.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
ெமௗலி ெதரு , 6.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் , 
7.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) வம்பா நகர் , 8.கூனிேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) ரங்கநாதபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 கூனிேமடு‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்குமுகம், கூனிேமடு‐604303

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் , 2.கூனிேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) ரங்கநாதபுரம் , 3.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) கம்மல் 
ெகால்ைல , 4.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) ெசவிடல் குப்பம் , 
5.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) ஏr ேமடு , 6.கூனிேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) காைரேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 கூனிேமடுகுப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், கூனிேமடுகுப்பம்‐604303

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) கூனிேமடு குப்பம் தற்காலிக
குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 கூனிேமடுகுப்பம்‐604303 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், கூனிேமடுகுப்பம்‐604303

1.கூனிேமடு (வ.கி) & (ஊ) கூனிேமடு குப்பம் ெமயின் ேராடு அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
258 258 258 கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமான்ைனயன்ேபட்ைட
ெமயின் ேராடு , 2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெமான்ைனயன்ேபட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
(வடக்கு) , 3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெமான்ைனயன்ேபட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு(ெதற்கு) , 4.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பின்ைனயன்ேபட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
(கிழக்கு) , 5.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெமான்ைனயன்ேபட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு(ேமற்கு) , 6.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெமான்ைனயன்ேபட்ைட மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கீழ்புத்துப்பட்டு மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 8.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம் கட்டிடம், கீழ்புத்துபட்டு‐
605014

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைட ெதரு , 
3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் , 4.கீழ்புத்துப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டக்கார ெதரு , 5.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ரூக்கர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், கீழ்புத்துபட்டு‐605014

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிராமனி ெதரு , 
3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஈ.சி.ஆர். ேமற்கு , 
4.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஈ.சி.ஆர்.கிழக்கு , 
5.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கீழ்புத்துப்பட்டு சாவடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு முகம், கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலத்தrசு , 
2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுக்குப்பம் , 3.கீழ்புத்துப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அனிச்சங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 72   திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
262 262 262 கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014 சுய உதவி குழு கட்டிடம் வடக்கு

முகம், கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014
1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடி தர்த்தவாrத் ெதரு , 
2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடி ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் 
ெதரு , 3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடி நடு ெதரு , 
4.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014 ஊராட்சி ஓன்றியம் சத்துணவுகூடம்
கிழக்கு முகம் ெதற்கு பகுதி, 
மஞ்சள்குப்பம், கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைக நகர் கிராமம் , 
2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைக நகர் காலனி , 
3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முதலியார்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014 ஊராட்சி ஓன்றியம் சத்துணவுகூடம்
கிழக்கு முகம் வடக்கு பகுதி 
கீழ்புத்துப்பட்டு மதுரா, மஞ்சள்குப்பம், 
கீழ்புத்துப்பட்டு‐605014

1.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மஞ்சள் குப்பம் ஈ.சி.ஆர். 
ேராடு ேமற்கு , 2.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மஞ்சள் 
குப்பம் ஈ.சி.ஆர். ேராடு கிழக்கு , 3.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மஞ்சள் குப்பம் காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் , 
4.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மஞ்சள் குப்பம் காலனி நடு 
ெதரு , 5.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மஞ்சள் குப்பம் 
காலனி வடக்கு ெதரு , 6.கீழ்புத்துப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ரங்கநாதபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேததி :

இடம் :விழுப்புரம்

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

 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்
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