
  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 மட்டிைகக்குறிச்சி‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
மட்டிைகக்குறிச்சி‐606207

1.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
4.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 மட்டிைகக்குறிச்சி‐606207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
மட்டிைகக்குறிச்சி‐606207

1.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
2.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
3.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
4.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 
5.மட்டிைககுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 நல்லாத்தூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
நல்லாத்தூர்‐606202

1.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.நல்லாத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 5.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு 
ெதரு , 6.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
7.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி ேமற்கு ெதரு , 
8.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 நல்லாத்தூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
நல்லாத்தூர்‐606202

1.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்கு ெமயின்
ேராடு , 2.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
நடுத்ெதரு , 3.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின் 
ேராடு (ேமற்கு) , 4.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
வடக்கு ெதரு , 5.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
காமராஜர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
5 5 5 நல்லாத்தூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
நல்லாத்தூர்‐606202

1.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி நடுத்ெதரு , 
2.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக (ேமற்கு) , 
3.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
4.நல்லாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக (வடக்கு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 குதிைரச்சந்தல்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, குதிைரச்சந்தல்‐
606202

1.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
5.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதற்கு 
ெதரு , 6.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
வடக்கு ெதரு , 7.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 8.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி கிழக்கு ெதரு , 9.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 10.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
நாய்க்கர் ெதரு , 11.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
வன்னஞ்சூரான் ெதரு , 12.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 13.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
7 7 7 குதிைரச்சந்தல்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, குதிைரச்சந்தல்‐
606202

1.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வன்னஞ்சூரான் ெதரு , 
2.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதற்கு 
ெதரு , 4.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
6.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
7.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
8.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 9.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நாய்க்கர் ெதரு , 
10.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி வடக்கு 
ெதரு , 11.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
நடுத்ெதரு , 12.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 குதிைரச்சந்தல்‐606202 அரசு ேமல்நிைலபள்ளி ேமற்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம் 
குதிைரச்சந்தல்‐606202

1.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வன்னஞ்சூரான் ெதரு , 
2.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி வடக்கு 
ெதரு , 4.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
5.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
6.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி நடுத்ெதரு , 
7.குதிைரச்சந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
9 9 9 காரனூர்‐606202 புனித மrயம்ைம உயர்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 
முகம் காரனூர்‐606202

1.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 3.காரனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 4.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் , 5.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
6.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 7.காரனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்கு ெதரு , 8.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி கிழக்கு ெதரு , 10.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேமற்கு ெதரு , 11.காரனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 சைடயம்பட்டு‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
சைடயம்பட்டு‐606202

1.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
2.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
3.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
4.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
5.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
6.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
7.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 8.சைடயம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 சைடயம்பட்டு‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்கம் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
சைடயம்பட்டு‐606202

1.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.சைடயம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 கருணாபுரம் 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி அைற, கருணாபுரம் கள்ளக்குறிச்சி‐
606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 8 
சிறுவங்கூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 ேகாட்ைடேமடு 
கள்ளக்குறிச்சி ‐606202

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்க பள்ளி எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ேகாட்ைடேமடு கள்ளக்குறிச்சி ‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 8 
சிறுவங்கூர் ேராடு பகுதி‐2 , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் 
நிைல நகராட்சி ந ) வார்டு 8 ேகாட்ைட ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
14 14 14 கருணாபுரம் 

கள்ளக்குறிச்சி‐606202
ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி, 
கருணாபுரம் கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி. ந ) வார்டு
8 கருணாபுரம் காலனி ேமற்கு ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 8 கருணாபுரம் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 கருணாபுரம் 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி, 
கருணாபுரம் கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 9 
அrசன காலனி கருணாபுரம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 கருணாபுரம் 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

ேடனிஷ் மிஷன் துவக்கப்பள்ளி, 
கருணாபுரம் கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 9 
கருணாபுரம் புதிய காலனி , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி ) & 
3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 9 ேசாகியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி, 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 
கீழ்தக்கா ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 10 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 
சுந்தர விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம், கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 
துருகம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்கம் கிழக்கு நடுப்பகுதி, 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 
துருகம் ேராடு பகுதி‐2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்கம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 
புத்து மாrயம்மன் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 10 திருவரங்கம் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

21 21 21 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி
முதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
பக்கம், கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 7 
கச்ேசr ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
22 22 22 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ேராமன் கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப்பள்ளி

முதல் கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம், 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 7 
கச்ேசr ேராடு பகுதி‐ 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
அைறஎண் 13 கிழக்கு பக்கம் கிழக்கு 
பகுதி வடக்கு முகம், கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 5 
காந்தி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
அைறஎண் 14 கிழக்கு பக்கம் நடுப்பகுதி 
வடக்கு முகம், கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 5 
காந்தி ேராடு பகுதி‐ 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 6 
காந்தி ேராடு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 6 வாய்க்கால்ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
அைற எண் 20 கிழக்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி, கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 6 
ேநப்பால் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
பக்கம், கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 12 
அண்ணாநகர் , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 12 ராஜாம்பாள் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
அைற எண் 19 ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி வடக்கு பக்கம், கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 11 
சிதம்பரம் பிள்ைள ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 ஏமப்ேபர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், ஏமப்ேபர்‐606202

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) &கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 12 ஏமப்ேபர்  அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 ஏமப்ேபர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், ஏமப்ேபர்‐606202

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) &கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 12 ஏமப்ேபர்  அண்ணா நகர் ‐ பகுதி 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
31 31 31 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 11 
நாட்டுக்கவுண்டர் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு  11&12 ெவள்ளார் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 11 
புது வட்டு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி புதிய
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், ேசலம் ெமயின் ேராடு, 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 17 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 17 கஸ்தூrபாய் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 17 
கமலா ேநரு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி புதிய
ேமற்கு கட்டிடம் நடுபகுதி கிழக்கு முகம், 
ேசலம் ெமயின் ேராடு, கள்ளக்குறிச்சி‐
606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 17 
சுேபதார் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 17 கந்தப்ெபாடி சந்து , 3.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 10 மணிக்கூண்டு 
ஸ்கூல் சந்து , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 17 கைடவதீி ெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 17 கீழ் அக்ரஹாரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சிமூ . நி . ந ) 
வார்டு 16 இைடயர் சந்து , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 16 கவைரத் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 16 
பாலகிருஷ்ணன் நாயுடு ெதரு   , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) 
& 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 16 கணக்கு பிள்ைள ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 18 
குளத்து ேமட்டு ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 17 ேமல் அக்ரஹாரத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
36 36 36 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி எஸ்

எஸ் எ கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 19 
&21 சித்ேதr ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 19 சிவன் ேகாவில் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 19 
இரசபுத்திரர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி எஸ்
எஸ் எ ேமற்கு கட்டிடம் நடுபகுதி, 
கிழக்கு முகம், கச்சிராயபாைளயம் 
ேராடு கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 20 
திருவள்ளுவர் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 20 அகரத்தான் ெகால்ைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

38 38 38 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம் கச்சிராயபாைளயம் ேராடு 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 21 
விளாந்தாங்கல் முதல் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முக 
ேமற்கு பகுதி, கச்சிராயபாைளயம் ேராடு 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 21 
விளாந்தாங்கல் ேராடு முதல் ெதரு பகுதி‐ 2 , 
2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 21 
விளாந்தாங்கல் 1ம் ெதரு முதல் குறுக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
40 40 40 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்

எஸ் எ கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 21 
விளாந்தாங்கல் 2ம் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 1ம் ெதரு 
இரண்டாம் குறுக்குெதரு , 3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 1ம் ெதரு 
மூன்றாம் குறுக்குெதரு , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 1ம் ெதரு 
நான்காம் குறுக்குெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 1ம் ெதரு 5ம் 
குறுக்குெதரு , 6.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 2ம் ெதரு முதல் 
குறுக்குெதரு , 7.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 2ம் ெதரு 2ம் 
குறுக்குெதரு , 8.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 21 விளாந்தாங்கல் 2ம் ெதரு 3ம் 
குறுக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி ெதற்கு
பகுதி வடக்கு முகம், கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 
ஆஸ்பத்திr கிழக்கு ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 
3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ஆஸ்பத்திr ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி ெதற்கு
பகுதி வடக்கு முகம், கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 
ஆஸ்பிட்டல் ேராடு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ராஜாஜி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 19 
கிராமச்சாவடி ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 19 உலகப்ப ெசட்டி ெகால்ைல 
ெதரு , 3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 19 ெபrயார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
44 44 44 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி எஸ்

எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் , 
2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர்1ெமயின் 
ெதரு , 3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 
வ.உ.சி.நகர்1ெமயின் ெதரு1குறுக்குெதரு , 
4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர்1 ெமயின் 
ெதரு 2குறுக்குெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 
வ.உ.சி.நகர்1ெமயின் ெதரு3குறுக்குெதரு , 
6.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 1ெமயின் 
ெதரு 4 குறுக்குெதரு , 7.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 
வ.உ.சி.நகர் 1ெமயின் ெதரு 25 குறுக்குெதரு , 
8.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர்1ெமயின் 
ெதரு 6ம் குறுக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 1ெமயின்
ெதரு 7ம் குறுக்குெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) 
வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 1 ெமயின் ெதரு8ம் குறுக்குெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 2ம் 
ெமயின் ெதரு , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 
வ.உ.சி.நகர் 3ம் ெமயின் ெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 5ம் ெமயின் ெதரு , 
6.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 6ம் 
ெமயின் ெதரு , 7.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 
வ.உ.சி.நகர் 7ம் ெமயின் ெதரு , 8.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் எம்.ஜி.ஆர்.3வதுெதரு , 
9.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 2 வ.உ.சி.நகர் 
எம்.ஜி.ஆர்.ெதரு &ேமாைற

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
46 46 46 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

நடுப்பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 
ஆஸ்பத்திr ெதரு ேமற்கு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ராமசாமி நகர் முதல் ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 
ராமசாமி நகர் 2வது ெதரு , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 
3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ஆஸ்பத்திr ெதரு 
ேமற்கு 3வது ெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ஆஸ்பத்திr ெதரு ேமற்கு 
2வதுெதரு , 6.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 3 பள்ளிவாசல் ெதரு , 7.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ஆஸ்பத்திr 
ெதரு ேமற்கு 1வது ெதரு , 8.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ஆஸ்பத்திr ெதரு ேமற்கு 
எம்.ஜி.ஆர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

47 47 47 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 1 பசுங்காயமங்கலம்
ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 1 ஏமப்ேபர் 
வாய்க்கால் ெதரு , 3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 1 
பசுங்காயமங்கலம் 1 குறுக்குெதரு , 4.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி)&(ந) வார்டு 1 பசுங்காயமங்கலம் 2வது 
குறுக்குெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி)&(ந) வார்டு 1 
பசுங்காயமங்கலம் 3வது குறுக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய முஸ்lம்
ெதாடக்கப்பள்ளி புதிய வடக்கு கட்டிடம்‐
ேமற்கு பகுதி, கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 5 
ெசக்கு ேமட்டுத் ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 5 நடுத்தக்கா ெதரு , 
3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 5 
காசம் சாகிப் ெகால்ைலத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
49 49 49 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய முஸ்lம்உருது

ெதாடக்கப்பள்ளி, கள்ளக்குறிச்சி‐606202
1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
க.மாமன ந்தல் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 கள்ளக்குறிச்சி‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய முஸ்lம்
ெதாடக்கப்பள்ளி புதிய வடக்கு கட்டிடம்‐
கிழக்கு பகுதி, கள்ளக்குறிச்சி‐606202

1.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
காட்டுபுr தர்க்கா ெதரு , 2.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 
3வது ெதரு , 3.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல 
நகராட்சி வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 4வது 
ெதரு , 4.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 4வது ெதருவில் 
முதல் குறுக்கு ெதரு , 5.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 
4வது ெதருவில் 2வது குறுக்கு ெதரு , 6.கள்ளக்குறிச்சி 
(வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் 
ேராடு காலனி 2வது ெதரு , 7.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 
3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 க.மாமன ந்தல் ேராடு 
காலனி 2வது ெதருவில் முதல் குறுக்கு ெதரு , 
8.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 1வது ெதரு , 
9.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 4வது குறுக்குத் ெதரு , 
10.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
க.மாமன ந்தல் ேராடு காலனி 3வது குறுக்குத் ெதரு , 
11.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி ) வார்டு 
4 க.மாமன ந்தல் ேராடு வாய்கால் ேமட்டு ெதரு , 
12.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
க.மாமன ந்தல் ேராடு 1வது குறுக்கு ெதரு , 
13.கள்ளக்குறிச்சி (வ.கி) & 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 4 
கச்சிராயப்பாைளயம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
51 51 51 ஏமப்ேபர்‐606202 அரசு துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு கட்டிடம்

ேமற்கு முகம், ெதற்கு பகுதி நடுப்பகுதி 
ஏமப்ேபர்‐606202

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 14 ஏமப்ேபர் ேசலம் ெமயின் ேராடு , 2.ஏமப்ேபர் 
(வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 14 
ஏமப்ேபர் வடக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 ஏமப்ேபர்‐606202 அரசு துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு முகம், வடக்கு பகுதி நடுப்பகுதி 
ஏமப்ேபர்‐606202

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 14 ஏமப்ேபர் அக்ரஹாரத் ெதரு , 2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) 
& கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு எண் 14 
ஏமப்ேபர் ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 3.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & 
கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 14 ஏமப்ேபர் 
ெதற்கு ெதரு , 4.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 14 ஏமப்ேபர் ஸ்கூல் ெதரு , 
5.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 14 ஏமப்ேபர் அக்ரஹார சந்து , 6.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & 
கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 14  
அக்ரஹார முதல் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 ஏமப்ேபர்‐606202 அரசு துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு முகம், ெதற்கு பகுதி நடுப்பகுதி 
ஏமப்ேபர்‐606202

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 14 ஏமப்ேபர் கrயப்பா நகர் , 2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & 
கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 14 ஏமப்ேபர் 
அண்ணாமைல நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 ஏமப்ேபர்‐606202 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி
வடக்கு முகம், ஏமப்ேபர்‐606202

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 14 ஏமப்ேபர் குளத்து ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 ஏமப்ேபர்‐606202 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி
வடக்கு முகம், ஏமப்ேபர்‐606202

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 15 ஏமப்ேபர் காட்டுக்ெகாட்ட ைக , 2.ஏமப்ேபர் 
(வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு  15 
ஏமப்ேபர் வாய்க்கால் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
56 56 56 ஏமப்ேபர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

நடுப்பகுதி‐கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
முகம், ஏமப்ேபர்‐606202

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 13 ஏமப்ேபர் மாrயம்மன் ேகாவில்  சந்து , 
2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 13 ஏமப்ேபர் கிழக்குத்ெதரு , 3.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & 
கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 13 ஏமப்ேபர் 
ெதாம்பர் ெதரு , 4.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் 
நிைல நகராட்சி வார்டு 13 ெதன்கீரனூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 ஏமப்ேபர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
நடுப்பகுதி ேமற்கு முகம், ஏமப்ேபர்‐606202

1.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம் நிைல நகராட்சி
வார்டு 13 காலனி மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 13 புதுக்காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 3ம் நிைல நகராட்சி 
வார்டு 13 பைழய காலனி , 4.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & 
கள்ளக்குறிச்சி 3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 13 ஏமப்ேபர் 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.ஏமப்ேபர் (வ.கி) & கள்ளக்குறிச்சி 
3ம்ம் நிைல நகராட்சி வார்டு 3 ராமச்சந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 க.மாமனந்தல்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு முகம், க.மாமனந்தல்‐
606202

1.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்துமாமனந்தல் வடக்கு
ெதரு , 2.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்து மாமனந்தல் 
ெதற்கு ெதரு , 3.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்து 
மாமனந்தல் மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
4.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்து மாமனந்தல் 
பிள்ைளயார் ெதரு , 5.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) புது 
வட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
59 59 59 க.மாமனந்தல்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
க.மாமனந்தல்‐606202

1.க.மாமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) பைழய மாமனந்தல்
ெமயின் ேராடு , 2.க.மாமனந்தல்(வ.கி) & (ஊ) பைழய 
மாமனந்நல் முஸ்lம் ெதரு , 3.க.மாமனந்தல்(வ.கி) & (ஊ) 
பைழய மாமனந்தல் கிணத்து ேமட்டு ெதரு , 
4.க.மாமனந்தல்(வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்கு ெதரு , 
5.க.மாமனந்தல்(வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
6.க.மாமனந்தல்(வ.கி) & (ஊ) காலனி குளத்து ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 ேராடு மாமனந்தல்‐
606202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம், ேராடு 
மாமனந்தல்‐606202

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.சிறுவங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 ேராடு மாமனந்தல்‐
606202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு எஸ் எஸ் எ கட்டிடம் வடக்கு 
முகம் ேமற்கு பகுதி, ேராடு மாமனந்தல்‐
606202

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 2.சிறுவங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 4.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பம்புத்ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 சிறுவங்கூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
சிறுவங்கூர்‐606213

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.சிறுவங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 சிறுவங்கூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
சிறுவங்கூர்‐606213

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.சிறுவங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

64 64 64 சிறுவங்கூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
சிறுவங்கூர்‐606213

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 சிறுவங்கூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
சிறுவங்கூர்‐606213

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.சிறுவங்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
66 66 66 சிறுவங்கூர்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
சிறுவங்கூர்‐606213

1.சிறுவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

67 67 67 ெபருவங்கூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெபருவங்கூர்‐606202

1.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.ெபருவங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ ெசக்குேமட்டு ெதரு , 4.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 5.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு 
சந்து , 6.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய வ ைளவு , 
7.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 8.ெபருவங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சுப்ரமணியர் ேகாயில்ெதரு , 9.ெபருவங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 10.ெபருவங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 11.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 ெபருவங்கூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெபருவங்கூர்‐606202

1.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பாைளயம் ேராடு  கிழக்கு , 
3.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 4.ெபருவங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய ேடங்க் ெதரு , 5.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய அருந்ததியர் காலனி , 6.ெபருவங்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) புதிய அருந்ததியர் காலனி , 7.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேடம் வாய்க்கால் கைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 ெபருவங்கூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெபருவங்கூர்‐606202

1.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ)) பள்ளிகூடத் ெதரு , 
2.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ேநர் ெதரு , 
3.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பாைளயம் ேராடு (ேமற்கு) , 
4.ெபருவங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
70 70 70 நீலமங்கலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
நீலமங்கலம்‐606213

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 நீலமங்கலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
நீலமங்கலம்‐606213

1.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.நீலமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 3.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
அக்ரகாரத் ெதரு , 4.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

72 72 72 நீலமங்கலம்‐606213 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
நீலமங்கலம்‐606213

1.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ெதரு , 
2.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 3.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்கு ெதரு , 4.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் 
ெதரு , 5.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நrக்குரவர் காலனி , 
6.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஏ.ேக.டி வளாகம் , 
7.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 நீலமங்கலம்‐606202 ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் ெதற்கு
கட்டிடம், நீலமங்கலம்‐606202

1.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நrக்குறவர் ெதரு , 
2.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
3.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 4.நீலமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 நீலமங்கலம்‐606202 ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் ெதற்கு
கட்டிடம், நீலமங்கலம்‐606202

1.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ராமர் ேகாயில் ெதரு
, 2.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 3.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்குத் ெதரு , 4.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
காமராஜர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
75 75 75 நீலமங்கலம்‐606202 ஸ்ரீராம் உதவி ெபறும் நடுநிைலபள்ளி, 

கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
நீலமங்கலம்‐606202

1.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நீலமங்கலம் வடக்கு ெதரு , 
2.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நீலமங்கலம் பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 3.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மூப்பனார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு , 5.நீலமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஏ.ேக.டி வளாகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
பிரதான கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
ெதன்கீரனூர்‐606202

1.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
3.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) இராமலிங்க சுவாமி 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி 
, 5.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) நாயக்கர் ெதரு , 
6.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) முதலியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெதற்கு நடு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்குமுகம் ெதன்கீரனூர்‐606202

1.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் முதல் ெதரு , 
2.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் 2வது ெதரு , 
3.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
5.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) அஞ்சல் நகர் , 6.ெதன்கீரனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேகானார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெதன்கீரனூர்‐606202

1.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹாரத் ெதரு , 
3.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 4.ெதன்கீரனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதரடித் ெதரு , 5.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) 
சுப்ரமணியர் ேகாயில்ெதரு , 7.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) 
கருவாட்டுக்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
79 79 79 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்கு நடு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்குமுகம் ெதன்கீரனூர்‐606202

1.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெகண்டியான் ெதரு , 
3.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெகாடக்காத்தான் ெதரு , 
4.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) கன்னிமார் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) பண்ைணயத்தான் ெதரு , 
6.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெகாடாத்தைலயன் ெதரு , 
7.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெமாளவித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

80 80 80 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெதன்கீரனூர்‐606202

1.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் காலனி , 
2.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) சுப்பளித் ெதரு , 
4.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) கனியாமூரான் சந்து , 
5.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) அம்மனி வட்டு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 ெதன்கீரனூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெதன்கீரனூர்‐606202

1.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) மங்கித் ெதரு , 
3.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) வண்ணாரத் ெதரு , 
4.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
5.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) ேகாலியர் ெதரு , 
6.ெதன்கீரனூர்(வ.கி) & (ஊ) சாமியார் ெதரு , 
7.ெதன்கீரனூர் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 நிைறமதி‐606202 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல
நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி, நிைறமதி‐606202

1.நிைறமதி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.நிைறமதி
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.நிைறமதி (வ.கி) 
& (ஊ) நீலமங்கலம் ேராடு , 4.நிைறமதி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 நிைறமதி‐606202 அரசு ஆதிதிராவிடர் ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, நிைறமதி‐
606202

1.நிைறமதி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 2.நிைறமதி (வ.கி) 
& (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 நிைறமதி‐606203 அரசு ஆதிதிராவிடர் ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, நிைறமதி‐
606203

1.நிைறமதி (வ.கி) & (ஊ) குடிகாடு , 2.நிைறமதி (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
85 85 85 மாடூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, மாடூர்‐
606206

1.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 3.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ ஏrக்கைர ெதரு , 
4.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர் ெதரு , 5.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 மாடூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, மாடூர்‐
606206

1.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 2.மாடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 3.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குக் காலனித் 
ெதரு , 4.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குக் காலனித் ெதரு , 
5.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 6.மாடூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 7.மாடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 வ.ீபாைளயம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் வ.ீபாைளயம்‐606206

1.வ.ீபாைளயம் மதுரா வரீ ேசாழபுரம் (வ.கி) & 
வ.ீபாைளயம்(ஊ) ேராட்டு ெதரு , 2.வ.ீபாைளயம் மதுரா 
வரீ ேசாழபுரம் (வ.கி) & வ.ீபாைளயம்(ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 3.வ.ீபாைளயம் மதுரா வரீ ேசாழபுரம் 
(வ.கி) & வ.ீபாைளயம்(ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 4.வ.ீபாைளயம் 
மதுரா வரீ ேசாழபுரம் (வ.கி) & வ.ீபாைளயம்(ஊ) கிழக்குத் 
 ெதரு , 5.வ.ீபாைளயம் மதுரா வரீ ேசாழபுரம் (வ.கி) & 
வ.ீபாைளயம்(ஊ) வடக்குத் ெதரு , 6.வ.ீபாைளயம் மதுரா 
வரீ ேசாழபுரம் (வ.கி) & வ.ீபாைளயம்(ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் , 7.வ.ீபாைளயம் மதுரா வரீ 
ேசாழபுரம் (வ.கி) & வ.ீபாைளயம்(ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 வரீேசாழபுரம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
பிரதான கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
வரீேசாழபுரம்‐606206

1.வரீேசாழபுரம்  (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
89 89 89 வரீேசாழபுரம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
வரீேசாழபுரம்‐606206

1.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 
2.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
4.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
5.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

90 90 90 வரீேசாழபுரம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
பிரதான கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
நடுக்கட்டிடம், வரீேசாழபுரம்‐606206

1.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
4.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 5.வரீேசாழபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) நடு சந்து , 6.வரீேசாழபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குத்  ெதரு , 7.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் 
ெதரு , 8.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
9.வரீேசாழபுரம்(வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
91 91 91 மடம்‐606206 ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, மடம்‐
606206

1.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண் 1 பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண் .1 துெரௗபைத 
அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 
எண். 1 ஆலமரத் ெதரு , 4.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண் 1 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 
எண். 1 நடுத் ெதரு , 6.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண் 1 
பைழய மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.மடம் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டு எண் 2 ெதற்குத் ெதரு , 8.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 
எண் 2 ேமற்குத் ெதரு , 9.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண் 2 
புதுகாலனி ேமற்குத் ெதரு , 10.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு 
எண் 2 புதுக் காலனி நடுத்ெதரு , 11.மடம் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டு எண்.2 அரசு ஆதி நடுநிைலப்பள்ளி ெதரு , 
12.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண். 2 புதுக் காலனி 
கிழக்குத் ெதரு , 13.மடம் (வ.கி) & (ஊ) வார்டு எண்.2 புது 
காலனி ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 பிரதிவிமங்கலம் 
காலணி‐606206

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
பிரதிவிமங்கலம் காலணி‐606206

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி
மாrயம்மன் ெதரு , 2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி நடுத் ெதரு , 3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி வடக்குத் ெதரு , 4.பிrதிவிமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 பிரதிவிமங்கலம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, பிரதிவிமங்கலம்‐
606206

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி நடுத்
ெதரு , 2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி 
வடக்குத் ெதரு , 3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் 
காலனி ேமற்குத் ெதரு , 4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
94 94 94 கrம்ஷா தக்கா, 

பிrதிவிமங்கலம்‐606206
ஊராட்சி ஒன்றிய உருது துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், கrம்ஷா தக்கா, 
பிrதிவிமங்கலம்‐606206

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் ெமயின் ேராடு , 
2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
6.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) உஸ்மான் நகர் , 
7.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 கrம்ஷா தக்கா, 
பிrதிவிமங்கலம்‐606206

ஊராட்சி ஒன்றிய உருது துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம், கrம்ஷா தக்கா, 
பிrதிவிமங்கலம்‐606206

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பல்லகச்ேசr ேராடு , 
2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னமைலயடிவாரம் , 
3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) விருகாவூர் சாைல , 
4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 
5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பூண்டி தக்கா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

96 96 96 பிrதிவிமங்கலம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
பிrதிவிமங்கலம்‐606206

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் ெமயின் ேராடு , 
2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திடீர்குப்பம் , 
3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 
6.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 பிrதிவிமங்கலம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்
பள்ளிகூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
பிrதிவிமங்கலம்‐606206

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக
வடக்குத் ெதரு , 2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் 
ெதரு , 3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு , 
4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுத் ெதரு , 
5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
6.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 வடெதாரசலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
வடெதாரசலூர்‐606206

1.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
99 99 99 வடெதாரசலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளிகூடுதல் கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி, வடெதாரசலூர்‐606206

1.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுப்ேபட்ைடத் ெதரு , 
2.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 வடெதாரசலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளிெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி, வடெதாரசலூர்‐606206

1.வடெதாரசலூர் (ஊ) ேகாவிந்தசாமிபுரம் , 
2.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 வடெதாரசலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளிகூடுதல்
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, வடெதாரசலூர்‐
606206

1.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடெதாரசலூர் காலனி , 
2.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 வடெதாரசலூர் காலனி‐
606206

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளிகூடுதல்
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, வடெதாரசலூர் 
காலனி‐606206

1.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபதஸ்தாபுரம் , 
2.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) rட்டா நகர் , 
3.வடெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்மன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 அந்தியூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, அந்தியூர்‐
606205

1.அந்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) ராஜவதீி , 2.அந்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தாரணபுr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 அந்தியூர்‐606205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் நடுப்பகுதி, அந்தியூர்‐
606205

1.அந்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 2.அந்தியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி , 3.அந்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு , 4.அந்தியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 குன்னியூர்‐606205 ேராமன் கத்ேதாலிக் துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, குன்னியூர்‐606205

1.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) உைடயார் ெதரு , 
3.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) ஆட்டுக்காரன் ெதரு , 
4.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) ேகானார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
106 106 106 குன்னியூர்‐606205 ேராமன் கத்ேதாலிக் துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி, குன்னியூர்‐606205
1.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
5.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
6.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) புதுக் காலனி , 
7.குன்னியூர் (வ.கி) அந்தியூர் (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 உதயமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
உதயமாம்பட்டு‐606206

1.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 14 ெதற்குத்  ெதரு , 2.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு14 பூசாrத் ெதரு , 
3.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 14 ராஜா ெதரு , 4.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 நல்லத்தம்பி ெதரு , 
5.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 15 ேசாழன் ெதரு , 6.உதயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 ேசரன் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108 108 108 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
தியாகதுருகம்‐606206

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 4 அண்ணா சாைல , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 கைலஞர் நகர் , 
3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  5 மைலயம்மன் ெதரு , 4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  4 நாகம்ைம நகர் , 
5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 5 ெபrயார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
109 109 109 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ஆண்கள்

ேமல்நிைலப்பள்ளிெதற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி, தியாகதுருகம்‐606206

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 7 சத்தக்காதி ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  7 காயிேத மில்லத் 
ெதரு , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  7 பாr ெதரு , 4.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 7 பாபுபாய் 
ெதரு , 5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  7 கம்பர் ெதரு , 6.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  1 பைழய 
மணியக்காரர் ெதரு , 7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 பூசாr ெதரு , 
8.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  1 ேகாவிந்தபத்தர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் நடுப்பகுதி, 
தியாகதுருகம்‐606206

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 8 ஔைவ ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  8 கருணாநிதி ெதரு , 
3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 8 நல்லான்ெகால்ைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
தியாகதுருகம்‐606206

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  8 தப்ெபட்டி ெதாழிற்சாைல ெதரு , 
2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  6 திருவள்ளுவர் நகர் , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 8 ெவங்கேடஷ்வரா 
நகர் , 4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 7 ேகாட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
112 112 112 ெபrயமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

பிரதான கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ெபrயமாம்பட்டு‐606206

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 12 நடுத்ெதரு (ெபrயமாம்பட்டு) , 2.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 ேமற்குத் 
ெதரு (ெபrயமாம்பட்டு) , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 ெபருமாள் 
ேகாவில் ெதரு (ெபrயமாம்பட் , 4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) 
& தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 கிழக்குத் ெதரு 
(ெபrயமாம்பட்டு) , 5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 நாட்டார் ெதரு , 
6.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  12 பூங்ேகாைத ெதரு , 7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  12 குளத்துத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 ெபrயமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
பிரதான கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெபrயமாம்பட்டு‐606206

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 12 ேராடுத் ெதரு முதல் ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 காலனி 
ெதற்குத்  ெதரு , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 காலனி வடக்குத் 
ெதரு , 4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 13 புதூர் (ெபrயமாம்பட்டு) , 
5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 13 குளத்தங்கால் , 6.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ேராட்டுத் ெதரு 2 , 
7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 13 ேராட்டு ெதரு 3

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
114 114 114 ெபrயமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வட்டார வள ைமயம் கட்டிடம், 
ெபrயமாம்பட்டு‐606206

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 1  நடுத்ெதரு , 2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  1   ேகாவிந்தசாமி 
ெதரு , 3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  4   ெபrயார் ெதரு , 
4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  1   கஸ்தூrபாய் ெதரு , 5.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) 
& தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  2    முன்னாள் 
ராணுவத்தினர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 ெபrயமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ஓட்டு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, ெபrயமாம்பட்டு‐
606206

1.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 2  கஸ்தூrபாய் நகர் பைழய காலனி , 
2.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  2  கஸ்தூrபாய் நகர் புதுக்காலனி , 
3.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  3 கைடத்ெதரு , 4.பிrதிவிமங்கலம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  2  காமராசர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
116 116 116 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம் இளங்ேகாவடிகள் 
அைற, தியாகதுருகம்‐606206

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 8 ேபட்ைட ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  8   உதயமாம்பட்டு 
ேராடு , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 8   நல்லான் ெகால்ைல ெதரு , 
4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 6   உயர்நிைலப்  பள்ளி ெதரு , 5.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 4  
அண்ணாசாைல பஞ்சாயத்து யூனியன் ெதரு , 
6.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 6  கவைரத் ெதரு , 7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 6  மருத்துவர் ெதரு , 
8.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 6   ேகாட்டகுளத்து ெதரு , 9.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) 
& தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 6   மீனாட்சி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 10.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 4   ேசலம் ெமயின் 
ேராடு , 11.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 3   கைடத் ெதரு , 12.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 8  ஜாகீர் 
உேசன் ெதரு , 13.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 7 பாபன்குளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
117 117 117 தியாகதுருகம்‐606206 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

கம்பர் அைற, தியாகதுருகம்‐606206
1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 3 ைவசியர் ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  2 ைவசியர் ெதரு 
விஸ்தrப்பு 1 , 3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  2 ைவசியர் ெதரு விஸ்தrப்பு 2 , 
4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 2 கிருஷ்ணா நகர் , 5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  3 புைகயிைலத் 
ேதாட்டம் சந்து , 6.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 3  பைழய அஞல் 
அலுவலகம் , 7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 6 ேகாட்ைடகுளம் ெதரு , 
8.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 6 பைழய ேபாலிஸ் ைலன் , 9.ெபrயமாம்பட்டு 
(வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  10 
மீனாட்சியம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
118 118 118 தியாகதுருகம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, காந்தி நகர், 
தியாகதுருகம்‐606206

1.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 9 காந்தி நகர் ெதரு , 2.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 காந்தி நகர் , 
3.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 9 காந்தி நகர் ெதரு , 4.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  9 காந்தி நகர் ெதரு 4 
, 5.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 9 மாrயம்மன் ெதரு , 6.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 பாண்டியன் நகர் 
அருந்ததி ெதரு 1 , 7.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 பாண்டியன் நகர் 
அருந்ததி ெதரு   2 , 8.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 பாண்டியன் நகர் 
அருந்ததி ெதரு   3 , 9.ெபrயமாம்பட்டு (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 காமராஜர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 புக்குளம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, புக்குளம்‐606206

1.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 
முகமதியர் ெதரு , 2.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 10 வாணியர் ெதரு , 3.புக்குளம் (வ.கி) 
& தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  10 மந்ைதெவளி 
ெதரு , 4.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு  10 அக்ரஹார ெதரு , 5.புக்குளம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  10 ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 6.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 10 திடீர் குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
120 120 120 புக்குளம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு பகுதி, புக்குளம்‐606206
1.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  5  
புக்குளம் ேராடு , 2.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 5  அஜஸ் நகர்   1 , 3.புக்குளம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5  அஜஸ் நகர்   2 , 
4.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  5 
சக்தி நகர் , 5.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 5  குமுதம் நகர் , 6.புக்குளம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5  குறிஞ்சி நகர்   1 , 
7.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5  
குறிஞ்சி நகர்   2 , 8.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 5  குறிஞ்சி நகர்   3 , 9.புக்குளம் (வ.கி) 
& தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5  குறிஞ்சி நகர்   4 , 
10.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 5  
புக்குளம் காலனி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 புக்குளம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
பிரதான கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, புக்குளம்‐
606206

1.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  11 
ஆசாr ெதரு , 2.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  11 ெதற்கு ெதரு , 3.புக்குளம் (வ.கி) & 
தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு  11 நாடார் சந்து , 
4.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 11 
எல்லப்ப ெசட்டி ெதரு , 5.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  11 ஆண்டி மூப்பர் ெகாட்டைக , 
6.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் (ேபரூராட்சி) வார்டு 11 
பல்லவன் ெதரு , 7.புக்குளம் (வ.கி) & தியாகதுருகம் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  11 புதுக்  காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
122 122 122 ேமல்விழி‐606206 ஆர் சி துவக்கப்பள்ளி நடுப்பகுதி, 

ேமல்விழி‐606206
1.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 2.ேமல்விழி
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு , 3.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளித்  ெதரு , 4.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு 
, 5.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
6.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு , 
7.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) ஒ.எச்.டி. ெதரு , 8.ேமல்விழி 
(வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு , 9.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி , 10.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) இருதயபுரம் 
மாதா ேகாயில் ெதரு , 11.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) 
இருதயபுரம் பள்ளகூடத் ெதரு , 12.ேமல்விழி (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 திம்மைல‐606206 நிதி உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, திம்மைல‐
606206

1.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.திம்மைல
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 3.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 4.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 6.திம்மைல 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 7.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளித் ெதரு , 8.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) சிவசாமி சந்து , 
9.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) குறவன் ெதரு , 10.திம்மைல 
(வ.கி) & (ஊ) குன்னியூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 திம்மைல‐606206 நிதி உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, திம்மைல‐
606206

1.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு   2 , 2.திம்மைல
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி முதல் ெதரு , 3.திம்மைல 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 4.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாவில் ெதரு , 5.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு 
  2 , 6.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 7.திம்மைல 
(வ.கி) & (ஊ)) புதுக் காலனி 1வதுெதரு , 8.திம்மைல (வ.கி) 
& (ஊ) புதுக் காலனி 2வது ெதரு , 9.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி 3வது ெதரு , 10.திம்மைல (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி 4வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
125 125 125 வாழவந்தான்குப்பம்‐

606206
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
வாழவந்தான்குப்பம்‐606206

1.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன்
ேகாயில் , 2.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டுரங்கன் ேகாயில் , 3.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) ஒ.எச்.ட்டி ெதரு , 4.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூடத் ெதரு , 5.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குத்  ெதரு , 6.வாழவந்தான்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குத்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 ெதன்ேனrகுப்பம்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
பிரதான கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ெதன்ேனrகுப்பம்‐606206

1.ெதன்ேனrகுப்பம் (வ.கி) & திம்மைல (ஊ) பின்னல்வாடி
ேராடு , 2.ெதன்ேனrகுப்பம் (வ.கி) & திம்மைல (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெதன்ேனrகுப்பம் (வ.கி) & 
திம்மைல (ஊ) வடக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 சின்னமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
பிரதான கட்டிடம் நடுப்பகுதி, 
சின்னமாம்பட்டு‐606206

1.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 
3.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்பாைளயம் , 
4.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின் ேராடு , 
5.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
6.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 சின்னமாம்பட்டு‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
பிரதான கட்டிடம் வடக்குபகுதி, 
சின்னமாம்பட்டு‐606206

1.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
2.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
4.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
5.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
6.சின்னமாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நூர்தன் தக்கா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
129 129 129 விளக்கூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, விளக்கூர்‐
606206

1.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.விளக்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) முஸ்lம் வடக்கு ெதரு , 3.விளக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) முஸ்lம் நடுத் ெதரு , 4.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 5.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
நடுத் ெதரு , 6.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 விளக்கூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
நடுப்பகுதி, விளக்கூர்‐606206

1.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி வடக்குத் ெதரு , 
2.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி நடுெதரு , 
3.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
4.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 வி புதூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, வி புதூர்‐606206

1.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வி.புதூர் ெமயின் ேராடு , 
2.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வி.புதூர் வடக்குெதரு , 
3.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வி.புதூர் நடுத் ெதரு , 
4.விளக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வி.புதூர் ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

132 132 132 தியாைக‐606206 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் எஸ் எஸ் எ வடக்கு பகுதி, 
தியாைக‐606206

1.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) தியாைக ெமயின் ேராடு , 
2.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 3.தியாைக (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத் ெதரு , 5.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 6.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
7.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 தியாைக‐606206 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, தியாைக‐606206

1.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத்  ெதரு , 
3.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி மூப்பனார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்  ெதரு , 
5.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
6.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
7.தியாைக (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
134 134 134 தியாைக‐606206 அரசு உயா்நிைலப்ப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, தியாைக‐606206
1.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) புதுக் காலனி , 
2.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) பைழய காலனி 
வடக்குத் ெதரு , 3.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) பைழய 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.சிறுவல் (வ.கி) & 
தியாைக (ஊ) பைழய காலனி நடுத் ெதரு , 5.சிறுவல் 
(வ.கி) & தியாைக (ஊ) பைழய காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
6.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) காலனி வள்ளுவர் 
ெதரு , 7.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) காலனி பைழய 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.சிறுவல் (வ.கி) & 
தியாைக (ஊ) காலனி ெமயின் ேராடு ெதரு , 9.சிறுவல் 
(வ.கி) & தியாைக (ஊ) சிறுவல் மதுரா கடம்பூர் , 
10.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
11.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) சிறுவல் ெமயின் ேராடு 
ெதரு , 12.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 13.சிறுவல் (வ.கி) & தியாைக (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 சிறுநாகலூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, சிறுநாகலூர்‐606305

1.சிறுநாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.சிறுநாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
பாடசாைலத் ெதரு , 3.ெபாைறயூர்  (வ.கி) & சிறுநாகலூர் 
(ஊ) ெபாைறயூர் கிராமம் , 4.ெபாைறயூர்  (வ.கி) & 
சிறுநாகலூர் (ஊ) ெபாைறயூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 சிறுநாகலூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, சிறுநாகலூர்‐
606305

1.சிறுநாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) சிறுநாகலூர் கிழக்குத் ெதரு , 
2.சிறுநாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
137 137 137 குடியநல்லூர்‐606206 ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி, குடியநல்லூர்‐606206
1.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பாப்பான்குளத் ெதரு , 
3.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 4.குடியநல்லூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் வதீி , 5.குடியநல்லூர் (வ.கி) 
& (ஊ) புதுக்குளத் ெதரு , 6.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயாயி ேகாயில் ெதரு , 8.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசாமநாதபுரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

138 138 138 குடியநல்லூர்‐606206 ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, குடியநல்லூர்‐606206

1.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி வடக்கு , 
2.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி நடு வதீி , 
3.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
4.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மூப்பனார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு 
, 6.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
7.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
8.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்  ெதரு , 
9.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
10.குடியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 குடியநல்லூர்‐606206 ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம், குடியநல்லூர்‐606206

1.ேசமநாதபுரம் (வ.கி) & குடியநல்லூர் (ஊ) வடக்குத்
ெதரு , 2.ேசமநாதபுரம் (வ.கி) & குடியநல்லூர் (ஊ) நடுத் 
ெதரு , 3.ேசமநாதபுரம் (வ.கி) & குடியநல்லூர் (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 4.ேசமநாதபுரம் (வ.கி) & குடியநல்லூர் 
(ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு , 5.ேசமநாதபுரம் (வ.கி) & 
குடியநல்லூர் (ஊ) புதுக்காலனி , 6.ெசல்லியம்பாைளயம் 
மதுரா குடியநல்லூர் (வ.கி) & குடியநல்லூர் (ஊ) 
கிழக்குத் ெதரு , 7.ெசல்லியம்பாைளயம் மதுரா 
குடியநல்லூர் (வ.கி) & குடியநல்லூர் (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
8.ெசல்லியம்பாைளயம் மதுரா குடியநல்லூர் (வ.கி) & 
குடியநல்லூர் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
140 140 140 ேவங்ைகவாடி‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

நடுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ேவங்ைகவாடி‐606206

1.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு , 
2.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 
3.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
4.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) சாவடி சந்து , 
6.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 ேவங்ைகவாடி‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
நடுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ேவங்ைகவாடி‐606206

1.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி ேமற்குத் ெதரு
, 2.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி வடக்குத் 
ெதரு , 3.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத் 
ெதரு , 4.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் 
ெதரு , 5.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
கிழக்குத் ெதரு , 7.ேவங்ைகவாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 சித்தலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, சித்தலூர்‐
606206

1.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 2.சித்தலூர்  
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 3.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 சித்தலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
நடுக்கட்டிடம் நடுப்பகுதி, சித்தலூர்‐606206

1.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ெதரு , 2.சித்தலூர்  
(வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
144 144 144 சித்தலூர்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, சித்தலூர்‐
606206

1.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி வடக்குத் ெதரு , 
2.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத் ெதரு   1 , 
3.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத்ெதரு   2 , 
4.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத்ெதரு   3 , 
5.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத் ெதரு 4 , 
6.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி நடுத் ெதரு 5 , 
7.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
8.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ெதற்குத் ெதரு , 
9.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி  நடுத் ெதரு 1 , 
10.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி  நடுத் ெதரு 2 , 
11.சித்தலூர்  (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி  வடக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 பாைனயங்கால்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
பாைனயங்கால்‐606206

1.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.பாைனயங்கால் 
மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & பாைனயங்கால் (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.பாைனயங்கால் மதுரா & 
சித்தலூர் (வ.கி) & பாைனயங்கால் (ஊ) நடுத் ெதரு , 
4.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
146 146 146 பாைனயங்கால்‐606206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
பாைனயங்கால்‐606206

1.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.பாைனயங்கால் 
மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & பாைனயங்கால் (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு , 3.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
4.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
5.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ெதரு , 
6.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு , 
7.பாைனயங்கால் மதுரா & சித்தலூர் (வ.கி) & 
பாைனயங்கால் (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

147 147 147 நாகலூர் ‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, நாகலூர் 
‐606203

1.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.நாகலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு 
, 4.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யா ெதரு , 5.நாகலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 6.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) நாகலூர் 
ெமயின் ேராடு , 7.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 வடபூண்டி ‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
வடபூண்டி ‐606203

1.வடபூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடபூண்டி கிழக்குத்  ெதரு , 
2.வடபூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடபூண்டி ேமற்குத் ெதரு , 
3.வடபூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடபூண்டி காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
4.வடபூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடபூண்டி காலனி ெதற்குத் 
ெதரு , 5.வடபூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடபூண்டி காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
149 149 149 நாகலூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, நாகலூர்‐
606203

1.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) நாகலூர் ெமயின் ேராடு , 
2.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிமுருகன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி பஜைன மடத்ெதரு , 
4.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 5.நாகலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 6.நாகலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக்காலனி 1 வதுெதரு , 7.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி 2 வதுெதரு , 8.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி 3 வதுெதரு , 9.நாகலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி 4 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 ெபாரசக்குறிச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெபாரசக்குறிச்சி‐606203

1.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) அடr ேராடு , 
2.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
3.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
4.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
5.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
6.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 
7.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) பைழயக் காலனி , 
8.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) ேவளாளக்குறிச்சி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 ெபாரசக்குறிச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெபாரசக்குறிச்சி‐606203

1.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) அடr ேராடு , 
2.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
3.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
4.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
5.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
6.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 ெபாரசக்குறிச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெபாரசக்குறிச்சி‐606203

1.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 
2.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
3.ெபாரசக்குறிச்சி  (வ.கி) & (ஊ) ேவளாக்குறிச்சி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
153 153 153 விருகாவூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ைமயப்பகுதி, 
விருகாவூர்‐606203

1.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) நாய்க்கர் ெதரு , 2.விருகாவூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 3.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு , 4.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆலமரத் 
ெதரு , 5.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 
6.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) உைடயார் ெதரு , 7.விருகாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 8.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆலமரத் ெதரு ேமற்கு சந்து , 9.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆலமரத்து ெதரு ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 விருகாவூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
விருகாவூர்‐606203

1.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) துருக ம் ேராடு , 2.விருகாவூர்
(வ.கி) & (ஊ) மீனவர் ெதரு , 3.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
விருகாவூர்  ேமற்குத்  ெதரு , 4.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) துருக ம் ேராடு 
ேஜ. ேஜ. நகர் , 6.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
7.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கல்ைல ெமயின் ேராடு , 
8.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) அடr ேராடு , 9.விருகாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேபாயர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 விருகாவூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, விருகாவூர்‐606203

1.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் மாrயம்மன் ேகாயில்
, 2.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) வ.உ.சி.ெதரு, காந்திெதரு , 
3.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு கிழக்கு , 
4.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 6.விருகாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 7.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
156 156 156 விருகாவூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, விருகாவூர்‐606203
1.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா ெதரு , 2.விருகாவூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேஜ. ேஜ. நகர் , 3.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கூத்தக்குடி ெமயின் ேராடு , 4.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி வடக்குத்  ெதரு , 5.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி நடுத் ெதரு , 6.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டு 1 ெமயின் ேராடு , 7.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆலமரத் ெதரு , 8.விருகாவூர் (வ.கி) & (ஊ) அடr ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 முடியனூர் ‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
முடியனூர் ‐606203

1.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) வடக்குத்  ெதரு , 2.முடியனூர்
(வ.கி) &  (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

158 158 158 முடியனூர் ‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி ெதற்கு கட்டிடம் 
முடியனூர் ‐606203

1.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 2.முடியனூர்
(வ.கி) &  (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.முடியனூர் 
(வ.கி) &  (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 4.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
பைழயகாலனி ெதற்குத் ெதரு , 5.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
பைழயகாலனி ேமற்குத் ெதரு , 6.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 1 வதுெதரு , 7.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 4 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 முடியனூர் ‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு முகம் வடக்கு பகுதி, முடியனூர் ‐
606203

1.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.முடியனூர்
(வ.கி) &  (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
ேமற்குத் ெதரு , 4.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) கிழக்குத்  
ெதரு , 5.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
6.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 7.முடியனூர் 
(வ.கி) &  (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 8.முடியனூர் (வ.கி) & 
 (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 9.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
பைழயகாலனி வடக்குத்  ெதரு , 10.முடியனூர் (வ.கி) &  
(ஊ) பைழயகாலனி ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
160 160 160 முடியனூர் ‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமற்கு முகம் ெதற்கு பகுதி, முடியனூர் ‐
606203

1.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) தார் ேராடு , 2.முடியனூர் (வ.கி) 
&  (ஊ) புதியகாலனி 1 வது ெதரு , 3.முடியனூர் (வ.கி) &  
(ஊ) புதியகாலனி 2 வது ெதரு , 4.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 3வது ெதரு , 5.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 4 வது ெதரு , 6.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 5 வதுெதரு , 7.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
புதியகாலனி 6வது ெதரு , 8.முடியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 குரூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, குரூர்‐606203

1.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) ஊர்ேமடு ெமயின் ேராடு , 
2.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) பைழயகாலனி ெதற்குத்  
ெதரு , 3.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 5.குரூர் 
(வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) புதுகாலனி ெதற்குத் ெதரு , 
6.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) நடுத்ெதரு , 7.முடியனூர் 
(ஊ) வார்டு 3 வடக்குத் ெதரு , 8.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 9.குரூர் (வ.கி) & முடியனூர் (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 கணங்கூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
பிரதான கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
கணங்கூர்‐606203

1.கணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.கணங்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 3.கணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

163 163 163 கணங்கூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
பிரதான கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
கணங்கூர்‐606203

1.கணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆ.தி.காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
2.கணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆதி திராவிடர் புதிய காலனி , 
3.கணங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆதி திராவிடர் மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 சாத்தனூர்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கூடுதல் கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
சாத்தனூர்‐606203

1.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.சாத்தனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 3.சித்ேதr (வ.கி) & சாத்தனூர் 
(ஊ) சித்ேதr

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
165 165 165 சாத்தனூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
சாத்தனூர்‐606204

1.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
2.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
3.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்  ெதரு , 
4.சாத்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 மைலேகாட்டாலம்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
மைலேகாட்டாலம்‐606203

1.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
2.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) வண்ணாரத் ெதரு , 
3.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 மைலக்ேகாட்டாலம்‐
606203

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
மைலக்ேகாட்டாலம்‐606203

1.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 
2.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு 
, 4.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 மைலக்ேகாட்டாலம்‐
606203

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி பிரதான
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
மைலக்ேகாட்டாலம்‐606203

1.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாடி வாய்க்கால்
ெதரு , 2.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ெதரு , 3.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

169 169 169 மைலக்ேகாட்டாலம்‐
606203

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி பிரதான
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
மைலக்ேகாட்டாலம்‐606203

1.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி , 
2.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதி திராவிடர் புதிய 
காலனி , 3.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 மைலக்ேகாட்டாலம்‐
606203

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி பிரதான
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
மைலக்ேகாட்டாலம்‐606203

1.மைலக்ேகாட்டாலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதி திராவிடர்
பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 வானவெரட்டி‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
வானவெரட்டி‐606204

1.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
3.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.வானவெரட்டி 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
172 172 172 வானவெரட்டி‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, வானவெரட்டி‐
606204

1.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
2.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
3.வானவெரட்டி (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 ெதன்ெதாரசலூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, ெதன்ெதாரசலூர்‐
606204

1.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
3.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ெதன்ெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
5.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
6.ெதன்ெதாரசலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
7.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
8.ெதன்ெதாரசலூர்(வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174 174 174 காட்டனந்தல்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
காட்டனந்தல்‐606204

1.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) கிராமம் ெமயின் ேராடு , 
2.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத்  ெதரு , 
3.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்  ெதரு , 
4.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்  ெதரு , 
5.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத்  ெதரு , 
6.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
7.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 காட்டனந்தல்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், காட்டனந்தல்‐606204

1.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.காட்டனந்தல் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு , 4.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத்  ெதரு , 5.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  
ெதரு , 6.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 7.காட்டனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
176 176 176 லட்சியம்‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

பக்கம், லட்சியம்‐606203
1.லட்சியம் (வ.கி) & காட்டனந்தல் (ஊ) லட்சியம் ெமயின்
ேராடு , 2.லட்சியம் (வ.கி) & காட்டனந்தல் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 4.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 6.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 7.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) ெமயின் ேராடு , 8.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) காலனி , 9.லட்சியம் (வ.கி) & 
காட்டனந்தல் (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 10.லட்சியம் 
(வ.கி) & காட்டனந்தல் (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
11.லட்சியம் (வ.கி) & காட்டனந்தல் (ஊ) காலனி ெதற்குத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 விளம்பார்‐606202 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, விளம்பார்‐606202

1.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.விளம்பர் (வ.கி) 
& (ஊ) மூப்பர் ெதரு , 3.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு , 4.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் வட்டு சந்து , 
5.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் சந்து , 
6.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
7.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 விளம்பார்‐606202 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, விளம்பார்‐606202

1.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.விளம்பர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 3.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) 
மகுடப்பர் ேகாயில் ெதரு , 5.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) தச்சூர் 
ேராடு , 6.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
179 179 179 விளம்பார்‐606202 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, விளம்பார்‐606202
1.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 2.விளம்பர் (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் 
ெதரு , 4.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
5.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 6.விளம்பர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.விளம்பர் 
(வ.கி) & (ஊ) மகுடப்பர் ேகாயில் ெதரு , 8.விளம்பர் (வ.கி) 
& (ஊ) தச்சூர் ேராடு , 9.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) மூப்பர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

180 180 180 விளம்பார்‐606202 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, விளம்பார்‐606202

1.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.விளம்பர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 தச்சூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, தச்சூர்‐
606202

1.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 3.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 தச்சூர்‐606202 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி எஸ்
எஸ் எ கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, தச்சூர்‐
606202

1.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதற்குத் ெதரு , 3.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 4.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.தச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 உலகங்காத்தான்‐606202 புனித சூைசயப்பர் துவக்கப்பள்ளி ஓட்டு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, உலகங்காத்தான்‐
606202

1.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ேமற்குத் 
ெதரு , 3.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக வடக்கு , 4.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & 
(ஊ) குடிகாடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
184 184 184 உலகங்காத்தான்‐606202 புனித சூைசயப்பர் துவக்கப்பள்ளி ஓட்டு

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, உலகங்காத்தான்‐
606202

1.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
2.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி கிழக்குத் 
ெதரு , 3.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 
வடக்குத் ெதரு , 4.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி ெதற்குத் ெதரு , 5.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக ேமற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 உலகங்காத்தான்‐606202 புனித ேஜாசப் உயா்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, உலகங்காத்தான்‐606202

1.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
2.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ெதற்குத் 
ெதரு , 3.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 
ேமற்குத் ெதரு , 4.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 உலகங்காத்தான்‐606202 புனித சூைசயப்பர் உயர்நிைலபள்ளி
கிழக்கு பகுதி, உலகங்காத்தான்‐606202

1.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி வடக்குத் 
ெதரு , 3.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 
கிழக்குத் ெதரு , 4.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக கிழக்கு , 5.உலகங்காத்தான் (வ.கி) & 
(ஊ) திம்ைமயா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 ெபாற்படாக்குறிச்சி ‐
606202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
ெமயின் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெபாற்படாக்குறிச்சி ‐606202

1.ெபாற்படாகுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு  , 
2.ெபாற்படாகுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு  , 
3.ெபாற்படாகுறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு  , 
4.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 ெபாற்படாக்குறிச்சி ‐
606202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி
ெமயின் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெபாற்படாக்குறிச்சி ‐606202

1.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு காலனி , 
2.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு 
காலனி , 3.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  
ெதரு காலனி , 4.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
189 189 189 ெபாற்படாக்குறிச்சி‐

606202
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெபாற்படாக்குறிச்சி‐606202

1.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக
(வடக்கு) , 2.ெபாற்படாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக (ெதற்கு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 இந்திலி‐606202 அன்ைன சரஸ்வதி அரசு உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி, இந்திலி‐606202

1.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) இந்திலி (கிராமம்) , 2.இந்திலி (வ.கி) 
& (ஊ) பைழய காலனி , 3.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் 
ெமயின் ேராடு , 4.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 இந்திலி‐606202 அன்ைன சரஸ்வதி அரசு உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி, இந்திலி‐606202

1.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) லூர்து நகர் , 2.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜ் நகர் , 3.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் ெமயின் 
ேராடு , 4.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் , 5.இந்திலி 
(வ.கி) & (ஊ) ேஜ.ேஜ.நகர் , 6.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 7.இந்திலி (வ.கி) & (ஊ) சரஸ்வதி 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 பங்காரம் ‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி, பங்காரம் ‐606201

1.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.பங்காரம்
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 3.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி , 4.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் , 5.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 பங்காரம் ‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, பங்காரம் ‐606201

1.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 2.பங்காரம்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 3.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
5.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.பங்காரம் (வ.கி) & (ஊ) நமச்சிவாயபுரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
194 194 194 நமச்சிவாயபுரம்‐606201 அறிஞர் அண்ணா அரசுநிதி உதவி

ெபறும் துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி, நமச்சிவாயபுரம்‐606201

1.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 
3.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு , 
5.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
7.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
8.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
9.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 10.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஸ்ரீ 
விருத்தாம்பிைக நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 நமச்சிவாயபுரம்‐606201 அரசு ஆதிதிராவிட நல
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி, நமச்சிவாயபுரம்‐606201

1.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 
2.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
3.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 
4.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு , 
5.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 நமச்சிவாயபுரம்‐606201 அரசு ஆதிதிராவிட நல
நடுநிைலப்பள்ளி புதிய கட்டிடம் வடக்கு 
ெதற்கு பகுதி, நமச்சிவாயபுரம்‐606201

1.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 
3.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னேசலம் ேராடு , 
4.நமச்சிவாயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 கனியாமூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
கனியாமூர்‐606201

1.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.கனியாமூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ெதரு , 4.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 
5.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 6.கனியாமூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 7.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
198 198 198 கனியாமூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

பகுதி, கனியாமூர்‐606201
1.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு , 2.கனியாமூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 4.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர் ெதரு , 
5.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 6.கனியாமூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 கனியாமூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி, கனியாமூர்‐606201

1.கனியாமூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 2.கனியாமூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 3.கனியாமூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கனியாமூர் ைககாட்டி , 4.கனியாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.கனியாமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 விைனதர்த்தாபுரம் ‐
606201

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
விைனதர்த்தாபுரம் ‐606201

1.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 
4.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு , 
5.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 6.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 7.விைனதர்த்தாபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 ேமலூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பக்கம், ேமலூர்‐606201

1.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.ேமலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 3.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  
ெதரு , 4.கீழ்பூண்டி (வ.கி) & ேமலூர் (ஊ) கீழ்பூண்டி , 
5.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
விைணதர்த்தாபுரம் ேராடு , 7.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
202 202 202 ேமலூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

பக்கம், ேமலூர்‐606201
1.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத்  ெதரு , 
2.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்  ெதரு , 3.ேமலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக ெதற்கு ெதரு , 4.ேமலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.ேமலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) சரஸ்வதி நகர் , 6.ேமலூர் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 எரவார்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, எரவார்‐606201

1.எரவார் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.எரவார் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 3.எரவார் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேமற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 எரவார்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, எரவார்‐606201

1.எரவார் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 2.எரவார்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 3.எரவார் (வ.கி) 
& (ஊ) ெதற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 சிறுவத்தூர் ‐ 606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
சிறுவத்தூர் ‐ 606201

1.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மூலக்காட்டு ெதரு , 
2.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்  ெதரு , 3.சிறுவத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன்  ெதரு , 4.சிறுவத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மசூதி ெதரு , 5.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்  ெதரு , 6.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி 
வடக்கு , 7.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 
8.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல் நிைலப்பள்ளி ெமயின் 
ேராடு , 9.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஐய்யனார் ேகாயில் 
ெதரு , 10.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
11.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு வடக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
206 206 206 சிறுவத்தூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, சிறுவத்தூர்‐606201
1.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு ெதற்கு , 
2.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி ெதற்கு , 
4.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாவடி ெதரு , 5.சிறுவத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.சிறுவத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு , 7.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அக்ரஹாரத்  ெதரு , 8.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சிவன் ேகாயில் ெதரு , 9.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நாட்டார்மங்கலம் சாைல , 10.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

207 207 207 சிறுவத்தூர் ‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, சிறுவத்தூர் ‐606201

1.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.சிறுவத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்  ெதரு , 3.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) லட்சியம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 சிறுவத்தூர் ‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, சிறுவத்தூர் ‐606201

1.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.சிறுவத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 3.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர். நகர் வடக்கு , 4.சிறுவத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர்.நகர் ெதற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 வரதப்பனூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
வரதப்பனூர்‐606204

1.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
2.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்  ெதரு , 
3.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.வரதப்பனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 5.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குத்  ெதரு , 6.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 7.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 
8.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்  
ெதரு , 10.வரதப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
210 210 210 புக்கிரவாr‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, புக்கிரவாr‐606204
1.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
2.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

211 211 211 புக்கிரவாr‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கிழக்கு பகுதி, புக்கிரவாr‐606204

1.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) புக்கிrவாr புதுர் , 2.புக்கிரவாr
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) 
மணியக்கார வட்டம் , 4.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் 
 ெதரு , 5.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 புக்கிரவாr‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, புக்கிரவாr‐606204

1.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) புக்கிரவாr வடகிழக்கு சந்து , 
2.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.புக்கிரவாr 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்  ெதரு , 4.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 5.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) சாவடித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 புக்கிரவாr‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி, புக்கிரவாr‐606204

1.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) ேமலத் ெதரு , 2.புக்கிரவாr
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) 
ரயில்ேவ பீட்டர் ேராடு , 4.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி , 5.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
6.புக்கிரவாr (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 உலகியநல்லூர்‐606204 நிதி உதவிெபறும் ேராமன் கத்ேதாலிக்க
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி, உலகியநல்லூர்‐606204

1.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
3.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்மகளத்தூர் சாைல , 
5.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
215 215 215 உலகியநல்லூர்‐606204 நிதி உதவிெபறும் ேராமன் கத்ேதாலிக்க

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் 
நடுப்பகுதி, உலகியநல்லூர்‐606204

1.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமங்கலம் சாைல , 
3.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
4.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு குறுக்குத் ெதரு , 
5.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னேசலம் சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 உலகியநல்லூர்‐606204 நிதி உதவிெபறும் ேராமன் கத்ேதாலிக்க
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி, உலகியநல்லூர்‐606204

1.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர் நகர்
காட்டுக்ெகாட்டைக , 2.உலகியநல்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 ஈசாந்ைத‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, ஈசாந்ைத‐606201

1.ஈசாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்  ெதரு , 2.ஈசாந்ைத
(வ.கி) & (ஊ) ஈசாந்ைத ெதற்குத்  ெதரு , 3.ஈசாந்ைத (வ.கி) 
& (ஊ) ஈசாந்ைத வடக்குத்  ெதரு , 4.ஈசாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
ஈசாந்ைத காலனி ெதற்குத் ெதரு , 5.ஈசாந்ைத (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஈசாந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்  ெதரு , 7.ஈசாந்ைத (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக்காலனி , 8.ஈசாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
218 218 218 நாட்டார்மங்கலம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, நாட்டார்மங்கலம்‐
606201

1.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) 
நாட்டார்மங்கலம் ெமயின் ேராடு , 2.நாட்டார்மங்கலம் 
(வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) சிறுவத்தூர் ேராடு , 
3.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) 
நாட்டார்மங்கலம் வடக்குத்  ெதரு , 4.நாட்டார்மங்கலம் 
(வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) நாட்டார்மங்கலம் ெதற்குத்  ெதரு 
, 5.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) 
நாட்டார்மங்கலம் காலனி வடக்கு ெதரு , 
6.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) 
நாட்டார்மங்கங்கலம் காலனி ெதற்கு ெதரு , 
7.நாட்டார்மங்கலம் (வ.கி) & ஈசாந்ைத (ஊ) 
நாட்டார்மங்கலம் காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 ெபத்தானூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெபத்தானூர்‐606201

1.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.ெபத்தானூர்
(வ.கி) & (ஊ) சன்னியாசி ேகாயில் ெதரு , 3.ெபத்தானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்து ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

220 220 220 ெபத்தானூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ெபத்தானூர்‐606201

1.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னேசலம் சிறுவத்தூர்
சாைல , 2.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுெகாட்டைக , 
3.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
4.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமட்டுத் ெதரு , 
5.ெபத்தானூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 ராயர்பாைளயம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், ராயர்பாைளயம்‐606201

1.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் 
ெதரு , 3.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 
4.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நrக்குறவர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
222 222 222 ராயர்பாைளயம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம், ராயர்பாைளயம்‐606201
1.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சிறுவத்தூர் ேராடு , 
3.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
4.ராயர்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 ேதாட்டப்பாடி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ேதாட்டப்பாடி‐606301

1.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
3.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு சந்து , 
4.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
5.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
6.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
7.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 8.ேதாட்டப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 9.ேதாட்டப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 ேதாட்டப்பாடி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ேதாட்டப்பாடி‐606301

1.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 2.ேதாட்டப்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ேமடு , 3.ேதாட்டப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெமயின் ேராடு , 4.ேதாட்டப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.ேதாட்டப்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) உசலாந்ைதயர் ேகாயில் ெதரு , 
6.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 
7.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 
8.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) சறீாத்தாள் ேகாயில் ெதரு , 
9.ேதாட்டப்பாடி (வ.கி) & (ஊ) சூரக்ேகாட்ைட ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 பூண்டி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி பூண்டி‐
606201

1.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வினாயகபுரம் , 2.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத் ெதரு , 3.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
226 226 226 பூண்டி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி பூண்டி‐

606201
1.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 2.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி , 3.பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 அம்ைமயகரம்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, அம்ைமயகரம்‐
606201

1.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்நாrயப்பனூர் ேராடு , 
2.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
3.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
4.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
5.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் ெமயின் ேராடு , 
6.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 அம்ைமயகரம் ‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
அம்ைமயகரம் ‐606201

1.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு , 
2.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
3.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
4.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேசலம் ெமயின் ேராடு , 
5.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) பூண்டி ேராடு , 
6.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
7.அம்ைமயகரம் (வ.கி) & (ஊ) சமத்துவபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 மூங்கில்பாடி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, மூங்கில்பாடி‐
606201

1.மூங்கில்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மூங்கில்பாடி
காட்டுக்ெகாட்டைக , 2.மூங்கில்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
மூங்கில்பாடி கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 மூங்கில்பாடி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
அைனவருக்கும் கல்வி இயக்ககம் 
கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
மூங்கில்பாடி‐606201

1.மூங்கில்பாடி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
2.மூங்கில்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதாகுப்பு வடு , 
3.மூங்கில்பாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 எலவடி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி, எலவடி‐606201

1.எலவடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 2.எலவடி (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குத் ெதரு , 3.எலவடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் 
ெதரு , 4.எலவடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.எலவடி (வ.கி) 
& (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
232 232 232 எலவடி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, எலவடி‐
606201

1.எலவடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.எலவடி (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக்காலனி , 3.எலவடி (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 பூசப்பாடி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, பூசப்பாடி‐
606201

1.பூசப்பாடி (வ.கி) & எலவடி (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.பூசப்பாடி (வ.கி) & எலவடி (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.பூசப்பாடி 
(வ.கி) & எலவடி (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 4.பூசப்பாடி (வ.கி) & 
எலவடி (ஊ) ெபருமாள் பாைளயம் , 5.பூசப்பாடி (வ.கி) & 
எலவடி (ஊ) காலனி , 6.பூசப்பாடி (வ.கி) & எலவடி (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 ெதன்ெபான்பரப்பி‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெதன்ெபான்பரப்பி‐606201

1.ெதன்ெபான்பரப்பி (வ.கி) & ேமல்நாrயப்பனூர் (ஊ) 
ெதன்ெபான்பரப்பி  காலனி , 2.ெதன்ெபான்பரப்பி (வ.கி) & 
ேமல்நாrயப்பனூர் (ஊ) ெதன்ெபான்பரப்பி கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201 புனித அந்ேதாணியார் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201

1.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
2.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் , 3.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236 236 236 ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201 புனித அந்ேதாணியார் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201

1.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201 புனித அந்ேதாணியார் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் ைமய பகுதி, 
ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201

1.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201 புனித அந்ேதாணியார் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ேமல்நாrயப்பனூர்‐606201

1.ேமல்நாrயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
239 239 239 ராயப்பனூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ராயப்பனூர்‐606201

1.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ராயப்பனூர் கூட்டுேராடு , 
2.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 3.ராயப்பனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 4.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 ராயப்பனூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ராயப்பனூர்‐606201

1.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.ராயப்பனூர்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
5.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 ராயப்பனூர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ராயப்பனூர்‐606201

1.ராயப்பனூர் (வ.கி) & (ஊ) கூட்டு ேராடு , 2.ராயப்பனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 3.ராயப்பனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 ெசல்லியம்பாைளயம்‐
606201

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெசல்லியம்பாைளயம்‐606201

1.ெசல்லியம் பாைளயம் மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & 
ராயப்பனூர் (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 2.ெசல்லியம் 
பாைளயம் மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & ராயப்பனூர் (ஊ) 
வடக்குத் ெதரு , 3.ெசல்லியம் பாைளயம் 
மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & ராயப்பனூர் (ஊ) 
ெசல்லியம்பாைளயம் , 4.ெசல்லியம் பாைளயம் 
மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & ராயப்பனூர் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.ெசல்லியம் பாைளயம் மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & 
ராயப்பனூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெசல்லியம் பாைளயம் மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & 
ராயப்பனூர் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 7.ெசல்லியம் 
பாைளயம் மதுராராயப்பனூர் (வ.கி) & ராயப்பனூர் (ஊ) 
ெசல்லியம்பாைளயம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
243 243 243 அ.வாசுேதவனுர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளிவடக்கு

பகுதி ேமற்கு கட்டிடம், அ.வாசுேதவனுர்‐
606201

1.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
3.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
4.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 அ.வாசுேதவனுர்‐606201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
அ.வாசுேதவனுர்‐606201

1.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
2.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
3.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 4.வாசுேதவனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.வாசுேதவனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 தாகம்தர்த்தாபுரம்‐606201 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி பிரதான
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, தாகம்தர்த்தாபுரம்‐
606201

1.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
3.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
4.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
5.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 தாகம்தர்த்தாபுரம்‐606201 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி பிரதான
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, தாகம்தர்த்தாபுரம்‐
606201

1.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
2.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 
3.தாகம்தர்த்தாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 காளசமுத்திரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, காளசமுத்திரம்‐
606301

1.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 3.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் 
ெதரு , 4.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
5.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
6.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
248 248 248 காளசமுத்திரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, காளசமுத்திரம்‐
606301

1.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 
3.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
4.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 
5.காளசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ெபத்தாசமுத்திரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, ெபத்தாசமுத்திரம்‐606301

1.ெபத்தாசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
2.ெபத்தாசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.ெபத்தாசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ெபத்தா சமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
5.ெபத்தாசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
6.ெபத்தா சமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு 
, 7.ெபத்தா சமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு 
, 8.ெபத்தாசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 தத்தாதிrபுரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் தத்தாதிrபுரம்‐606301

1.தத்தாத்திrபுரம் (வ.கி) & ெபத்தாசமுத்திரம் (ஊ) 
தத்தாத்திrபுரம் , 2.தத்தாத்திrபுரம் (வ.கி) & 
ெபத்தாசமுத்திரம் (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 வி.கிருஷ்ணாபுரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
வி.கிருஷ்ணாபுரம்‐606301

1.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & வி.அலம்பலம் (ஊ) 
புதுக்காலனி , 2.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & வி.அலம்பலம் 
(ஊ) பைழய காலனி , 3.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & 
வி.அலம்பலம் (ஊ) ெசாரக்காப்பாைளயம் , 
4.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & வி.அலம்பலம் (ஊ) வடக்குக் 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & 
வி.அலம்பலம் (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 
6.வி.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & வி.அலம்பலம் (ஊ) ெதற்குக் 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
252 252 252 வி.அலம்பலம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
வி.அலம்பலம்‐606301

1.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
3.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
4.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுச்சந்து , 5.வி.அலம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 6.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & 
(ஊ) கவுண்டர் ெதரு , 8.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 9.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 வி.அலம்பலம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
வி.அலம்பலம்‐606301

1.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
2.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
3.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத் ெதரு , 
4.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
5.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 
6.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) புதியக்காலனி , 
7.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
8.வி.அலம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

254 254 254 குரால்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு முகம், ெதற்கு பகுதி, குரால்‐606301

1.குரால் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.குரால் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 3.குரால் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
4.குரால் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.குரால் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு சந்து , 6.குரால் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
7.குரால் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 8.குரால் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குத் ெதரு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
255 255 255 குரால்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம் குரால்‐606301

1.குரால் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 2.குரால் (வ.கி) 
& (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 3.குரால் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ேமற்குத் ெதரு , 4.குரால் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
வடக்குத் ெதரு , 5.குரால் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு 
, 6.குரால் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி , 7.குரால் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 பாக்கம்பாடி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், பாக்கம்பாடி‐606301

1.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 2.பாக்கம்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத் ெதரு , 4.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு , 5.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 
6.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 7.பாக்கம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 8.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 9.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி கிழக்குத்ெதரு , 10.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ேமற்குத்ெதரு , 11.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி வடக்குத்ெதரு , 12.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 பாக்கம்பாடி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம், பாக்கம்பாடி‐606301

1.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.பாக்கம்பாடி
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு ெதரு , 4.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு , 
5.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
6.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 7.பாக்கம்பாடி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்ெதரு , 8.பாக்கம்பாடி (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
258 258 258 கூைகயூர்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, கூைகயூர்‐606301
1.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹாரத் ெதரு , 2.கூைகயூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 4.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர் ெதரு , 
5.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 6.கூைகயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்கு ெதரு , 7.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாவில் ெதரு , 8.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
9.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 கூைகயூர்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, கூைகயூர்‐606301

1.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) வரீபயங்கரம் ேராடு , 
2.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
3.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்ெதரு , 
4.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குெதரு , 
6.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்ெதரு , 
7.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 கூைகயூர்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, கூைகயூர்‐606301

1.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர்ெதரு , 2.கூைகயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 5.கூைகயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 6.கூைகயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக , 7.கூைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 வரீபயங்கரம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
வரீபயங்கரம்‐606301

1.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 
2.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 3.வரீபயங்கரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 4.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) 
அலம்பலம்ேராடு , 5.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) 
குரால்ேராடு , 6.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு 
சந்து , 7.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 8.வரீபயங்கரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
262 262 262 வி.மாமாந்தூர்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம், வி.மாமாந்தூர்‐606301
1.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர்ெதரு , 
3.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
4.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கூைகயூர்ேராடு , 
5.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
6.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிவடக்குெதரு , 
7.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குெதரு , 
8.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
9.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
10.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
11.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
12.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு காலனி , 
13.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 வி.மாமாந்தூர்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், வி.மாமாந்தூர்‐606301

1.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 
2.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
3.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதருகாலனி , 
4.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதருகாலனி , 
5.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதருகாலனி , 
6.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதருகாலனி , 
7.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமணபுரம்ேராடு , 
8.வி.மாமாந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 கருந்தலாக்குறிச்சி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், கருந்தலாக்குறிச்சி‐606301

1.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக , 
2.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
3.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
4.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
6.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
265 265 265 கருந்தலாக்குறிச்சி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம், கருந்தலாக்குறிச்சி‐606301
1.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குெதரு , 
2.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிநடுத்ெதரு , 
3.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதற்குெதரு , 
4.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிகிழக்குெதரு , 
5.கருந்தலாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) அருந்தியர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

266 266 266 கீழ்குப்பம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
கீழ்குப்பம்‐606301

1.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர்ெதாட்டி ெதரு , 
3.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

267 267 267 கீழ்குப்பம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
கீழ்குப்பம்‐606301

1.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
2.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு , 
3.அனுமனந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 கீழ்குப்பம்‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
கீழ்குப்பம்‐606301

1.கீழ்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.கீழ்குப்பம்(வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.கீழ்குப்பம் (வ.கி) &(ஊ) 
கீழ்குப்பம் காலனி , 4.கீழ்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 5.கீழ்குப்பம்(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 நயினார்பாைளயம்‐
606301

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய பிரதான
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
நயினார்பாைளயம்‐606301

1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டு ெதரு , 
3.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
4.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

270 270 270 நயினார்பாைளயம்‐
606301

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய பிரதான
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
நயினார்பாைளயம்‐606301

1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
3.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குெதரு , 
4.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
5.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் கிழக்கு ெதரு , 
6.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மண்ஒட்டர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
271 271 271 நயினார்பாைளயம்‐

606301
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
நயினார்பாைளயம்‐606301

1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வண்டிசாைல ெதரு , 
2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுெதரு , 
3.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு காலனி 
, 4.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு காலனி , 
5.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு காலனி , 
6.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி , 
7.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா ெதாகுப்பு 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 நயினார்பாைளயம்‐
606301

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
நயினார்பாைளயம்‐606301

1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேபாயர்ெதரு , 
2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர்(அண்ணா 
நகர்) , 3.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுஞ்சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

273 273 273 பாத்திமாபாைளயம்‐
606301

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, பாத்திமாபாைளயம்‐606301

1.நயினார்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாத்திமா பாைளயம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

274 274 274 நயினார்பாைளயம்‐
606301

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி கூடுதல்
பிரதான கட்டிடம் ேமற்கு ெதரு, 
நயினார்பாைளயம்‐606301

1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு காலனி , 
2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேபக்காடு , 3.நயினார் 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 4.நயினார் 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 நயினார்பாைளயம்‐
606301

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நயினார்பாைளயம்‐606301

1.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு காலனி , 
2.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஆத்துேமட்டுத்ெதரு , 
3.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் காலனி , 
4.நயினார் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
276 276 276 ெதன்சிறுவளூர்‐606301 புனித அன்னாள் ெதாடக்கப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி, ெதன்சிறுவளூர்‐606301
1.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குெதரு , 
2.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
4.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

277 277 277 ெதன்சிறுவளூர்‐606301 புனித அன்னாள் ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, ெதன்சிறுவளூர்‐606301

1.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் வடக்குெதரு , 
2.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர்ெதற்குெதரு , 
3.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டைக , 4.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு காட்டுெகாட்டைக , 5.ெதன்சிறுவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

278 278 278 ெசம்பாக்குறிச்சி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, ெசம்பாக்குறிச்சி‐606301

1.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

279 279 279 ெசம்பாக்குறிச்சி‐606301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, ெசம்பாக்குறிச்சி‐606301

1.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 
2.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குெதரு , 
3.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்கு ெதரு , 
4.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 
5.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்கு ெதரு , 
6.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
7.ெசம்பாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
280 280 280 கருங்குழி‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

கட்டிடம், கருங்குழி‐606204
1.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.கருங்குழி (வ.கி) 
& (ஊ) ஆயிவட்டு ெதரு , 3.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 4.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதகு , 
5.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 6.கருங்குழி (வ.கி) 
& (ஊ) நடுத் ெதரு , 7.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்சந்து , 
8.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 9.கருங்குழி 
(வ.கி) & (ஊ) சிறுப்பாக்கம் ேராடு , 10.கருங்குழி (வ.கி) & 
(ஊ) புது காலனி , 11.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி , 12.கருங்குழி (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

281 281 281 அம்மகளத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
அம்மகளத்தூர்‐606204

1.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 2.அம்மகளத்தூர்  (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குெதரு , 3.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குெதரு , 4.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
5.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
6.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

282 282 282 அம்மகளத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
அம்மகளத்தூர்‐606204

1.அம்மகளத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு 2வது , 
2.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிவடக்குெதரு , 
3.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிகிழக்குெதரு , 
4.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குெதரு , 
5.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிநடுத்ெதரு , 
6.அம்மகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

283 283 283 ஈrயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கட்டிடம், ஈrயூர்‐606204

1.ஈrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.ஈrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மீனவர்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

284 284 284 ஈrயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி ஈrயூர்‐606204

1.ஈrயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.நல்லேசவிபுரம்
(வ.கி) & ஈrயூர் (ஊ) நல்லேசவிபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
285 285 285 ஈrயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, ஈrயூர்‐
606204

1.ஈrயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குக் காலனி , 2.ஈrயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்குக் காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

286 286 286 கீழ்நாrயப்பனூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம், கீழ்நாrயப்பனூர்‐606204

1.கீழ்நாrயப்பனுார் (வ.கி) & ெபறுமங்கலம் (ஊ) வடக்கு
ெதரு , 2.கீழ்நாrயப்பனுார் (வ.கி) & ெபறுமங்கலம் (ஊ) 
நடுெதரு , 3.கீழ்நாrயப்பனுார் (வ.கி) & ெபறுமங்கலம் (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 4.கீழ்நாrயப்பனுார் (வ.கி) & ெபறுமங்கலம் 
(ஊ) அrசன காலனி ெதரு , 5.கீழ்நாrயப்பனுார் (வ.கி) & 
ெபறுமங்கலம் (ஊ) காட்டுெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

287 287 287 ெபருமங்கலம்‐606204 ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெபருமங்கலம்‐606204

1.ெபறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.ெபறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

288 288 288 ெபருமங்கலம்‐606204 ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெபருமங்கலம்‐606204

1.ெபறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அrசனகாலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

289 289 289 சிறுமங்கலம்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
சிறுமங்கலம்‐606204

1.சிறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

290 290 290 சிறுமங்கலம்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
சிறுமங்கலம்‐606204

1.சிறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 2.சிறுமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

291 291 291 சிறுமங்கலம்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
சிறுமங்கலம்‐606204

1.சிறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சாவடிெதரு , 2.சிறுமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) அrசன காலனி , 3.சிறுமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுெகாட்ைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
292 292 292 அசகளத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
அசகளத்தூர்‐606204

1.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்1 உப்புகாரன் ெதரு
, 2.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்1 ேமலத்ெதரு , 
3.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்2 காலனி கிழக்கு 
ெதரு , 4.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்2 
பாண்டியன் ெதரு , 5.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டுஎண்2 பாவடி ெதரு , 6.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டுஎண்2 கிழக்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

293 293 293 அசக்களத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
அசக்களத்தூர்‐606204

1.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்1 ேமட்டு ெதரு , 
2.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்2 அக்ரகாரத்ெதரு , 
3.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்3  காலனி  
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டுஎண்3  ெதற்குத்ெதரு காலனி , 5.அசகளத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) வார்டுஎண் 2 குப்பநாயக்கன் ெதரு , 6.அசகளத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்3 அருந்ததிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

294 294 294 அசகளத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
அசகளத்தூர்‐606204

1.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்4 ெமயின்ேராடு , 
2.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்4 மூலக்காட்டான் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

295 295 295 அசக்களத்தூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
அசக்களத்தூர்‐606204

1.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண்5  பாவடி ெதரு , 
2.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வார்டுஎண் 5 
வாணியச்ெசட்டித் ெதரு , 3.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டுஎண்5 ேமட்டுக் காலனி , 4.அசகளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வார்டுஎண்5 காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

296 296 296 ஈயனூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், ஈயனூர்‐606204

1.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.ஈயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குத்ெதரு , 3.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுெகாட்டைக , 4.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
297 297 297 ஈயனூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, ஈயனூர்‐
606204

1.மகரூர் (வ.கி) & ஈயனூர் (ஊ) மகரூர் , 2.ஈயனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) தச்சன்ேபட்ைடெதரு , 3.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ேமலத்ெதரு , 4.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
கிழக்குத்ெதரு , 5.ஈயனூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

298 298 298 சு.ஒைகயூர் ‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ைமயப்பகுதி, 
சு.ஒைகயூர் ‐606204

1.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 2.சு.ஒைகயூர்
(வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹரத்ெதரு , 3.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வைீரயத் ெதரு , 4.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 
, 5.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 6.சு.ஒைகயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

299 299 299 சு.ஒைகயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
சு.ஒைகயூர்‐606204

1.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு , 
2.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 3.சு.ஒைகயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்துேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

300 300 300 சு.ஒைகயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, சு.ஒைகயூர்‐606204

1.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 2.சு.ஒைகயூர்
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

301 301 301 சு.ஒைகயூர்‐606204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, சு.ஒைகயூர்‐606204

1.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுக்காலனி , 2.சு.ஒைகயூர்
(வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு , 3.சு.ஒைகயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

302 302 302 ேவளாக்குறிச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ேவளாக்குறிச்சி‐606203

1.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
2.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு , 
4.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
5.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 
6.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிெமயின்ேராடு , 
7.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) மானியத்ெதரு , 
8.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதற்குெதரு , 
9.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ஈயனூர்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
303 303 303 ேவளாக்குறிச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ேவளாக்குறிச்சி‐606203

1.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
2.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 
4.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
5.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 
6.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின்ேராடு , 
7.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) மாணியத்ெதரு , 
8.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதற்குெதரு , 
9.ேவளாக்குறிச்சி (வ.கி) & (ஊ) ஈயனூர்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

304 304 304 வரஞ்சரம்‐606203 அரசு நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி ெதற்கு கட்டிடம், வரஞ்சரம்‐
606203

1.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத்ெதரு , 
2.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத்ெதரு , 3.வரஞ்சரம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத்ெதரு , 4.வரஞ்சரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ஊர் கிழக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

305 305 305 வரஞ்சரம்‐606203 அரசு நிதி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், வரஞ்சரம்‐606203

1.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில்ெதரு , 
2.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) மீனவர் ெதரு , 3.வரஞ்சரம் (வ.கி) 
& (ஊ) ஊர் ேமற்குத்ெதரு , 4.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் 
ெதற்குத்ெதரு , 5.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் நடுத்ெதரு , 
6.வரஞ்சரம் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் வடக்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

306 306 306 கண்டாச்சிமங்கலம்‐
606203

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி, கண்டாச்சிமங்கலம்‐606203

1.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாவடித்ெதரு , 
2.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
3.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 4.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்குத்ெதரு , 5.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்குக்ெதரு , 6.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
307 307 307 கண்டாச்சிமங்கலம்‐

606203
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
கண்டாச்சிமங்கலம்‐606203

1.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு 4 
வதுெதரு , 2.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு 2வதுெதரு , 3.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின்ேராடு  1 வதுெதரு , 4.கண்டாச்சிமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ)) கண்டாச்சிமங்கலம் ெமயின்ேராடு , 
5.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனிகிழக்குத்ெதரு , 
6.கண்டாச்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

308 308 308 ெகாங்கராயபாைளயம்‐
606203

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், ெகாங்கராயபாைளயம்‐
606203

1.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 
2.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 
3.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
4.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

309 309 309 ெகாங்கராயபாைளயம்‐
606203

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
ெகாங்கராயபாைளயம்‐606203

1.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
2.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
3.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 
4.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அரண்மைன சந்து , 
5.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
6.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குழவர்சந்து ெதரு , 
7.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குக் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
310 310 310 ெகாங்கராயபாைளயம்‐

606203
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
ெகாங்கராயபாைளயம்‐606203

1.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ேமற்குத்
ெதரு , 2.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
கிழக்குத் ெதரு , 3.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனிமாrயம்மனிேகாயில் ெதரு , 
4.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 
வடக்குத்ெதரு , 5.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புது 
காலனி கிழக்குத் ெதரு , 6.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
& (ஊ) புது காலனி மூப்பனார் ேகாயில் ெதரு , 
7.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி 
ேமற்குக் ெதரு , 8.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
புது காலனி நடுத் ெதரு , 9.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
& (ஊ) புது காலனி வடக்குக் ெதரு , 
10.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாதா 
ேகாயில் ெதரு , 11.ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாதா ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
311 311 311 புதுஉச்சிேமடு‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
புதுஉச்சிேமடு‐606203

1.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) பட்டி ெதற்கு ெதரு , 2.புது உச்சிேமடு 
மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
பட்டி நடுத்ெதரு , 3.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) பட்டி 
வடக்குத்ெதரு , 4.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) பட்டி 
ேராட்டுத்ெதரு , 5.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு ேராட்டுத்ெதரு , 6.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு   சந்துெதரு , 7.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு நடுத்ெதரு , 8.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு பள்ளிகூடத்ெதரு , 9.புது உச்சிேமடு மதுரா 
& ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு ேமற்குத்ெதரு , 10.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
புதுஉச்சிேமடு வடக்குத்ெதரு , 11.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) புது 
உச்சிேமடு நடுத் ெதரு , 12.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) புது 
உச்சிேமடு பள்ளிகூடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
312 312 312 பைழயஉச்சிேமடு‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம், பைழயஉச்சிேமடு‐606203
1.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) பைழயஉச்சிேமடு வடக்குத்ெதரு , 
2.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) கிழக்குெதரு , 3.புது உச்சிேமடு மதுரா 
& ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 4.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

313 313 313 புதுஉச்சிேமடு‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
புதுஉச்சிேமடு‐606203

1.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.புது உச்சிேமடு 
மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
வடக்கு ெதரு , 3.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) ஆசாr 
ெதரு , 4.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் 
(வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) ராமநாதபுரம் ெதற்குத்ெதரு , 
5.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) ராமநாதபுரம் வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
314 314 314 புதுஉச்சிேமடு‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
புதுஉச்சிேமடு‐606203

1.புது உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) 
புதுஉச்சிேமடு (ஊ) புது உச்சிேமடு ேமற்கு ெதரு , 2.புது 
உச்சிேமடு மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புது 
உச்சிேமடு (ஊ) காலனி ெதரு , 3.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புது உச்சிேமடு (ஊ) 
காலனி வடக்கு ெதரு , 4.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) காலனி 
நடுத்ெதரு , 5.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
காலனிமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.புது உச்சிேமடு 
மதுரா & ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
காலனிெதற்குத்ெதரு , 7.புது உச்சிேமடு மதுரா & 
ெகாங்கராயபாைளயம் (வ.கி) புதுஉச்சிேமடு (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

315 315 315 உைடயநாச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
உைடயநாச்சி‐606203

1.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
4.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) மசூதிெதரு , 5.உைடயநாச்சி 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி , 6.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதூர் , 
7.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதூர் காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

316 316 316 உைடயநாச்சி‐606203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
உைடயநாச்சி‐606203

1.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 
2.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
4.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 5.உைடயநாச்சி 
(வ.கி) & (ஊ) புதூர் , 6.உைடயநாச்சி (வ.கி) & (ஊ) புதூர் காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
317 317 317 நின்ைனயூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
நின்ைனயூர்‐606305

1.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குெதரு , 
2.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
3.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிெதற்குெதரு , 
4.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனிேமற்குெதரு , 
5.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

318 318 318 நின்ைனயூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
நின்ைனயூர்‐606305

1.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஊர்ெமயின் ேராடு , 
2.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 
3.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில் ெதரு , 
4.நின்ைனயூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 5.நின்ைனயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சின்னமாந்தாங்கல்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

319 319 319 ெகாட்ைடயூர்‐606305 ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
ெகாட்ைடயூர்‐606305

1.ெகாட்ைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) முதலியார்ெதரு , 
2.ெகாட்ைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) பழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

320 320 320 ெகாட்ைடயூர்‐606305 ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
ெகாட்ைடயூர்‐606305

1.ெகாட்ைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) உைடயார் ெதரு , 
2.ெகாட்ைடயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

321 321 321 சித்தாத்தூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, சித்தாத்தூர்‐606305

1.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.சித்தாத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமலத்ெதரு , 3.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வணியந்தாங்கல் , 4.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குெதரு , 5.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 
6.சித்தாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

322 322 322 கூத்தக்குடி‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, கூத்தக்குடி‐606305

1.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு , 2.கூத்தகுடி (வ.கி) 
& (ஊ) ேராடு ெதரு , 3.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

323 323 323 கூத்தக்குடி‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, கூத்தக்குடி‐606305

1.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.கூத்தகுடி (வ.கி) & 
(ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 3.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) 
முகமதியார்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
324 324 324 கூத்தக்குடி‐606305 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி, கூத்தக்குடி‐606305
1.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 2.கூத்தகுடி (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்குத்ெதரு , 4.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) பாண்டவரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

325 325 325 கூத்தக்குடி‐606305 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, கூத்தக்குடி‐606305

1.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 2.கூத்தகுடி (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 3.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) ேராடுெதரு , 
4.கூத்தகுடி (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

326 326 326 குருபீடபுரம்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 
குருபீடபுரம்‐606305

1.குருபீடபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.குருபீடபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 3.குருபீடபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

327 327 327 குருபீடபுரம்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
குருபீடபுரம்‐606305

1.குருபீடபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 2.குருபீடபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 3.குருபீடபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்குத்ெதரு , 4.குருபீடபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

328 328 328 கூந்தலூர்‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வடக்கு பகுதி, கூந்தலூர்‐606305

1.கூந்தலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாடக்கப்பள்ளி , 2.கூந்தலூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.கூந்தலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத்ெதரு , 4.கூந்தலூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
5.கூந்தலூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 6.கூந்தலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

329 329 329 எரஞ்சி‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம், எரஞ்சி‐606305

1.எறஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 2.எரஞ்சி (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 3.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 5.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி வடக்குத்ெதரு , 6.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி நடுத்ெதரு , 7.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயகாலனி ெதற்குத்ெதரு , 8.எரஞ்சி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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  14   கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 80   கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

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

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
330 330 330 காச்சக்குடி‐606305 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
காச்சக்குடி‐606305

1.காச்சக்குடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.காச்சக்குடி
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 3.காச்சக்குடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்குத் ெதரு , 4.காச்சக்குடி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி 
, 5.காச்சக்குடி (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

ேததி :

இடம் :விழுப்புரம்

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

 மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

விழுப்புரம்
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