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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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 டி அத்திப்பாக்கம்‐605759 புனித ைமக்ேகல் ஆர்.சி.ெதாடக்கப் பள்ளி, 

வடக்கு முகம், ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி, டி.அத்திப்பாக்கம்‐605759

1.தி.அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முத்து உைடயார் ெதரு , 
2.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெசாைரயப்பட்டு ேராடு , 4.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 5.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 6.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 7.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
8.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 9.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மதுரா மடம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 டி.அத்திபாக்கம்‐605759 புனிதஆேராக்கியஅன்ைனஉயர்நிைலப்பள்
ளி கிழக்கு புது கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், டி.அத்திபாக்கம்‐605759

1.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ராச வதீி கிழக்கு ெதரு
எண்.1 , 2.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீிகிழக்கு 
ெதரு எண் 1 , 3.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி 
கிழக்குெதரு எண்.2 , 4.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ராஜவதீி கிழக்குெதரு எண்.3 , 5.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.தி. அத்திப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) கல்லைறத் ெதரு , 7.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.தி. அத்திப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு எண்1 , 9.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் 
ேமற்கு ெதரு , 10.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 1 of 71



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
3 3 3 டி.அத்திபாக்கம்‐605759 புனிதஆேராக்கியஅன்ைனஉயர்நிைலப்பள்

ளி புது கட்டிட்டம் நடு பகுதி ேமற்கு 
முகம், டி.அத்திபாக்கம்‐605759

1.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrகுப்பத்தான்  ெதரு , 
2.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிச்சனூரான் ெதரு , 
3.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீி , 4.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி ேமற்குெதரு , 5.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கூனன்ெதரு , 6.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேவடனார் ெதரு , 7.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 8.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மணியம்ெதரு , 9.தி. 
அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல 
ெமயின்ேராடு , 10.தி. அத்திப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசாைரயப்பட்டு ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 ெநடுங்கம்பட்டு‐605759 புனித மrய அன்ைன துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், ெநடுங்கம்பட்டு‐605759

1.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி)&(ஊ) பைழய மாதாேகாயில்ெதரு
கிழக்கு பாகம்.1 , 2.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
பாகம்.2 , 3.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) &(ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
4.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) &(ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
5.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) &(ஊ) ெசட்டி ெதரு , 
6.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

5 5 5 ெநடுங்கம்பட்டு‐605759 புனித மrய அன்ைன துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், ெநடுங்கம்பட்டு‐605759

1.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெகாழுந்திராம்பட்டு
ெமயின் ேராடுெதரு , 2.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
உரக்கைடெதரு , 3.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
மாதாேகாயில் ெதரு , 4.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 5.ெநடுங்கம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ேமலக்ெகால்ைல நடுெதரு , 6.ெநடுங்கம்பட்டு 
(வ.கி)&(ஊ) மதுைரவரீன் ே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
6 6 6 ெகாழுந்திராம்பட்டு‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு முகக்கட்டிடம், 
ெகாழுந்திராம்பட்டு‐605759

1.ெகாழுந்திராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
2.ெகாழுந்திராம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.ெகாழுந்திராம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு , 4.ெகாழுந்திராம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.ெகாழுந்திராம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 6.ெகாழுந்திராம்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 ெசாைரயப்பட்டு ‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
ெசாைரயப்பட்டு‐605754

1.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) அைமச்சார்
ேகாயில்ெதரு , 2.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 3.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & 
(ஊ) சாங்கியம்ெதரு , 4.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 5.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 ெசாைரயப்பட்டு ‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
ெசாைரயப்பட்டு‐605754

1.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ேராடு , 
2.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 3.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெதற்குெதரு , 5.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
முனியப்பன்  ேகாயில் ெதரு , 6.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & 
(ஊ) அத்திப்பாக்கம் ேராடு , 7.ெசாைரயப்பட்டு  (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 கழுமலம்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு 
பகுதி, கழுமலம்‐605754

1.கழுமலம்(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.கழுமலம்(வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.கழுமலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 கழுமலம்‐605754 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, கழுமலம்‐605754

1.கழுமலம்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.கழுமலம் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்குெதரு , 3.கழுமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதாேகாயில் ெதரு , 4.கழுமலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெதற்குெதரு , 5.கழுமலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெ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
11 11 11 விளந்ைத‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு

கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி, விளந்ைத‐605756

1.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 2.விளந்ைத (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளாழர் 
ெதரு , 4.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
6.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 விளந்ைத‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
விளந்ைத‐605756

1.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளாழத் ெதரு , 2.விளந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.விளந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) வாைழ ேதாட்ட ெதரு , 4.விளந்ைத (வ.கி) & 
(ஊ) ெதாட்டிக்ெகால்ைலெதரு , 5.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுெதரு , 6.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) தட்டார வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 விளந்ைத‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
விளந்ைத‐605756

1.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ேமார்சார் வதீி , 2.விளந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) ெபrயாயி ேகாவில் ெதரு , 3.விளந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 4.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
மணல்  ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 விளந்ைத‐605756 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி, 
விளந்ைத‐605756

1.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ேவளவன் நகர் , 2.விளந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 4.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) கிணற்று ெதரு , 
5.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட ெதரு , 6.விளந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி பள்ளிகூட ெதரு , 7.விளந்ைத (வ.கி) 
& (ஊ) புதுெதரு , 8.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) கக்கன்ெதரு , 
9.விளந்ைத (வ.கி) & (ஊ) அrசனகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 குலதபீமங்கலம்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு 
முகம், குலதபீமங்கலம்‐605756

1.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ)) ேநரு ெதரு , 
2.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சிதம்பரனார் ெதரு , 
3.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
16 16 16 குலதபீமங்கலம்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 
முகம், குலதபீமங்கலம்‐605756

1.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 
2.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 
3.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளூவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 குலதபீமங்கலம்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு கட்டிடம், 
குலதபீமங்கலம்‐605756

1.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குலதபீமங்கலம் காலனி , 
2.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குச்சிபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 குலதபீமங்கலம்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு கட்டிடம், 
குலதபீமங்கலம்‐605756

1.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காந்திெதரு
அகஸ்தியர்மூைல , 2.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளுவர் ெதரு அகஸ்தியர் மூைல , 
3.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் வதீி , 
4.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு காலனி , 
5.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதய்வகீன் ெதரு , 
6.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
7.குலதபீமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 ஆடூர்ெகாளப்பாக்கம்‐
605759

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு
முகம், ஆடூர்ெகாளப்பாக்கம்‐605759

1.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு காலனி , 3.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு காலனி ேமற்கு , 4.ஆடுர் 
ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 
5.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 6.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு ஊர் , 7.ஆடுர் ெகாளப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு ஊர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 சைடக்கட்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றியெதாடக்கபள்ளி வடக்கு
முகம் ேமற்கு பகுதி, சைடக்கட்டி‐605759

1.சைடக்கட்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.சைடக்கட்டி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.சைடக்கட்டி 
(வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில்ெதரு , 4.சைடக்கட்டி (வ.கி) & 
(ஊ) ராசிபுரம் ெதரு , 5.சைடக்கட்டி (வ.கி) & (ஊ) 
தி.அத்திப்பாக்கம் (எல்ைல)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
21 21 21 ெகாடுக்கப்பட்டு‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம், ெகாடுக்கப்பட்டு‐605756
1.ெகாடுக்கப்பட்டு(வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 
2.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 
3.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில்ெதரு , 
5.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
6.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
7.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 ெகாடுக்கப்பட்டு‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, ெகாடுக்கப்பட்டு‐
605756

1.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது காலணி , 
3.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேவளாகுளம் பள்ளத் 
ெதரு , 4.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேவளாகுளம் 
ேமட்டுத் ெதரு , 5.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேவளாகுளம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு காலணி , 
6.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேவளாகுளம் கிழக்குத் 
ெதரு காலணி , 7.ெகாடுக்கப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சைடக்கட்டி ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 அரசங்குப்பம்‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
அரசங்குப்பம்‐605758

1.அரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.அரசங்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
3.அரசங்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
4.அரசங்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) தண்ணிபாைற ெதரு , 
5.அரசங்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
6.அரசங்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 வசந்தகிருஷ்ணாபுரம்‐
605758

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி பைழய
கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
வசந்தகிருஷ்ணாபுரம்‐605758

1.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் கிைள , 2.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலணி , 3.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 வசந்தகிருஷ்ணாபுரம்‐
605758

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
வசந்தகிருஷ்ணாபுரம்‐605758

1.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலணி , 
3.வசந்தகிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
26 26 26 ஆதிச்சனூர்‐605758 ஆர்.சி.உதவிெபரும் துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி, ஆதிச்சனூர்‐605758

1.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 
2.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
3.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 4.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின் ெதரு , 5.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு 
, 6.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ரயில்ேவ காலணி , 
7.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) மதுரா நாவதாங்கள் , 
8.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) வரீப்பாண்டி ெமயின்ேராடு , 
9.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில்ெதரு , 
10.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
11.ஆதிச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 வரீப்பாண்டி‐605758 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கிழக்கு கூடுதல் கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
வரீப்பாண்டி‐605758

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீப்பாண்டி
(வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr ெதரு , 3.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாைலநாயக்கன் ெதரு , 4.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளி ெதரு காலணி , 5.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மாட்டான் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 வரீப்பாண்டி‐605758 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி எஸ்.எஸ்.ஏ
கூடுதல் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம், வரீப்பாண்டி‐605758

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) சாமட்டியான் வதீி , 
4.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 5.வரீப்பாண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) ெபrய பாைற ெதரு , 6.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 வரீப்பாண்டி‐605758 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி எஸ்.எஸ்.ஏ
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, வரீப்பாண்டி‐605758

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) துேராபதியம்மன் ேகாயில்
வதீி , 2.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் வதீி , 
3.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் பாைளம் ெதரு , 
4.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
30 30 30 வரீப்பாண்டி‐605758 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, வரீப்பாண்டி‐605758
1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீப்பாண்டி
(வ.கி) & (ஊ) ஆச்சாr ெதரு , 3.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பூசாr ெதரு , 4.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 
5.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டம்பட்டு ேராடு , 
6.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாட்டான் வதீி , 7.வரீப்பாண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) சாமட்டியான் வதீி , 8.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & 
(ஊ)) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் வதீி , 9.வரீப்பாண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்து வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

31 31 31 வரீப்பாண்டி‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம், 
வரீப்பாண்டி‐605758

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீப்பாண்டி
(வ.கி) & (ஊ) மன்மதன் ேகாயில் ெதரு , 3.வரீப்பாண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.வரீப்பாண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) சக்கைரவினாயகர் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 வரீப்பாண்டி‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு முகம், வரீப்பாண்டி‐605758

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாவில் ெதரு , 
2.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) மல்லிகாபுரம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 வரீப்பாண்டி‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு முகம், 
வரீப்பாண்டி‐605758

1.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீப்பாண்டி
(வ.கி) & (ஊ) மல்லிகாபுரம் ெதரு , 3.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 4.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
சக்கைர விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 5.வரீப்பாண்டி (வ.கி) 
& (ஊ) மன்மதன் ேகாயில் ெதரு , 6.வரீப்பாண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) வரீப்பாண்டி மதுரா அடுக்கம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
34 34 34 புலிக்கல்‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் வடக்கு முகம், புலிக்கல்‐605758
1.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.புலிக்கல் (வ.கி) 
& (ஊ) ஆதிச்சனூர் சாைல , 3.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
கங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
திடீர் குப்பம் , 5.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
முனஸ்வரன்ேகாவில் ெதரு , 6.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு , 7.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 8.புலிக்கல் (ஊ) வார்டு 10 கைடசி ெதற்கு 
ெதரு , 9.புலிக்கல் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டாம்பாைற ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 கல்லந்தல்‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி ேமற்கு முகம், கல்லந்தல்‐605758

1.கல்லந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 
2.கல்லந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மன்மதன் ேகாவில் ெதரு , 
3.கல்லந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புடைவக்காரன்ெதரு , 
4.கல்லந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 5.கல்லந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 6.கல்லந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 7.கல்லந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
அய்யனார்குளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

36 36 36 ஒட்டம்பட்டு‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
ஒட்டம்பட்டு‐605758

1.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யன்னார்ேகாவில்ெதரு , 
2.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 3.ஒட்டம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் கிழக்குெதரு , 
4.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேடங்கர் ெதரு , 5.ஒட்டம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ஆசாrெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 ஒட்டம்பட்டு‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
ஒட்டம்பட்டு‐605758

1.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மணியம் ெதரு , 
2.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மன்மதன் ேகாவில் ெதற்கு 
ெதரு , 3.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
4.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதற்குெதரு , 5.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளெதரு , 6.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
38 38 38 ஒட்டம்பட்டு‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

ேமற்கு முகம் வடக்கு பகுதி கட்டிடம், 
ஒட்டம்பட்டு‐605758

1.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்வடக்குெதரு , 2.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளெதரு , 3.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) இருளர் 
காலனி , 4.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாப்பு சந்து , 
5.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 ஒட்டம்பட்டு‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம், ஒட்டம்பட்டு‐
605758

1.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மணியம் ெதரு , 
2.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மன்மதன்ேகாயில்ெதரு , 
4.ஒட்டம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 5.ஒட்டம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பட்டித்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 அருணாபுரம் ‐605758 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு முகம், அருணாபுரம்‐605758

1.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 
2.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
3.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பட்டிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 அருணாபுரம் ‐605758 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
அருணாபுரம்‐605758

1.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாயி ேகாவில் ெதரு , 
2.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாடி பாைற ெதரு , 
4.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கூத்தாண்டார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 அருணாபுரம் ‐605758 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
அருணாபுரம்‐605758

1.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 2.அருணாபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 3.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வரீன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மயானபாைத ெதரு , 6.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா 
ேகாயில் ெதரு , 7.அருணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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 தண்டைர‐605758 ராசேகாபால்பிள்ைளநிதி உதவி

ெபறும்துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு முகம் 
ேமற்கு கட்டிடம், தண்டைர‐605758

1.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) இருளர் ெதரு , 2.தண்டைர (வ.கி) 
& (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 3.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு , 
4.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 5.தண்டைர (வ.கி) 
& (ஊ) நடு ெதரு , 6.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
8.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 ஒட்டம்பட்டு‐605758 அரசு உயர்நிைல பள்ளி வடக் பகுதி
ேமற்கு முகம், ஒட்டம்பட்டு‐605758

1.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
2.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி 1வது குறுக்கு ெதரு , 
3.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி 2வது குறுக்கு ெதரு , 
4.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி  3வது குறுக்கு ெதரு , 
5.தண்டைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 அடுக்கம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம், அடுக்கம்‐
605701

1.அடுக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.அடுக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 3.அடுக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 4.அடுக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
ெதரு , 5.அடுக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 6.அடுக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.அடுக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 வரீங்கிபுரம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
வரீங்கிபுரம்‐605701

1.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.வரீங்கிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 4.வரீங்கிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டு ெதரு , 5.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) காமாட்சி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.வரீங்கிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட ெதரு , 7.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூட சந்து ெதரு , 8.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டுரங்கன் சுவாமி ேகாயில் சந்து ெ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
47 47 47 வரீங்கிபுரம் ‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி கட்டிடம், வரீங்கிபுரம்‐605701
1.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 1வது ெதரு , 
2.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது ெதரு , 
3.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 3வது ெதரு , 
4.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 4வது ெதரு , 
5.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 5வது ெதரு , 
6.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 6 வது ெதரு , 
7.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாயில் ெதரு , 
8.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி காலனி , 
9.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
10.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டுரங்கன் ேகாயில் 
ெதரு , 11.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 வ.ீபுதுபாைளயம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு முகம், வ.ீபுதுபாைளயம்‐
605701

1.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 
2.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.வரீங்கிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 4.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 5.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
6.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
7.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காலணிநாட்டாைமெதரு , 
8.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காலணிநடுத்ெதரு , 
9.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காலணிபிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 10.வரீங்கிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
49 49 49 பில்ராம்பட்டு‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
பில்ராம்பட்டு‐605701

1.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 2.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் 
(வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 
3.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 4.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & 
பில்ராம்பட்டு (ஊ) ஔைவயார்ெதரு , 5.ேவடாளம் & 
அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 6.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & 
பில்ராம்பட்டு (ஊ) அன்ைனெதரசாெதரு , 7.ேவடாளம் & 
அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) அேசாகர்ெதரு , 
8.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 9.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் 
(வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) ேவடாளம்ெதாட்டி , 
10.சு.பில்ராம்பட்டு (ஊ) வார்டு 2 அம்மன்ேகாயில் 
ெதருஅப்பனந்தல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 பில்ராம்பட்டு‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
பில்ராம்பட்டு‐605701

1.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
அப்பனந்தல் நடுத்ெதரு , 2.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் 
(வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) அப்பனந்தல் புதுத்ெதரு , 
3.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
அப்பனந்தல் ேமற்குெதரு , 4.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் 
(வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) நந்தனர்ெதரு , 5.ேவடாளம் & 
அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
வரீன்சுந்தரலிங்கம்ெதரு , 6.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் 
(வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார்ெதரு , 
7.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & பில்ராம்பட்டு (ஊ) 
திருவள்ளுவர் ெதரு , 8.ேவடாளம் & அப்பனந்தல் (வ.கி) & 
பில்ராம்பட்டு (ஊ) கக்கன்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
51 51 51 பில்ராம்பட்டு‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம், பில்ராம்பட்டு‐605701

1.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 
2.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆதிநாராயணன் ெதரு , 
3.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கம்பன் ெதரு , 
4.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டன் ெதரு , 
5.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 பில்ராம்பட்டு‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
பில்ராம்பட்டு‐605701

1.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிடாr அம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில் 
ெதரு , 3.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
4.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு , 
5.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
6.பில்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 7.பில்ராம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 8.பில்ராம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 வடகைரதாழ னூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
வடகைரதாழ னூர்‐605752

1.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஸ்ரீ மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.வடகைரதாழ னூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா 
ேகாயில்ெதரு , 3.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.வடகைரதாழ னூர் (வ.கி) 
& (ஊ) நடுெதரு , 5.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்த 
ெகால்ைல ெதரு , 6.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 வடகைரதாழ னூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
வடகைரதாழ னூர்‐605752

1.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ெதரு 
, 3.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
55 55 55 வடகைரதாழ னூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்

எஸ் ஏ கட்டிடம் நடு பகுதி ேமற்கு முகம், 
வடகைரதாழ னூர்‐605752

1.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளெதரு , 
2.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
3.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
4.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
6.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) திருமைலப்பட்டுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 வடகைரதாழ னூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்
எஸ எ கட்டிடம் ேமற்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, வடகைரதாழ னூர்‐605752

1.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 
3.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.வடகைரதாயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 வடகைரதாழ னூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
வடகைரதாழ னூர்‐605752

1.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) திருமைலபட்டு ெமயின் ேராடு , 
2.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) ேமட்டுெதரு , 4.வடகைரதாயனூர் 
& திருமைலபட்டு (வ.கி) & வடகைரதாயனூர் (ஊ) இருளர் 
காலனி , 5.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) கண்டாச்சிபுரம் ேராடு , 
6.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
7.வடகைரதாயனூர் & திருமைலபட்டு (வ.கி) & 
வடகைரதாயனூர் (ஊ) கடகால் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 ெவள்ளம்புத்தூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
ெவள்ளம்புத்தூர்‐605752

1.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
2.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தகைர ெதரு , 
3.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) திடீர்குப்பம்ெதரு , 
4.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு , 5.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் 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 ெவள்ளம்புத்தூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு

பகுதி ெதற்கு முகம் வடக்கு கட்டிடம், 
ெவள்ளம்புத்தூர்‐605752

1.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு , 4.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
5.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.ெவள்ளம்புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 நாயனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, பைழய
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
நாயனூர்‐605752

1.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு சந்து , 
3.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) அரசங்குப்பம் ெமயின் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 நாயனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
நாயனூர்‐605752

1.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) திடீர் குப்பம் , 
2.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) ேவட்டவலம் 
ெமயின்ேராடு , 3.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜர் சாைல , 4.நாயனூர் கிராமம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 ேதவனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், ேதவனூர்‐605752

1.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேவட்டவலம் ெமயின் ேராடு , 
2.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.ேதவனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ராஜவதீி , 4.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ைவத்தியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 ேதவனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், ேதவனூர்‐605752

1.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெநசவுகாரவதீி , 2.ேதவனூர்
(வ.கி) & (ஊ) முதலியார்ெதரு , 3.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜர் வதீி , 4.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா ெதரு 
, 5.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) எம் .ஜி. யார்ெதரு , 6.ேதவனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

64 64 64 ேதவனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம், ேதவனூர்‐
605752

1.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதவனூர் காலனி , 2.ேதவனூர்
(வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 3.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
65 65 65 ேதவனூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம், ேதவனூர்‐
605752

1.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 2.ேதவனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர்ெதரு , 3.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கருடகம்பத்துெதரு , 4.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் , 
5.ேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டாேமடு , 6.ேதவனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பச்ைசயம்மன் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 ேகாட்டமருதூர்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
ேகாட்டமருதூர்‐605756

1.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 
2.ேகாட்டனூர் (வ.கி) & (ஊ) திருக்ேகாவிலூர் 
ெமயின்ேராடு , 3.ேகாட்டனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதவனூர் 
ேராடு , 4.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுபிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 5.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) கணக்கு 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு  , 6.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கணக்குபிள்ைள ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

67 67 67 ேகாட்டமருதூர்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி புதிய கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
ேகாட்டமருதூர்‐605756

1.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
2.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
3.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டி ெதரு , 
4.ேகாட்டனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
5.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்  
ெதரு , 6.ேகாட்டனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 ேகாட்டமருதூர்‐605756 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு முகம், ேகாட்டமருதூர்‐
605756

1.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) திருேகாவிலூர் ெமயின் , 
2.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் வதீி , 
3.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
4.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குவதீி , 
5.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) வரீன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) முனியப்பன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங் ெதரு , 
8.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடெதரு , 
9.ேகாட்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மருத்துவமைன ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
69 69 69 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, மணம்பூண்டி‐605759
1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 
2.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஔைவயார் ெதரு , 
3.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பாrவள்ளல் ெதரு , 
4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெதய்வகீன் ெதரு , 
6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, மணம்பூண்டி‐605759

1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கம்பர் ெதரு , 
2.மமணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
பின்புறம் , 3.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைல ேராடு , 4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ேபாஸ்ட்ஆபீஸ்ெதரு , 5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ஆசிrயர் நகர் , 7.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) தந்ைத 
ெபrயார் நகர் , 8.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) முத்தமிழ் 
ெதரு , 9.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புலவர் வதீி , 
10.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்ட மருதூர் ேராடு , 
11.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஓம் சக்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் வடக்கு முகம், மணம்பூண்டி‐
605759

1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ரேகாத்து நகர் , 
2.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ேராடு , 3.மணம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) ெதய்வகீன் ெதரு , 4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) இளங்ேகா ெதரு , 5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கம்பர் 
ெதரு , 6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 18 of 71



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
72 72 72 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, மணம்பூண்டி‐605759
1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ராகேவந்திரா ெதரு , 
3.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஆசிrயர் குடியிருப்பு , 
4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) தந்ைத ெபrயார் ெதரு , 
5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல ெமயின் 
ேராடு , 6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புலவர் வதீி , 
7.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டமருதூர்ேராடு , 
8.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஓம் சக்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, மணம்பூண்டி‐605759

1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
2.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 
3.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்ட மருதூர் ெதரு , 
5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) குடமுருட்டி பாைத , 
6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலணி , 
7.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி 1வது ெதரு , 
8.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி 2வது ெதரு , 
9.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி 3வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 மணம்பூண்டி‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, மணம்பூண்டி‐605759

1.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு(குடமுருட்டி) , 
2.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) வடக்கு 
ெதரு (குடமுருட்டி) , 3.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ( 
குடமுருட்டி கிராமம்) நடுெதரு , 4.மணம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) ெதற்கு ெதரு (குடமுருட்டி) , 
5.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) ேமற்கு 
ெதரு (குடமுருட்டி) , 6.மணம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) தேபாவனம் , 7.மணம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) சங்கர் நகர் , 
8.மணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ)(குடமுருட்டி கிராமம்) ேஜாதி 
குடிைச

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
75 75 75 அரகண்டநல்லூர்‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு

முகம் நடுபகுதி கிழக்கு கட்டிடம், 
அரகண்டநல்லூர்‐605759

1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) கண்டாச்சிபுரம் ேராடு , 
2.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வள்ளலார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 அரகண்டநல்லூர்‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
அரகண்டநல்லூர்‐605759

1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வடக்கு வதீி , 
3.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) பஜைனமடத்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 அரகண்டநல்லூர்‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
அரகண்டநல்லூர்‐605758

1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 4 
திருவள்ளுவர் ெதரு , 2.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) 
வார்டு 5 புதுநகர்  , 3.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) 
வார்டு 5 அண்ணாநகர் , 4.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி 
) வார்டு 6 வரதராசன் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 அரகண்டநல்லூர்‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
அரகண்டநல்லூர்‐605758

1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 6 காமராஜர்
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 அரகண்டநல்லூர்‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, அரகண்டநல்லூர்‐
605759

1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 9 ேநருஜி
காலனி , 2.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 9 
காயிேதமில்லத் ெதரு , 3.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி 
) வார்டு 9 ஆசாத்ெதரு , 4.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) 
வார்டு 9 ேநதாஜி ெதரு  , 5.அரகண்டநல்லூர் (சி ஊ) 
வார்டு 11 விேவகானந்தர்  ெதரு , 6.அரகண்டநல்லூர் ( 
ேபருராட்சி ) வார்டு 10 வினாயகர் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
80 80 80 அரண்டநல்லூர்‐605759 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, அரண்டநல்லூர்‐
605759

1.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 11 கம்பர்வதீி  , 
2.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 11 வ.உ.சி. ெதரு 
 , 3.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 9 பாரதியார் 
ெதரு  , 4.அரகண்டநல்லூர் ( ேபருராட்சி ) வார்டு 9 
கண்டாச்சிபுரம் ேராடு  , 5.அரகண்டநல்லூர் (சி ஊ) 
வார்டு 7 காமாஜர் ேராடு  , 6.அரகண்டநல்லூர் ( 
ேபருராட்சி ) வார்டு 12 மகாத்மாகாந்தி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 சு.ெகால்லூர் ‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
சு.ெகால்லூர்‐605752

1.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.சு.ெகால்லூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஒட்டெதரு , 4.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாயில் ெதரு , 5.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 6.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
7.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
8.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 சு.ெகால்லூர் ‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், சு.ெகால்லூர்‐605752

1.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாகுப்பு வடு , 
4.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 5.சு.ெகால்லூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 6.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புது காலனி , 7.சு.ெகால்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பாம்படிச்சான் 
பாைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 காடகனூர்‐605755 அரசு ஆதிராவிடர் நலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, காடகனூர்‐605755

1.காடகனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.காடகனூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 3.காடகனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 4.காடகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 5.காடகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூட சந்து

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
84 84 84 காடகனூர்‐605755 அரசு ஆதிராவிடர் நலப்பள்ளி புதிய

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, காடகனூர்‐605755
1.காடகனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.காடகனூர்
(வ.கி) & (ஊ) புதிகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 வி.சித்தாமூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம், வி.சித்தாமூர்‐605755

1.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் பின்புறெதரு , 3.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & 
கிங்கிலிவாடி (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 வி.சித்தாமூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம், வி.சித்தாமூர்‐605755

1.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) புதியகாலனி  
(சித்தாமூர்) , 2.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) 
வடக்கு ெதரு , 3.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 4.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி (ஊ) 
பைழயகாலனி , 5.வி.சித்தாமூர் (வ.கி) & கிங்கிலிவாடி 
(ஊ) கிங்கிலிவாடி மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 ஆலம்பாடி‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு கிழக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
ஆலம்பாடி‐605701

1.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 2.ஆலம்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 ஆலம்பாடி‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு நடு பகுதி கட்டிடம், ஆலம்பாடி‐
605701

1.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாவில் ெதரு , 
2.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர்ெதரு , 
3.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பவர்லூம்ெதரு , 4.ஆலம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) பாரதியார்ெதரு , 5.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ)) 
பால்வாடித் ெதரு , 6.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில்ெதரு , 7.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 ஆலம்பாடி‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு ேமற்கு பகுதி, ஆலம்பாடி‐605701

1.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.ஆலம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி 3வது ெ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
90 90 90 ஆலம்பாடி‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
ஆலம்பாடி‐605701

1.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 4வது  ெதரு , 
2.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  5வது ெதரு , 
3.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  6வது  ெதரு , 
4.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  7வது  ெதரு , 
5.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  8வது  ெதரு , 
6.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  9வது ெதரு , 
7.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி  ெமயின் ேராடுெதரு , 
8.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
9.ஆலம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

91 91 91 சத்தியகண்டனூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, சத்தியகண்டனூர்‐
605755

1.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 சத்தியகண்டனூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
சத்தியகண்டனூர்‐605755

1.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) மணியன் ெதரு , 
2.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
3.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 4.சத்தியகண்டானூர் (வ,கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 சித்தாத்தூர்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், சித்தாத்தூர்‐605701

1.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.சித்தாத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 3.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கருமார ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 சித்தாத்தூர்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம், சித்தாத்தூர்‐605701

1.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவ் காந்தி ெதரு , 
2.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் ெதரு , 3.சித்தாத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சுப்ரமணியர் ேகாயில் ெதரு , 4.சித்தாத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 5.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபத்தாங்ெகால்ைல ெதரு , 6.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கருமார ெதரு , 7.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பம்ைப 
கைர , 8.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நாச்சிக் குப்பம்

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
95 95 95 கண்டாச்சிபுரம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு

பக்கம் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
கண்டாச்சிபுரம்‐605701

1.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இருளப்பாைளயம் வதீி , 
2.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னிமார்ேகாவில்வதீி , 
3.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ்நகர் , 
4.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நல்லாப்பாைலயம் ேராடு , 
5.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) தும்பரேமடு , 
6.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைலெமயின்ேராடு , 7.கண்டாச்சிபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாவில்ெதரு எண்.5 , 
8.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாவில்வதீி 4 , 
9.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாவில்வதீி3

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

96 96 96 கண்டாச்சிபுரம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்கம் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
கண்டாச்சிபுரம்‐605701

1.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாவில்வதீி2 , 
2.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு1 , 
3.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) விழுப்புரம்  ெமயின் ேராடு 
, 4.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாப்பான்குளவதீி , 
5.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மசுதிவதீி , 
6.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
திருேகாவிலுர்ெமயின்ேராடு , 7.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) அங்காளம்மன்வதீி , 8.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏட்டுவதீி , 9.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பட்டிவதீி , 
10.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பனிச்சர்வதீி , 
11.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மணியம்குறுக்குவதீி , 
12.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மணியம்வதீி , 
13.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாட்ைடவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 கண்டாச்சிபுரம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம், கண்டாச்சிபுரம்‐605701

1.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடு வதீி , 2.கண்டாச்சிபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
3.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஓட்ேடr வதீி , 
4.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 5.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாடி வதீி , 
6.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பண்டார ெகால்ைல வதீி , 
7.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து வழி , 
8.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
98 98 98 கண்டாச்சிபுரம்‐605701 ரத்தினசபாபதி அரசு ஆண்கள்

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி, கண்டாச்சிபுரம்‐605701

1.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) 
கற்பகவினாயகர் ஈசுவரன் ேகாவில் வதீி , 
2.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) 
சிவன்ேகாவில்வதீி , 3.மடவிளாகம் (வ.கி) 
கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) பண்டாரெகால்ைலவதீி , 
4.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) கம்பன்வதீி , 
5.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) 
சந்தப்ேபட்ைடவதீி , 6.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் 
(ஊ) ேதேராடும்வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 கண்டாச்சிபுரம் ‐605701 ரத்தினசபாபதி அரசு ஆண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி, கண்டாச்சிபுரம் ‐605701

1.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாப்பான்குளவதீி , 
2.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) திருேகாவிலுர்ேராடு ெதரு , 
3.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளிவதீி , 4.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) பட்டிவதீி , 5.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைனேகாவில்வதீி , 6.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுவதீி , 7.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிசாைலவதீி , 8.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெவள்ளகுளவதீி , 9.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒட்டர்வதீி , 10.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி , 11.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாட்ைடவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 கண்டாச்சிபுரம் ‐605701 ரத்தினசபாபதி அரசு ஆண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் நடு 
பகுதி, கண்டாச்சிபுரம்‐605701

1.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) அங்காளம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் 
(ஊ) ஒட்டத் ெதரு , 3.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் 
(ஊ) நாப்பாைளய ெதரு1 , 4.மடவிளாகம் (வ.கி) 
கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) நாப்பாைளய ெதரு2 , 5.மடவிளாகம் 
(வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) அண்டா ெசட்டி குளெதரு , 
6.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) மடவிளாகம் 
காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
101 101 101 கண்டாச்சிபுரம் ‐605701 ரத்தினசபாபதி அரசு ஆண்கள்

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி, கண்டாச்சிபுரம்‐605701

1.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) 
திருக்ேகாவிலூர் ெமயின் ேராடு , 2.மடவிளாகம் (வ.கி) 
கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) மடவிளாகம் ெதரு , 3.மடவிளாகம் 
(வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) ெதன்மாட வதீி , 
4.மடவிளாகம் (வ.கி) கண்டாச்சிபுரம் (ஊ) வன்னான் 
குளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 ெசங்கேமடு‐605701 ஆர்.சி. ெதாடக்கப்பள்ளி, ெசங்கேமடு‐605701 1.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாைறெதரு , 
2.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 
3.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேராடுெதரு , 
4.கண்டாச்சிபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க்ெதரு , 
5.மடவிளாகம் (வ.கி) & கண்டாச்சிபுரம் & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
6.மடவிளாகம் (வ.கி) & கண்டாச்சிபுரம் & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 7.மடவிளாகம் (வ.கி) & 
கண்டாச்சிபுரம் & (ஊ) புதுகாலனி , 8.மடவிளாகம் (வ.கி) & 
கண்டாச்சிபுரம் & (ஊ) நாச்சிக்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 ஒடுவன்குப்பம்‐605701 ஆர்.சி. ெதாடக்க நிதிஉதவி ெபறும் பள்ளி
நடு பகுதி கட்டிடம், ஒடுவன்குப்பம்‐605701

1.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
3.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
4.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நிைல 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrய ெதரு , 6.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முத்து 
மாrயம்மன்ெதரு , 7.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 ஒடுவன்குப்பம்‐605701 ஆர்.சி. ெதாடக்க நிதிஉதவி ெபறும்
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம், ஒடுவன்குப்பம்‐
605701

1.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 
2.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு காலனி , 
3.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு காலனி , 
4.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 5.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதருகாலனி , 
6.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 
7.ஒடுவன்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதுமைன

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
105 105 105 ேமல்வாைல‐605701 ேடனிஷ் மிஷின் ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்கு

பகுதி கட்டிடம், ேமல்வாைல‐605701
1.ேமல்வாைல (வ.கி) & (ஊ) ேமல்வாைல  புதூர் , 
2.ேமல்வாைல (வ.கி) & (ஊ) பீமாபுரம் ெமயின் ேராடு , 
3.ேமல்வாைல (வ.கி) & (ஊ) பீமாபுரம் மாrயம்மன் 
ேகாயில் வதீி , 4.ேமல்வாைல  (வ.கி)  & (ஊ) பீமாபுரம் 
ெதற்கு வதீி , 5.ேமல்வாைல  (வ.கி)  & (ஊ) ேமல்வாைல 
வடக்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 ேமல்வாைல‐605701 ேடனிஷ் மிஷின் ெதாடக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம், ேமல்வாைல‐605701

1.ேமல்வாைல  (வ.கி)  & (ஊ) ேமல்வாைல சர்க்கார்
கிணறு வதீி , 2.ேமல்வாைல  (வ.கி)  & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் வதீி , 3.ேமல்வாைல  (வ.கி)  & (ஊ) மாதா 
ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 ஒதியத்தூர்‐605701 புனித மrயன்ைன உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ஒதியத்தூர்‐605701

1.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
2.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.ஒதியத்தூர்(வ.கி) 
& (ஊ) திருவண்ணாமைல ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108 108 108 ஒதியத்தூர்‐605701 புனித மrயன்ைன உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ஒதியத்தூர்‐605701

1.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) புதுநகர் , 3.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & 
(ஊ) இந்திரா நகர் , 4.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) ஒதியத்தூர் 
காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 ஒதியத்தூர்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
ஒதியத்தூர்‐605701

1.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 2.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு , 3.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 4.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைல ெமயின்ேராடு , 5.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & 
(ஊ) கண்டாச்சிபுரம் ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
110 110 110 ஒதியத்தூர்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கூடுதல் புதிய கட்டிடம், ஒதியத்தூர்‐605701
1.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில் ெதரு , 
2.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 
3.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) திருமள்ராயபுரம் நடுத்ெதரு , 
4.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன்ேகாயில் 
ெதரு , 5.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) கீழ்வாைல பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 6.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) கீழ்வாைல 
நடுெதரு , 7.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) கீழ்வாைல 
ெதற்குெதரு , 8.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
9.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) கீழ்வாைல குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 ஒதியத்தூர்‐605701 புனித மrயஅன்ைன உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ஒதியத்தூர்‐605701

1.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) அத்தியூர் ேராடு , 
2.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல ேராடு , 
3.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
4.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) ெவங்கமூர் ேராடு , 
5.ஒதியத்தூர்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 காரைண‐605755 எ ஆர் ஆர் அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ெதற்கு முகம், காரைண‐
605755

1.காரைண (வ.கி) & (ஊ) ஒதியத்தூர்சாைல , 2.காரைண
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.காரைண (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மான் ேகாயில் வடக்கு ெதரு , 5.காரைண 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.காரைண 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் குறுக்கு ெதரு , 
7.காரைண (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 காரைண‐605755 எ ஆர் ஆர் அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, காரைண‐
605755

1.காரைண (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 2.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
சித்தாமூர்சாைல , 3.காரைண (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் 
நகர் , 4.காரைண (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
114 114 114 காரைண‐605755 எ ஆர் ஆர் அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

புதிய கட்டிடம் ெதற்கு முகம், காரைண‐
605755

1.காரைண (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.காரைண (வ.கி) & 
(ஊ) ஒதியத்தூர்சாைல , 3.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 4.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
ஆஸ்பிட்டல்  ெதரு , 5.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
மண்டபேமட்டுத்ெதரு , 6.காரைண (வ.கி) & (ஊ) 
துேராபதியம்மன்ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 சித்ேதrப்ப்பட்டு‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், சித்ேதrப்ப்பட்டு‐605755

1.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு
ேமற்கு பகுதி , 2.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு , 3.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) 
ெரட்டியார் கிழக்கு , 4.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண 
(ஊ) நாயக்கர் ெதரு , 5.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண 
(ஊ) காட்டுநாயக்கர் ெதரு , 6.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & 
காரைண (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
7.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
8.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) நடுெதரு , 
9.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
10.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
11.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) ைமதானம் ெதரு , 
12.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) கைடெதரு , 
13.சித்ேதrபட்டு (வ.கி) & காரைண (ஊ) பள்ளெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

116 116 116 ெபrச்சானூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி, 
ெபrச்சானூர்‐605755

1.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & காரைண (ஊ) ெதற்குெதரு , 
2.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & காரைண (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
3.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & காரைண (ஊ) குயவர் ெதரு , 
4.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & காரைண (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & காரைண (ஊ) 
காரைணெமயின்ேராடு , 6.ெபrச்சானூர் (வ.கி) & 
காரைண (ஊ) திேராபதியம்மன்ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
117 117 117 முைகயூர் ‐605755 ெசயின்ட் ேஜாசப் மகளிர்

ேமல்நிைலப்பள்ளி நடு பகுதி ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம், முைகயூர்‐605755

1.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) கன்னியர் , 2.முைகயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பூங்காவதீி , 3.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்குெதரு , 4.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேகாயில்ெதரு , 5.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
நடுத்ெதரு , 6.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 முைகயூர் ‐605755 ெசயின்ட் ேஜாசப் மகளிர்
ேமல்நிைலப்பள்ளி நடு பகுதி ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம், முைகயூர்‐605755

1.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) அன்ைன ெதேரசாபகுதி , 
2.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேநருவதீி , 3.முைகயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 4.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடுெதற்கு வதீி , 6.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) பாஸ் டவுன் 
, 7.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 முைகயூர் ‐605755 ெசயின்ட் ேஜாசப் மகளிர்
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம், முைகயூர்‐605755

1.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியரயில்ேவகாலனி , 
2.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குரயில்ேவ காலனி , 
3.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ரயில்ேவ புதுநகர் , 4.முைகயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஊர் கிழக்குத் ெதரு , 5.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஊர் நடுத் ெதரு , 6.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் வடக்கு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 முைகயூர் ‐605755 ெசயின்ட் ேஜாசப் மகளிர்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், முைகயூர்‐605755

1.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் ேமலண்ைடவதீி , 
2.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் குளத்ெதரு , 3.முைகயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஊர் ேமற்கு வதீி , 4.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஊர் ெமயின் ேராடு , 5.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நrக்குறவர் குடிைசகள்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 இருதயபுரம், முைகயூர்‐
605755

ெசயின்ட் ெசபஸ்தியர் ஆர்.சி
ஆரம்பப்பள்ளி இருதயபுரம், முைகயூர்‐
605755

1.முைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாவில் ெதரு 1 , 2.முைகயூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேகாவில் ெதரு 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
122 122 122 ெசன்னகுணம்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெசன்னகுணம்‐605755

1.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) புரவைட
பிள்ளாயார்ேகாயில் ெதரு , 2.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதா ேகாவில் ெதரு , 3.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைர ெதரு , 4.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
அங்காளம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 6.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 7.ெசன்னகுணம் (வ.கி) 
& (ஊ) வினாயகர் ேகாவில் வடக்குெதரு , 
8.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 9.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) குறவன் ெகால்ைல ெதரு , 
10.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) ெசன்னகுணம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 ெசன்னகுணம்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெசன்னகுணம்‐605755

1.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு , 
2.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனர் ேகாயில்ெதரு , 
3.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாயிேகாயில்ெதரு , 
4.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) குறவன் ெகால்ைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 ெசன்னகுணம்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம், ெசன்னகுணம்‐605755

1.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்
வடக்குெதரு , 2.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
குட்ைடகைரெதரு , 3.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதகைரெதரு , 4.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 5.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் வடக்குெதரு , 6.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடெதரு , 7.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன்ேகாயில் ெதரு , 8.ெசன்னகுணம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாதன்காடுெவட்டி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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 ெசன்னகுணம்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

வடக்கு கிழக்கு கட்டிடம், ெசன்னகுணம்‐
605755

1.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) குலத்துெதரு , 
2.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 3.ெசன்னகுனம் 
(வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாயில்வடக்குெதரு , 
4.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
5.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 
6.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) பிடாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
7.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 ெசன்னகுணம்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம், ெசன்னகுணம்‐
605755

1.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) சன்னியம்மால்ேகாயில்ெதரு
, 2.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) புதியெதரு , 3.ெசன்னகுனம் 
(வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாநகர் , 4.ெசன்னகுனம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாதன் காடுேவட்டி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 ஆயந்தூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம், ஆயந்தூர்‐605755

1.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆற்காடு ெமயின்ேராடு , 
2.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுமைனெதரு ேமற்கு , 
3.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புது மைன கிழக்குெதரு  , 
4.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 ஆயந்தூர்‐605755 அரசு உயர்நிைல பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம்
வடக்கு முகம், ஆயந்தூர்‐605755

1.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ஆயந்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 3.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு , 4.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 6.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதகைரத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
129 129 129 ஆயந்தூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்பபள்ளி வடக்கு

பகுதி கட்டிடம், ஆயந்தூர்‐605755
1.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆற்காடு ெமயின்ேராடு  1 , 
2.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுமைனெதரு (கிழக்கு1) , 
3.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுமைனெதரு (கிழக்கு2) , 
4.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு (கிழக்கு) , 5.ஆயந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில் ெதரு , 6.ஆயந்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுமைனெதரு(ேமற்கு1) , 7.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனெதரு(ேமற்கு2) , 8.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனெதரு (ேமற்கு3) , 9.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனத்ெதரு (ேமற்கு4) , 10.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனெதரு (ேமற்கு5) , 11.ஆயந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆற்காடு ெமயின்ேராடு2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 ஆ.கூடலூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம், ஆ.கூடலூர்‐605755

1.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆற்காடுெமயின்ேராடு , 
2.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தக்ெகாள்ைளெதரு , 
4.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ஐய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 
5.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 6.ஆ.கூடலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 7.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 8.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு , 9.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 ஆ.கூடலூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி
ேமற்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம், 
ஆ.கூடலூர்‐605755

1.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு(காலனி) , 2.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) சத்துனவுகூடத்ெதரு , 3.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனெதருகிழக்கு , 4.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆற்காடு ெமயின் ேராடு 2 , 5.ஆ.கூடலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெரட்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
132 132 132 குயவன்காடுெவட்டி‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

குயவன்காடுெவட்டி‐605755
1.அருளவாடி(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.அருளவாடி (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில்ெதரு , 
3.அருளவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 4.அருளவாடி 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 5.அருளவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 அருளவாடி‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
அருளவாடி‐605755

1.அருளவாடி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளக்காலனி , 2.அருளவாடி
(வ.கி) & (ஊ) அருளவாடி கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 ஆற்காடு‐605755 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஆற்காடு‐605755 1.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 2.ஆற்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) குட்ைடவதீி , 3.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஏrெதரு , 
4.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில்ெதரு , 5.ஆற்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைரெதரு , 6.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
மந்தெவளிெதரு , 7.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 8.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால்ெதரு , 
9.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாவில் ெதரு , 
10.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.சி காலனி கிழக்கு & ேமற்கு 
ெதரு , 11.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு 
வரீமைட கிராமம் , 12.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு வரீமைட , 13.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வரீமைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 ஆற்காடு‐605755 ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி
கட்டிடம், ஆற்காடு‐605755

1.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு
ஆற்காடு காலனி , 2.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதருஆற்காடு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
136 136 136 ஆற்காடு‐605755 ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி

கட்டிடம், ஆற்காடு‐605755
1.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) வரீமைட காலனி காமராஜ் ெதரு
, 2.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு வரீமைட 
கிராமம் , 3.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு வரீமைட  , 4.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு வரீமைட  , 5.ஆற்காடு (வ.கி) 
&  (ஊ) ஆர்.சி காலனி கிழக்கு & ேமற்கு ெதரு , 
6.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.சி காலனி ெசௗrயார் ெதரு , 
7.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.சி காலனி ெதற்கு & வடக்கு 
ெதரு , 8.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.சி காலனி அன்ைன 
ெதரசா ெதரு , 9.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.சி காலனி 
ேமட்டு ெதரு , 10.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
திருத்திேமட்டு ெதற்கு & வடக்குெதரு , 11.ஆற்காடு (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி திருத்திேமட்டு ெதரு 2 , 12.ஆற்காடு (வ.கி) 
& (ஊ) மாதாேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 ஆற்காடு ‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, ஆற்காடு‐605755

1.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 2.ஆற்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) கைடவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

138 138 138 ஆற்காடு ‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, ஆற்காடு‐605755

1.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) பட்டிெதரு , 3.ஆற்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 4.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார 
ெதரு , 5.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) காலனிேராடு , 6.ஆற்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு , 7.ஆற்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) வாணியர்ெதரு , 8.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) குயவர்ெதரு 
, 9.ஆற்காடு (வ.கி) & (ஊ) அருளவாடி ெதரு , 10.ஆற்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) குட்ைடெதரு

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
139 139 139 ெகாடுங்கால்‐605755 ஆர்.சி. ெசயின்ட்ேமrஸ்

உதவிெபறும்பநடுநிைலபள்ளி ேமற்கு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, ெகாடுங்கால்‐605755

1.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) பருத்திெகால்ைலெதரு , 
3.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
4.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) ஓம்சக்திேகாயில்ெதரு , 
5.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
6.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாயில்ெதரு , 
7.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதருகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 ெகாடுங்கால்‐605755 ஆர்.சி. ெசயின்ட்ேமrஸ்
உதவிெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெகாடுங்கால்‐605755

1.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) அரசமரத்துவதீி , 
2.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) 
அந்ேதானியார்ேகாயில்ெதரு , 3.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & 
(ஊ) காமாட்சிஅம்மன்ெதரு , 4.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 ெகாடுங்கால்‐605755 ஆர்.சி. ெசயின்ட்ேமrஸ்
உதவிெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி புதிய 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, ெகாடுங்கால்‐605755

1.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
3.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிெதரு , 4.ெகாடுங்கால் 
 (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதருகாலனி , 5.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) 
& (ஊ) சின்னகுளத்ெதரு , 6.ெகாடுங்கால்  (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 வரீேசாழபுரம்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம், வரீேசாழபுரம்‐605755

1.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைரெதரு , 
3.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
4.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
5.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர்ெதரு , 6.வரீேசாழபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 7.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 8.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 9.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 36 of 71



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் 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 வரீேசாழபுரம்‐605755 ஆதி திராவிட நலப்பள்ளி, வரீேசாழபுரம்‐

605755
1.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடிெதரு , 
2.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 4.வரீேசாழபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி2வதுெதரு , 5.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) புதுகாலனி3வதுெதரு , 6.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி4வதுெதரு , 7.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலணி , 8.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி2வதுெதரு , 9.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி3வதுெதரு , 10.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி4வதுெதரு , 11.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி5வதுெதரு , 12.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி6வதுெதரு , 13.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலணி7வதுெதரு , 14.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

144 144 144 பரனூர்‐605755 ஸ்ரீலட்சுமிநாராயணன் உதவிெபறும்பள்ளி
வடக்கு முகம் கட்டிடம், பரனூர்‐605755

1.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) காக்கா குப்பம் , 2.பரனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 3.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹாரம் , 
4.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 பரனூர்‐605755 ஸ்ரீலட்சுமிநாராயணன் உதவிெபறும்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு முகம், பரனூர்‐
605755

1.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெததரு , 2.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 பரனூர்‐605755 ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்பபள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம், பரனூர்‐605755

1.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) பரனூர்(மதுரா)புத்தகரம் , 2.பரனூர்
(வ.கி) & (ஊ) பரனூர்காலணி , 3.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிெதரு , 4.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பரனூர்காலணிநடுெதரு , 5.பரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
147 147 147 ேமலெகாண்டூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி புதிய

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம், 
ேமலெகாண்டூர்‐605752

1.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலக்ெகாண்டூர்மதுராசத்திரம் கிராமம் , 
2.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) திெராபைதயம்மன் நகர் , 
3.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) இங்கினிபாடி சாைல , 
5.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமலக்ெகாண்டூர் 
காலனி , 6.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
7.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 ேமலெகாண்டூர்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம், 
ேமலெகாண்டூர்‐605752

1.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
2.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில்ெதரு , 3.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அருமைல வடக்கு ெதரு , 4.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அருமைல நடு ெதரு , 5.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அருமைல ேமற்கு ெதரு , 6.ேமலக்ெகாண்டூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அருமைல  ெதற்க் ெதரு , 7.ேமலக்ெகாண்டூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அருமைல காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

149 149 149 கீழக்ெகாண்டூர்‐605755 ேடனிஷ் மிஷின் ஆரம்பபள்ளி, ேமற்கு
முகம் வடக்கு பகுதி நடு பக்கம், 
கீழக்ெகாண்டூர்‐605755

1.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) சத்திரம் வடக்கு ெதரு , 
2.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) சத்திரம் குளத்து ெதரு , 
3.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) சத்திரம் ெமயின் ேராடு , 
4.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதாேகாவில்ெதரு , 
5.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ராசா ெதரு , 
6.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 கீழக்ெகாண்டூர்‐605755 ேடனிஷ் மிஷின் ஆரம்பபள்ளி, ேமற்கு
முகம் ெதற்கு பகுதி வடக்கு 2 வது பகுதி, 
கீழக்ெகாண்டூர்‐605755

1.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) குேபரன்ெதரு , 
2.கீழக்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) நியாளன்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
151 151 151 தணிகலாம்பட்டு‐605755 உதவிெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு முகம், தணிகலாம்பட்டு‐
605755

1.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாயில்ெதரு , 2.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மந்தெவளித்ெதரு , 3.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில்ெதரு , 5.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாவடித் 
ெதரு , 6.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
துர்ைகயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 7.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்குெதரு , 8.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 9.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 10.தணிக்கலாம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 வி.புத்தூர்‐605752 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம், 
வி.புத்தூர்‐605752

1.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வி.புத்தூர் மதுராஅரும்பராபட்டு
, 2.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 3.வி.புத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 4.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 வி.புத்தூர்‐605752 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி், வி.புத்தூர்‐605752

1.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன்ெதரு , 
2.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
3.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
4.வி.புத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மணியகார ெதரு , 5.வி.புத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 ஏமப்ேபர் ‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி புதிய
கட்டிடம், ஏமப்ேபர்‐605752

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு ஏமப்ேபர் , 
2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஏமப்ேபர் ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஏமப்ேபர் 
பஜைனமடத்ெதரு , 4.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஏமப்ேபர் 
முகமதியர் ெதரு , 5.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஏமப்ேபர் 
பிடாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏமப்ேபர் மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 7.ஏமப்ேபர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெநற்குணம் ெகாசப்பாைளயம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
155 155 155 ெநற்குணம்‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு

பகுதி வடக்கு கட்டிடம், ெநற்குணம்‐605752
1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் ெமயின்ேராடு , 
2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் ேமற்குெதரு , 
3.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் கிழக்குெதரு , 
4.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் ெதற்கு ெதரு , 
5.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் 
பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு , 6.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெநற்குணம் காலணி வ.ம்உ.சி  ெதரு , 7.ஏமப்ேபர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெநற்குணம் காலணி காமராஜர் ெதரு , 8.ஏமப்ேபர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் காலணி அம்ேபத்கார் ெதரு , 
9.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் காலணி நடுத்ெதரு , 
10.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெநற்குணம் காலணி 
பாரதியார்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 அந்திலி‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, அந்திலி‐
605752

1.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.அந்திலி (வ.கி) & 
(ஊ) சாைலெதரு , 3.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) குளத்துெதரு , 
4.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) கருப்பனார் ேகாயில்ெதரு , 
5.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 6.அந்திலி 
(வ.கி) & (ஊ) பிடாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 7.அந்திலி 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்.ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 அந்திலி‐605752 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம், அந்திலி‐605752

1.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) வ.உ.சி ெதரு , 3.அந்திலி (வ.கி) & 
(ஊ) கம்பன் ெதரு , 4.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் 
ெதரு , 5.அந்திலி (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார்ெதரு , 6.அந்திலி 
(வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
158 158 158 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 கபிலர் அரசுஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமற்கு புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.8 
கிழக்குெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண்7 மந்தகைர ேராடு , 3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.8 வடக்கு ெதரு , 
4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண். 8 
சன்னதிவதீி , 5.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண்.8 வானமாமைல வதீி , 6.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.8 கட்டேகாபுரவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 கபிலர் அரசு ஆண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய கட்டிடம் 
நடுப்பகுதி கிழக்கு முகம், 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்6 
ெசவைலேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

160 160 160 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 கபிலர் அரசு ஆண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு புதிய 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, திருக்ேகாவிலூர்‐
605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்7 
ெதப்பக்குளத்ெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண்6 அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 வாசவி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்13 
பர்வதராஜகுலவதீி , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண்.13 ெதற்குெதரு , 
3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்13 
லாலாேதாப்புத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 வாசவி நிதிஉதவி
ெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு முகம் 
கட்டிடம், திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு
13ெதற்குெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண்.12 கிழக்குெதரு , 3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண்.8 மந்தக்கைரெதரு , 
4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.7 
மந்தக்கைர சந்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
163 163 163 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 வாசவி நிதிஉதவிெபறும்

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி நடு 
கட்டிடம், திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.11 
மார்க்கட்ெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண்.11 ருத்திரநாய்க்கர்ெதரு , 3.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.11 
அருணாசலம்பிள்ைளெதரு , 4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண்.12 கணக்குப்பிள்ைளெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 
முகம், திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.9 
யூனியன் ஆபிஸ்ேராடு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண்.9 வடக்கு வதீி , 
3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.9 
ேமற்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.3 
கீைழயூர் ெதற்குவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வட்டார வள ைமயம் ெதற்கு முகம், 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.3 
கீைழயூர் மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.3 
ஆஸ்பத்திrேராடு & ெவள்ைளவினாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 அரசு கிராமசாவடி ெதற்கு முகம், 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.10 
ெபருமாள் நாயக்கன்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 உண்டு உைறவிட நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு முகம், திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.10 
கைடத்ெதரு & காட்டாம்பூசாலி ெதரு , 
2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.10 
பைழயதாலுக்கா ஆபீஸ் ேராடு , 3.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்10 பள்ளிவாசல் ெதரு , 
4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்10 
புதுெதரு , 5.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
எண்10 மாடவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
169 169 169 சந்ைதப்ேபட்ைட, 

திருக்ேகாவிலூர்‐605757
ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி
முதன்ைம கட்டிடம், சந்ைதேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு
எண்14சந்தேபட்ைட வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 சந்ைதப்ேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி வடக்கு கட்டிடம், சந்ைதப்ேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்14 
ஆடுெதாட்டி சந்து & ஜவீாநகர் , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு எண்14 நாவிதர்சந்து , 
3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்14 
ெகங்ைகயம்மன்ேகாயில்ெதரு & திடீர்குப்பம

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 சந்ைதப்ேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி
முதன்ைம கட்டிடம், சந்ைதேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு
எண்15சந்ைதப்ேபட்ைட வடக்கு ெதரு மற்றும் காலன , 
2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.15 
காேவr சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 சந்ைதப்ேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி
முதன்ைம கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
சந்ைதப்ேபட்ைட, திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு
எண்சந்ைதப்ேபட்ைட வடக்குவதீி , 2.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.15 ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 சந்ைதப்ேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ஊராட்சி ஒன்றிய உருது துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம், 
சந்ைதப்ேபட்ைட திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.1 
சந்தப்ேபட்ைட ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174 174 174 சந்ைதப்ேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ஊராட்சி ஒன்றிய உருது துவக்கப்பள்ளி
நடுப்பகுதி ேமற்கு கட்டிடம், 
சந்ைதப்ேபட்ைட திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்.2 
சந்தப்ேபட்ைட மசூதி சந்து , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 3 சந்தப்ேபட்ைட தர்க்கா 
முழுவதும்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 சந்ைதப்ேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ஊராட்சி ஒன்றிய உருது துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
சந்ைதப்ேபட்ைட, திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டுஎண்.18 
சந்ைதப்ேபட்ைட ஆசனூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
176 176 176 சந்ைதப்ேபட்ைட, 

திருக்ேகாவிலூர்‐605757
ேடனிஷ் மிஷன் உயர்நிைலப்பள்ளி நடு
பகுதி ெதற்கு முகம், சந்ைதப்ேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டுஎண்
18ஆசிrயர்நகர் , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்எண்18 வட்டுவசதிவாrயம் , 3.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டுஎண்18 கபிலபுரம் , 
4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 
18வி.ஏ.ஓ நகர் , 5.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்எண்18 தியாகராஐநகர் , 6.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்எண்18 கூட்டுறவுநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 சந்ைதப்ேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

ேடனிஷ் மிஷன் உயர்நிைலப்பள்ளி
ஆசனூர் ேராடு, சந்ைதப்ேபட்ைட, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண்1 
கனகந்தல்ேராடு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண்2 இருளர்காலனி , 3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 3 எம்ஜிஆர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 அங்கைவ சங்கைவ அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 4 
கீைழயூர் வடக்கு ெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 4 கீைழயூர் வடக்குெதரு முதல் 
சந்து , 3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு 
எண் 3 கீைழயூர் கல்மடம் சந்து , 4.திருக்ேகாவிலூர் 
(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 3 கீைழயூர் 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 5.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 4 கீைழயூர்  
ெபாங்கேமட்டுெதரு , 6.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 கீைழயூர் பிடாr 
அம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 அங்கைவ சங்கைவ அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம், திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
திருவள்ளுவர் வதீி , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 பாரதியார் ெதரு , 
3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
ெபrயார் ெதரு , 4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண் 5 ேநருவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
180 180 180 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 அங்கைவ சங்கைவ அரசு ெபண்கள்

ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய கட்டிடம் 
ெதற்குபுறம் வடக்கு முகம், 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
காமராஜர் வதீி , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண் 5 வள்ளலார் வதீி , 3.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) 
& (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 ஆஞ்சிேநயர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 அங்கைவ சங்கைவ அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி வடக்க முகம், 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
ேநதாஜி ெதரு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) 
வார்டு எண் 5 திலகர் ெதரு , 3.திருக்ேகாவிலூர்(வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 வ.ஊ.சி.ெதரு , 
4.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
மீனாட்சி அம்மன்நகர் , 5.திருக்ேகாவிலூர்(வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டுஎண்5 அரசு ஊழியர்நகர் , 
6.திருக்ேகாவிலூர்(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 5 
விேவகானந்தர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ேடனிஷ் மிஷன் மகளிர் ேமல்நிைலப்
பள்ளி ேமற்கு பகுதி, திருக்ேகாவிலூர்‐
605757

1.திருக்ேகாவிலூர்(வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 2 
தாசர்புரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ேடனிஷ் மிஷன் மகளிர் ேமல்நிைலப்
பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 1 
ைசேலாம் ேராடு , 2.திருக்ேகாவிலூர் (வ.கி) & 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 2 தாசரபுரம் பகுதி‐2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ேடனிஷ் மிஷன் மகளிர் ேமல்நிைலப்
பள்ளி ேமற்கு பகுதி நடு கட்டிடம், 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.கீைழயூர் (வ.கி) திருக்ேகாவிலூர் (ேபருராட்சி) வார்டு
எண் 1 கீைழயூர் ைசலம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 திருக்ேகாவிலூர்‐605757 ேடனிஷ் மிஷன் மகளிர் ேமல்நிைலப்
பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் நடு பகுதி, 
திருக்ேகாவிலூர்‐605757

1.கீைழயூர் (வ.கி) திருக்ேகாவிலூர் (ேபருராட்சி) வார்டு
எண் 1 கீைழயூர் புதுகாலனி , 2.கீைழயூர் (வ.கி) 
திருக்ேகாவிலூர் (ேபருராட்சி) வார்டு எண் 2 கீைழயூர் 
வள்ளுவர் ெதரு , 3.கீைழயூர் (வ.கி) திருக்ேகாவிலூர் 
(ேபருராட்சி) வார்டு எண் 1கீைழயூர்அருந்ததியர் காலனி 
, 4.கீைழயூர் (வ.கி) திருக்ேகாவிலூர் (ேபருராட்சி) வார்டு 
எண் 1 கீைழயூர் ைசலம்ேராடு முதல் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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 ேதவியகரம்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம், ேதவியகரம்‐
605757

1.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதன்னமாவடி , 3.ேதவியகரம் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 4.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 5.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 ேதவியகரம்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கிழக்கு முகம், ேதவியகரம்‐
605757

1.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 
2.ேதவியகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.ேதவியகரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதவியகரம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 ஆவியூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி ெதற்கு முகம், ஆவியூர்‐605757

1.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆவியூர் மற்றும்
ைஹதராபாக்கம் புதூர் , 2.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆவியூர் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 ஆவியூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு முகம், ஆவியூர்‐605757

1.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு , 
2.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 
3.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு , 
4.ஆவியூர் (வ.கி) & (ஊ) மூலெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 வடக்குெநமிலி ‐ 605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்
எஸ எ கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, வடக்குெநமிலி‐605757

1.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ேராடு காலனி , 2.வடக்கு
ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 4.வடக்கு 
ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 5.வடக்கு ெநமிலி 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 6.வடக்கு ெநமிலி 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
191 191 191 வடக்குெநமிலி ‐ 605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம், 
வடக்குெநமிலி‐605757

1.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ேமயின்ேராடு , 
2.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) பிடாராம்பட்டி பாைத , 
3.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி1வதுெதரு 
, 4.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 2வது 
ெதரு , 5.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 1வது 
ெதரு , 6.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது 
ெதரு , 7.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலத் ெதரு , 
8.வடக்கு ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின் ேராடு 
காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 அத்தண்டமருதூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
அத்தண்டமருதூர்‐605757

1.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) அைணக்கட்டு , 
3.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பிடாராம் பட்டி , 
4.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால் ேமட்டு 
ெதரு , 5.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 அத்தண்டமருதூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ேமற்கு முகம் கட்டிடம், அத்தண்டமருதூர்‐
605757

1.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 4.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
5.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 1வது ெதரு 
, 6.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 2வது 
ெதரு , 7.அத்தண்டமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 
3வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

194 194 194 வடமருதூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், வடமருதூர்‐
605803

1.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆராேமடு , 2.வடமருதூர் (வ.கி) 
& (ஊ) வடமருதூர் மதுராசுந்தேரசபுரம் மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 3.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடமருதூர்  
சுந்தேரசபுரம்ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
195 195 195 வடமருதூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

நடுப்பகுதி ேமற்கு முகம், வடமருதூர்‐
605803

1.வடமருதூர் (ஊ) வார்டு எண் 1 ேமட்டுகாலனி  , 
2.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகாரெதரு , 3.வடமருதூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 4.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயபாடசாைல ெதரு , 5.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கத்தாழந்திட்டு , 6.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 7.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 வடமருதூர்‐605803 ஊராட்சிஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம், வடமருதூர்‐
605803

1.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளக்காலனி , 2.வடமருதூர்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 3.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 4.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
எல்ைலபிடாrேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 வடமருதூர்‐605803 ஊராட்சிஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு 
முகம், வடமருதூர்‐605803

1.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) கத்தாழந்திட்டு , 2.வடமருதூர்
(வ.கி) & (ஊ) காலனிமாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
3.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குெதரு , 
4.வடமருதூர் (வ.கி) & (ஊ) எடப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 எல்ராம்பட்டு‐605803 கைலமகள் நிதி உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி துைண கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம், எல்ராம்பட்டு‐
605803

1.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.எல்ராம்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 5.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் 
ெதரு , 6.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
7.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குயிலா ெதரு , 
8.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின்ேராடு 
எடப்பாலயம் , 9.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கறிமார்ெகட் 
(எடப்பாைலயம் , 10.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
199 199 199 எல்ராம்பட்டு‐605803 கைலமகள் நிதி உதவிெபறும்

நடுநிைலப்பள்ளி துைண கட்டிடம் 
நடுப்பகுதி, எல்ராம்பட்டு‐605803

1.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 2.எல்ராம்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.எல்ராம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 4.எல்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 முதலூர்‐605757 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், முதலூர்‐605757

1.முதலூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 2.முதலூர்
(வ.கி) & (ஊ) புனித அந்ேதாணியார் ேகாயில்ெதரு , 
3.முதலூர் (வ.கி) & (ஊ) மகாத்மா காந்தி ெதரு , 
4.முதலூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 
5.முதலூர் (வ.கி) & (ஊ) அமி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 6.முதலூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 7.முதலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அமி வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 8.முதலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அமி முருகன் ேகாயில்ெதரு , 9.முதலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கர்ம வரீர் காமராசர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 ஆவிெகாளப்பாக்கம்‐605757 நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ஆவிெகாளப்பாக்கம்‐605757

1.ஆவிெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு
சின்னெகாளப்பாக்கம் , 2.ஆவிெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குெதரு சின்னெகாளப்பாக்கம் , 
3.ஆவிெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு கடலூர் 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 ஆவிெகாளப்பாக்கம்‐605757 நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
ஆவிெகாளப்பாக்கம்‐605757

1.ஆவிெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயெகாளப்பாக்கம்
, 2.ஆவிெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு கடலூர் 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 காட்டுப்ைபயூர்‐605757 அரசினர் உயர்நிைல பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, காட்டுப்ைபயூர்‐
605757

1.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 காட்டுப்ைபயூர்‐605757 அரசினர் உயர்நிைல பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
காட்டுப்ைபயூர்‐605757

1.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
2.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுைபயூர் காலனி , 
3.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுைபயூர்   மதுரா 
கச்சிக்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 காட்டுப்ைபயூர்‐605757 அரசினர் உயர்நிைல பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, காட்டுப்ைபயூர்‐
605757

1.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
2.காட்டுப்ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
206 206 206 வடமைலயனூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப பள்ளி

வடக்கு பகுதி ெதற்கு முகம், 
வடமைலயனூர்‐605803

1.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

207 207 207 வடமைலயனூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
வடமைலயனூர்‐605803

1.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மைலயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாரக்கந்தாங்கள் 
வடக்கு , 3.வடமைலயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாரக்கன்தாங்கள்(ெதற்கு) , 4.வடமைலயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 வில்லிவளம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு முகம், வில்லிவளம்‐
605803

1.வில்லிவலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
2.வில்லிவலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.வில்லிவலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.வில்லிவலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 
5.வில்லிவலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 அருங்குறுக்ைக‐605803 அரசு உயர்நிைல பள்ளி ேமற்கு பகுதி, 
ெதற்கு முகம், அருங்குறுக்ைக‐605803

1.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 அருங்குறுக்ைக‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, ேமற்கு 
முகம், அருங்குறுக்ைக‐605803

1.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) நடுவதீி அக்ரஹாரம் , 
2.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குவதீி , 
3.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குவதீி , 
4.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

211 211 211 அருங்குறுக்ைக‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி நடு
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
அருங்குறுக்ைக‐605803

1.அருங்குறுக்ைக (வ.கி) & (ஊ) புதூர் , 2.அருங்குறுக்ைக
(வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 டி.ெகாணலவாடி‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
முகம் கட்டிடம், டி.ெகாணலவாடி‐607209

1.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
2.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
5.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 
6.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 
7.டி.ெகாணலவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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 டி.ெகாடியூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

புதிய கட்டிடம் நடுபகுதி கிழக்கு முகம், 
டி.ெகாடியூர்‐605803

1.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாடியூர் காலனி , 
2.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.ெகாடியூர் வடக்குெதரு , 
3.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.ெகாடியூர் ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 ெகாடியூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு முகம், 
ெகாடியூர்‐605803

1.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.ெகாடியூர் ேமற்கு ெதரு , 
2.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.ெகாடியூர் பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு , 3.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
4.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) மன்மதன் ேகாயில்ெதரு , 
5.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) வரீணாம்பட்டு கிராமம் , 
6.டி.ெகாடியூர் (வ.கி) & (ஊ) வரீாணம்பட்டு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 எடப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு முகம் ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி, எடப்பாைளயம்‐605803

1.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
2.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைலெதரு , 
3.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜய்துன்பீ , 
4.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட்ஆபீஸ்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 எடப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், எடப்பாைளயம்‐605803

1.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) திவாலிஅல்லாபக்ஷ் , 
2.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஜான்பாஷா , 
3.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) லால்பாட்சா , 
4.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) உசினிெதரு , 
5.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல்ெதரு , 
6.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாஷா ெதரு , 
7.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேஷக்தாவூத்ெதரு , 
8.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சப்பாத்திபாைளயம் , 
9.டி.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 சித்தலிங்கமடம்‐605803 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
சித்தலிங்கமடம்‐605803

1.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
3.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) உைடயார்ெதரு , 
5.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
6.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) குயவர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
218 218 218 சித்தலிங்கமடம்‐605803 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், சித்தலிங்கமடம்‐605803

1.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
2.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
3.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) திப்பரசன்ேபட்ைட , 
4.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர்ெதரு , 
5.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) மணியம்சந்து , 
6.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 சித்தலிங்கமடம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
சித்தலிங்கமடம்‐605803

1.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) 
பல்லrபாைளயம் ெமயின்ேராடு , 2.சித்தலிங்கமடம் 
(வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ)) காலனி முதல் ெதரு , 
3.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) 
காலனிகிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

220 220 220 சித்தலிங்கமடம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
துைண கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
சித்தலிங்கமடம்‐605803

1.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) 
காலனிஇரண்டாவது ெதரு , 2.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & 
பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) காலனிமுன்றாவதுெதரு , 
3.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) 
காலனிநான்காவதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 பல்லrப்பாைளயம், 
சித்தலிங்கமடம்‐605803

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
முகக்கட்டிடம், பல்லrப்பாைளயம், 
சித்தலிங்கமடம்‐605803

1.சித்தலிங்கமடம் (வ.கி) & பல்லrப்பாைளயம் (ஊ) 
இந்திராநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 சி.ெமய்யூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம், சி.ெமய்யூர்‐
605803

1.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) சாலியர்ெதரு , 2.சி.ெமய்யூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 3.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெபாதிகாரெதரு , 4.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 சி.ெமய்யூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம், சி.ெமய்யூர்‐
605803

1.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு வடபுரம் , 
2.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர்ெதரு , 3.சி.ெமய்யூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 4.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 5.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
6.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
224 224 224 சி.ெமய்யூர்‐605803 சத்துணவுக்கூடம் ேமற்கு முகக்கட்டிடம், 

சி.ெமய்யூர்‐605803
1.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.சி.ெமய்யூர்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 சி ெமய்யூர்‐605803 நூலக கட்டிடம் கிழக்கு முகம் காலனி, 
சி.ெமய்யூர்‐605803

1.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) தட்டான்ெகால்ைலெதரு , 
2.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 3.சி.ெமய்யூர் (வ.கி) 
& (ஊ) சிவானந்தபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 டி.புதுப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், டி.புதுப்பாைளயம்‐605803

1.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 
2.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுெதரு , 4.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
எட்டியம்மன்ேகாயில்ெதரு , 5.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 டி.புதுப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
டி.புதுப்பாைளயம்‐605803

1.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பழயவரத்ெதரு , 
2.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 3.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்தக்கைரெதரு , 4.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
அக்ரஹரத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 டி.புதுப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு முகம் புதிய கட்டிடம் கிழக்கு, 
டி.புதுப்பாைளயம்‐605803

1.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
2.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 டி.புதுப்பாைளயம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி, டி புதுப்பாைளயம்‐605803

1.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யம்ேபட்ைட , 
2.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஊைமயன்பாைளயம் , 
3.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்பாைளயம் , 
4.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வரீணாம்பட்டு(காலனி) , 
5.டி.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வரீணாம்பட்டு(ஊர்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
230 230 230 டி.குன்னத்தூர்‐605803 காந்தி நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, டி 
குன்னத்தூர்‐605803

1.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின்ேராடு , 
2.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
4.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
6.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலணி , 
7.டி.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 ெபண்ைணவலம்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், ெபண்ைணவலம்‐607209

1.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
2.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
3.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
4.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 5.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
6.ெபண்ைணவலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 ெபண்ைணவலம்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் ெதற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி, 
ெபண்ைணவலம்‐607209

1.ெபண்ைணவலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 2.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 ெபண்ைணவலம்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, ெபண்ைணவலம்‐607209

1.ெபண்ைணவலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
2.ெபண்ைணவலம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில்ெதரு 
, 3.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
4.ெபண்ைணவலம் (வ.கி) & (ஊ) புளியமரத்ெதரு , 
5.ெபண்ைணவளம் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 54 of 71



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
234 234 234 பாவந்தூர்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம், பாவந்தூர்‐
607209

1.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
3.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 4.பாவந்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காமன்ேகாயில்ெதரு , 5.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துெதரு , 6.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) துர்க்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில்ெதரு , 8.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெதரு , 9.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
10.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வாசவிேபட்ைடெதரு , 
11.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 பாவந்தூர்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு புதிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
பாவந்தூர்‐607209

1.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 2.பாவந்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேராட்டுெதரு , 3.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 4.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மயானப்பாைதெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236 236 236 பாவந்தூர்‐607209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு புதியகட்டிடம் ேமற்கு முகம் நடு 
பகுதி, பாவந்தூர்‐607209

1.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 
3.பாவந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 4.பாவந்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேதசத்தான்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 அண்டராயனூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி நடு
பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு கிழக்கு முகம், 
அண்டராயனூர்‐605803

1.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர்
ெமயின்ேராடு , 2.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.அண்டராயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வாலாஜா ேபட்ைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 பனப்பாக்கம்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி டி பி
இ பி கட்டிடம், பனப்பாக்கம்‐605803

1.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பனப்பாக்கம் மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பனப்பாக்கம் ெமயின் ேராடு , 3.அண்டராயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பனப்பாக்கம் பைழயகாலனி , 4.அண்டராயனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பனப்பாக்கம் புதியகாலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
239 239 239 அண்டராயனூர்‐605803 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

வடக்கு பகுதி எஸ் எஸ் எ கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம், அண்டராயனூர்‐605803

1.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி , 
2.அண்டராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 ெகாங்கராயனூர்‐607203 உதவி ெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெகாங்கராயனூர்‐607203

1.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்
திட்டு , 2.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
ெதரு , 4.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 5.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு 
ெதரு , 6.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார ெதரு , 
7.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 
8.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
9.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
10.ெகாங்கராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 ைபயூர் ‐607203 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் கிழக்கு முகம், ைபயூர்‐607203

1.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 2.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 3.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குெதரு , 4.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 
5.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 7.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ைபயூர்மதுராேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 ைபயூர்‐607203 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி நடுபகுதி
கட்டிடம் கிழக்கு முகம், ைபயூர்‐607203

1.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேசத்தூர் , 2.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளி , 3.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
4.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 ைபயூர்‐607203 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி
கட்டிடம் கிழக்கு முகம், ைபயூர்‐607203

1.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) வாய்கால்ெதரு , 2.ைபயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அக்ராஹாரத்ெதரு , 4.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 
5.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத்ெதரு , 6.ைபயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைபயூர்மதுராேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 56 of 71



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
244 244 244 மாரங்கியூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி புதிய

கட்டிடம், மாரங்கியூர்‐607203
1.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.மாரங்கியூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குெதரு , 4.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
5.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளகாலனி நடுெதரு , 
6.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளக்காலனி கிழக்குெதரு , 
7.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளகாலனி ெதற்குெதரு , 
8.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளக்காலனிேமற்குெதரு , 
9.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுகாலனி மாrயம்மன் 
ேகாவில்ெதரு , 10.மாரங்கியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுகாலனி வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 சிறுவானூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
சிறுவானூர்‐607203

1.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) காகுப்பம் , 2.சிறுவானூர் (வ.கி) 
& (ஊ) கலர்புரம் , 3.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு 
, 4.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 5.சிறுவானூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அக்ரஹாரவதீி , 6.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
வதீி , 7.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) சத்தியராஜ் நகர் , 
8.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டிகளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 சிறுவானூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
சிறுவானூர்‐607203

1.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி வடக்கு ெதரு , 
2.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 3.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி 
ேமற்கு ெதரு , 4.சிறுவானூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி நடுெதரு , 5.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி ெதற்குெதரு , 6.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி ெமயின்ேராடு , 7.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி கிழக்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 ஏனாதிமங்கலம்‐607107 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு பகுதி, 
ஏனாதிமங்கலம்‐607107

1.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 
2.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
4.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
248 248 248 ஏனாதிமங்கலம்‐607107 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடு பகுதி, 
ஏனாதிமங்கலம்‐607107

1.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
2.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு (ேமற்கு) , 5.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ஏனாதிமங்கலம்‐607107 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு பகுதி, 
ஏனாதிமங்கலம்‐607107

1.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குெதரு , 
3.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி நடுெதரு , 
4.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குெதரு 2 , 
5.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆற்று ஒரத்ெதரு , 
6.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி நடுெதரு , 
7.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி நடுெதரு 2 , 
8.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி நடுத்ெதரு 3 , 
9.ஏனாதிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைடெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 எரளூர்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
முகம் கிழக்கு கட்டிடம், எரளூர்‐607107

1.எரளூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.எரளூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுெதரு , 3.எரளூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் வதீி , 
4.எரளூர் (வ.கி) & (ஊ) குச்சிபாைளயவதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 ெசம்மார்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், ெசம்மார்‐607107

1.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 2.ெசம்மார் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு வதீி , 3.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
4.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 ெசம்மார்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம், ெசம்மார்‐
607107

1.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு வதீி , 2.ெசம்மார் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 ெசம்மார்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், ெசம்மார்‐607107

1.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) டி.சாத்தனூர் ேராடு
(அண்ணாநகர் , 2.ெசம்மார் (வ.கி) & (ஊ) ெசம்மார் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
254 254 254 ேமலமங்கலம்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், ேமலமங்கலம்‐607107

1.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
2.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 ேமலமங்கலம்‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
ேமலமங்கலம்‐607107

1.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
4.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரெதரு , 
5.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 வைளயாம்பட்டு‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
எஸ்எஸ்ஏ கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 
முகம், வைளயாம்பட்டு‐607107

1.ேமலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 
2.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு வைளயம்பட்டு , 3.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (வைளயம்பட்டு , 
4.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 வைளயாம்பட்டு‐607107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
வைளயாம்பட்டு‐607107

1.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால் ேமட்டுெதரு , 
2.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 
3.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுெதரு , 
4.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.வைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
அங்களம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 ஏமப்பூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி ெதற்கு முகம், ஏமப்பூர்‐607203

1.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 2.ஏமப்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபrய அக்ரஹார ெதரு , 3.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சின்ன அக்ரஹார ெதரு , 4.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
259 259 259 ஏமப்பூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம் நடு பகுதி ெதற்கு முகம், ஏமப்பூர்‐
607203

1.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் புது ெதரு , 
2.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு(கிழக்கு 
வதீி) , 3.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவன் ேமடு 
(ெசாக்கலிங்கம் ேபட்ைட) , 4.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏமப்பூர் காலனி (ேமற்கு) , 5.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏமப்பூர் 
காலனி (கிழக்கு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 ஏமப்பூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம், ஏமப்பூர்‐
607203

1.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 2.ஏமப்பூர்
(வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் புதுத்ெதரு , 3.ஏமப்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஏமப்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) சிவன் ேகாயில் கிழக்கு வதீி , 5.ஏமப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 டி.மழவராயனூர்‐607203 ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பளளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
டி.மழவராயனூர்‐607203

1.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 5.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 
6.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) சஞ்சிவிராயன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ)) பள்ளிக்கூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

262 262 262 டி.மழவராயனூர்‐607203 ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பளளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
டி.மழவராயனூர்‐607203

1.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
4.டி.மழவராயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆற்றுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
263 263 263 சிறுமதுைர‐607203 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டடிடம் கிழக்கு முகம், சிறுமதுைர‐
607203

1.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.சிறுமதுைர
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) த ீ
சந்து , 4.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில் 
ெதரு , 5.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 
6.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) காலனி மூப்பனார் ேகாயில் 
வடக்கு ெதரு , 7.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) மூப்பனார் 
ேகாயில் ெதற்கு ெதரு , 8.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) 
சந்தப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 சிறுமதுைர‐607203 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு முகம் வடக்கு பகுதி, சிறுமதுைர.‐
607203

1.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வடக்கு
வதீி , 2.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதற்குவதீி , 3.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
4.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
5.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில்ெதரு , 
6.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) மீனவர் ெதரு , 7.சிறுமதுைர 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு , 8.சிறுமதுைர (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்குெதரு , 9.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால் 
ெதரு , 10.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
11.சிறுமதுைர (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 டி. எைடயார்‐605803 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி வடக்கு பகுதி
ேமற்கு முகம், டி. எைடயார்‐605803

1.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) சின்னஎைடயார் பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) சின்ன 
எைடயார் ஒற்ைறெதரு , 3.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு ெதாட்டி குடிைச , 4.டி.எைடயார் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதாட்டிகுடிைச மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டிகுடிைச 
காமன்ேகாயில் ெதரு , 6.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
266 266 266 டி. எைடயார்‐605803 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி வடக்கு பகுதி

கிழக்கு முகம், டி. எைடயார்‐605803
1.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) கருமாரெதரு , 2.டி.எைடயார்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.டி.எைடயார் (வ.கி) & 
(ஊ)ெ◌ா ெதற்கு ெதரு , 5.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 6.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

267 267 267 டி. எைடயார்‐605803 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி நடுபகுதி
கட்டிடம் ேமற்கு முகம், டி.எைடயார்‐605803

1.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.டி.எைடயார்
(வ.கி) & (ஊ) புதுமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
4.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) புதுெதரு , 5.டி.எைடயார் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின்ெதரு , 6.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 டி. எைடயார்‐605803 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி
கட்டிடம் ெதற்கு முகம், டி.எைடயார்‐605803

1.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) தண்டுகாரெதரு , 
2.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) ேமளக்காரெதரு , 
3.டி.எைடயார் (வ.கி) & (ஊ) நடுெதரு , 4.டி.எைடயார் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 இளந்துைர, மணக்குப்பம்‐
607209

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம், இளந்துைர‐
607209 இருப்பிடம் மணக்குப்பம்

1.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) இளந்துைர மதுரா மணெவளி , 
2.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) இளந்துைற காலனி , 
3.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுகுப்பம்ெமயின்ேராடு , 
4.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுகுப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

270 270 270 இளந்துைர, மணக்குப்பம்‐
607209

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம், இளந்துைர‐
607209 இருப்பிடம் மணக்குப்பம்

1.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.இளந்துைர
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) 
நடுெதரு , 4.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) தடீர்குப்பம் , 6.இளந்துைர (வ.கி) 
& (ஊ) மண்டகேமடு , 7.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) 
மண்டகேமடு குறுக்குெதரு , 8.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) 
மண்டகேமடு ேமற்குெதரு , 9.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ)) 
மண்டகேமடு ேமட்டுெதரு , 10.இளந்துைர (வ.கி) & (ஊ) 
மண்டகேமடு ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
271 271 271 மணக்குப்பம்‐607209 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம், 
மணக்குப்பம்‐607209

1.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 4.மணக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) மணக்குப்பம் ெதற்கு வதீி , 5.மணக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) கம்பத்து ெதரு , 6.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 7.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில்ெதரு , 8.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மணகுப்பம் 
குளத்து ேமட்டு வதீி , 9.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாலம்மன்ேபட்ைட , 10.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
மண்டகேமடு , 11.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மணகுப்பம் 
கூட்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 மணக்குப்பம்‐607209 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு முகம், மணக்குப்பம்‐
607209

1.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 
2.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாடிெதரு , 3.மணக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) துலுக்கபாைளயம் கிழக்கு வதீி , 
4.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) துலுக்கபாைளயம் ேமற்கு 
ெதரு , 5.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 6.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

273 273 273 மணக்குப்பம்‐607209 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
முகம் ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
மணக்குப்பம்‐607209

1.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மணக்குப்பம் முன்காலனி , 
2.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மணக்குப்பம் பைழய 
காலனி , 3.மணக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மணக்குப்பம் 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

274 274 274 சின்னெசவைல‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம் ேமற்கு 
கட்டிடம், சின்னெசவைல‐607203

1.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி குடிைச
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.சின்னெசவைல (வ.கி) & 
(ஊ) ெதாட்டி குடிைச வடக்கு ெதரு , 3.சின்னெசவைல 
(வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி குடிைச பங்களா ெதரு , 
4.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி குடிைச ெமயின் 
ேராடு , 5.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
275 275 275 சின்னெசவைல‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
சின்னெசவைல‐607203

1.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 1வது
குறுக்குெதரு , 2.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
காலனி 2வது குறுக்குெதரு , 3.சின்னெசவைல (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி 3வது குறுக்குெதரு , 4.சின்னெசவைல 
(வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 4வது குறுக்குெதரு , 
5.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
6.சின்னெசவைல (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

276 276 276 திருெவண்ைணநல்லூர்‐
607203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கூடுதல் வகுப்பைற கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம், 
திருெவண்ைணநல்லூர்‐607203

1.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
அைணக்கட்டு சாைல , 2.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 2 மகாத்மாகாந்தி சாைல , 
3.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
கடலூர் சாைல , 4.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 2 பள்ளிவாசல்  ெதரு , 
5.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
ேநரு வதீி , 6.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 2 ெபrயார்  வதீி , 
7.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
அம்மச்சியார்அம்மன்  ேகாயில்  வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
277 277 277 திருெவண்ைணநல்லூர்‐

607203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
திருெவண்ைணநல்லூர்‐607203

1.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 
வடக்குெதரு , 2.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 3 சத்திரத்ெதரு , 
3.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 4.திருெவண்ைணநல்லூர்  
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 3 கருமார ேமஸ்திr ெதரு , 
5.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 3 
புதிய பள்ளிவாசல்ெதரு , 6.திருெவண்ைணநல்லூர் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2 கைடவதீி , 
7.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2 
உளுந்தூர்ேபட்ைடசாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

278 278 278 திருெவண்ைணநல்லூர்‐
607203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
திருெவண்ைணநல்லூர்‐607203

1.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 & 
5 காமராஜ் ெதரு, , 2.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 5 கீழேமட்டுத் ெதரு , 
3.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 
பாலாஜி நகர் , 4.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 6 சுந்தரர்ெதரு , 
5.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 6 
கிழக்குெதரு , 6.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 6 சன்னிதி ெதரு , 
7.திருெவண்ைணநல்லூர்  (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 8.திருெவண்ைணநல்லூர்  
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7 ஆட்பட்டான் ெதரு , 
9.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7 
ஆட்ெகாண்டான்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 65 of 71



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
279 279 279 திருெவண்ைணநல்லூர்‐

607203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
திருெவண்ைணநல்லூர்‐607203

1.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு
10,11,12 வள்ளல் சைடயப்பர் ெதரு, , 
2.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 11 
அண்ணாெதரு , 3.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 11 விக்ேடாrயா ெதரு , 
4.திருெவண்ைணநல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 
கங்ைகயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
5.திருெவண்ைணய்நல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 
12 கிழக்குேமட்டுத்ெதரு , 6.திருெவண்ைணய்நல்லூர் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 உளுந்தூர்ேபட்ைட சாைல 
, 7.திருெவண்ைணய்நல்லூர் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 
12 ஏrக்கைரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
280 280 280 திருெவண்ைணநல்லூர்‐

607203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம், திருெவண்ைணநல்லூர்‐
607203

1.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8 
கிழக்குெதரு , 2.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 9 ெநய்காரெதரு , 
3.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8 
மூைலமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 &10 
ெதற்குெதரு , 5.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 9 மைழயம்பட்டுசந்து , 
6.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 
அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
7.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 
அன்ைனஇந்திரா காந்திசந்து , 
8.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 
அன்ைனஇந்திராகாந்தி ெதரு , 
9.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 
கடலூர் சாைல , 10.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 13 கீழ்பாதிெதரு , 
11.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 
மட்ைடயன் ெதரு , 12.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 13 அருந்ததியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
281 281 281 திருெவண்ைணநல்லூர்‐

607203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், திருெவண்ைணநல்லூர்‐607203

1.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 
2.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
ேமல்பாதி ெதரு , 3.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 14 கட்ைடயன் ெதரு , 
4.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 
காமன் ேகாயில் ெதரு , 5.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 7 அனுமார் ேகாயில் ெதரு , 
6.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8 
கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
282 282 282 திருெவண்ைணநல்லூர் 

காந்திகுப்பம்‐607203
காந்தி நிைனவு ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
திருெவண்ைணநல்லூர், காந்திகுப்பம்‐
607203

1.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
புதுகாலனி 1 வதுெதரு , 2.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 15 புதுகாலனி 2 வது ெதரு , 
3.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
புதுகாலனி 3 வது ெதரு , 4.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 புதுகாலனி 4 வது ெதரு , 
5.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
கட்ைடயன் ெதரு , 6.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 14 வரீபாரன் ெதரு , 
7.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
வள்ளுவர் ேமட்டு ெதரு , 9.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 வள்ளுவர் கிழக்கு ெதரு , 
10.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
வள்ளுவர் வடக்கு ெதரு , 11.திருெவண்ைணநல்லூர் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 நறிகுறவன் காலனி 1வது 
ெதரு , 12.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 15 நறிகுறவன் காலனி 2வது ெதரு , 
13.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
நறிகுறவன் காலனி 3வது ெதரு , 
14.திருெவண்ைணநல்லூர்(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 
நrகுறவன் காலனி 4வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
283 283 283 மைழயம்பட்டு‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு முகக்கட்டிடம், மைழயம்பட்டு‐
607203

1.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு (ஊ) வடக்கு
ெதரு , 2.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு 
(ஊ)கிழக்கு ெதரு , 3.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மைழயம்பட்டு மாrயம்மண் ேகாயில் ெதரு , 
4.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

284 284 284 மைழயம்பட்டு‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் வடக்கு முகம், மைழயம்பட்டு‐
607203

1.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு காலனி , 
2.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு  
ெமயின்ேராடு , 3.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மைழயம்பட்டு தக்கா கிழக்குெதரு , 4.மைழயம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு தக்கா அழகுெபருமாள் 
குப்பம் , 5.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைழயம்பட்டு  
தக்கா ேமற்குெதரு , 6.மைழயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மைழயம்பட்டு தக்கா ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

285 285 285 தடுத்தாட்ெகாண்டூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 
முகம், தடுத்தாட்ெகாண்டூர்‐607203

1.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
2.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் 
ெதரு , 4.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு , 
5.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணகி 
ெதரு , 7.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேபாப்பாண்டவர் ெதரு , 8.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்குெதரு , 9.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 10.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சூைசயப்பர் ெதரு , 11.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குட்ைடகாலனி , 12.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதாம்பர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 76   திருக்ேகாயிலூர் 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
286 286 286 தடுத்தாட்ெகாண்டூர்‐607203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
தடுத்தாட்ெகாண்டூர்‐607203

1.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.காலனி , 
2.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 
3.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு , 4.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 5.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) 
& (ஊ) தாட்ேகா காலனி , 6.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 7.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜர் ெதரு , 8.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுெதரு , 9.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சூைசயப்பர் காலனி , 10.தடுத்தாட்ெகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குட்ைடகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

விழுப்புரம்

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

இடம் : விழுப்புரம்  மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
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