
வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 
கட்டிடம், மாதம்பட்டி - 
641010

1.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சிறுவாணி ெமயின்ேராடு 
வார்டு எண் - 1 1 , 2.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
வாய்க்கால்ேமடு வார்டு எண் - 1 , 3.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் 
(ஊ) அம்ேபத்கார் காலனி வார்டுஎண் 1 , 4.மாதம்பட்டி 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) கிழக்கு வதீி வார்டு எண் - 1 , 5.மாதம்பட்டி 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ேபாயர் வதீி வார்டு எண் - 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 
கட்டிடம், மாதம்பட்டி- 
641010

1.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சிறுவாணி ெமயின்ேராடு 
வார்டு எண் - 1 1 , 2.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
வாய்க்கால்ேமடு வார்டு எண் - 1 , 3.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் 
(ஊ) அம்ேபத்கார் காலனி வார்டுஎண் 1 , 4.மாதம்பட்டி 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) கிழக்கு வதீி வார்டு எண் - 1 , 5.மாதம்பட்டி 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ேபாயர் வதீி வார்டு எண் - 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 
கட்டிடம், 
ெசல்லப்பன்கவுண்டன்புதூ
ர்- 641010

1.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ெசல்லப்ப கவுண்டர் வதீி 
வினாயகர்ேகாயில்வதீி வார்டு எண் - 3 ,2.மாதம்பட்டி 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ெசல்லப்பன்கவுண்டன் புதூர் ஹ ஜன் 
காலனி வார்டு எண் - 3, 3.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பன்கவுண்டன் புதூர் ெதற்குேதாட்டம் வார்டு எண் - 3 , 
4.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ெசல்லப்பன்கவுண்டன் புதூர் 
லீனா நகர் வார்டு எண் - 3 , 5.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பன்கவுண்டன்புதூர் முனியப்பன் ேகாவில்வதீி வார்டு 
எண் - 2, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 1 of 98



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 
மாதம்பட்டி - 641010

1.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) விநாயகர்ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் -2 ,2.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சிறுவாணி 
ெமயின் ேராடு வார்டு எண் - 8 , 3.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் 
(ஊ) பழனி ஆண்டவர் புதூர் வார்டு எண் - 8 , 4.மாதம்பட்டி 
(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் வார்டு எண் - 8, 5.மாதம்பட்டி 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ெதற்குேதாட்டம் மாதம்பட்டி வார்டு எண் - 8 
, 6.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ேமற்குேதாட்டம் வார்டு எண் 
- 8, 7.மாதம்பட்டி(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) அவனாசிகவுண்டர் 
ேதாட்டம் வார்டு எண் - 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

5 5 லட்சுமண கவுடர் அரசு 
உதவி ெபறும் 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 
கட்டிடம், குப்பனூர் - 
641010

1.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) குப்பணுர் வார்டு எண் - 4 , 
2.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) குப்பனுர் அம்ேபத்கார் நகர் 
வார்டு எண் - 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

6 6 லட்சுமண கவுடர் அரசு 
உதவி ெபறும் 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 
கட்டிடம், குப்பனூர் - 
641010

1.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) குப்பணுர் வார்டு எண் - 4 , 
2.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) குப்பனுர் அம்ேபத்கார் நகர் 
வார்டு எண் - 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம், 
காளம்பாைளயம் - 641010

1.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) குப்பணுர் வார்டு எண் - 4 , 
2.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) குப்பனுர் அம்ேபத்கார் நகர் 
வார்டு எண் - 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம், 
காளம்பாைளயம் - 641010

1.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) குப்பணுர் வார்டு எண் - 4 , 
2.மாதம்பட்டி (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) குப்பனுர் அம்ேபத்கார் நகர் 
வார்டு எண் - 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க 
ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம், 
காளம்பாைளயம் - 641010

1.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மருத கவுடர் நகர் வார்டு 
எண் - 2 , 2.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) பாரதியார் நகர் 
வார்டு எண் - 2 , 3.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
விேவகானந்தர் வதீி வார்டு எண் - 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க 
ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம், 
காளம்பாைளயம் - 641010

1.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ெமயின்ேராடு வார்டு 
எண் - 2 , 2.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) கந்தேவல் நகர் 
வார்டு எண் - 2 , 3.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) பி யா 
நகர் வார்டு எண் - 2 , 4.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
துர்கா நகர் வார்டு எண் - 2 , 5.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் 
(ஊ) ஆர்.ேக.வி. நகர் வார்டு எண் - 2 , 6.தீத்திபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ஜிஸ்டேரஷன் காலனி வார்டு எண் -2 , 
7.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ஸ்ரதுர்கா நகர் வார்டு எண் 
- 2 , 8.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) காந்தி நகர் வார்டு 
எண் - 2 , 9.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ேதாட்டம் 
வடக்குசிறுவாணிெமயின்ேராடுவாஎண்2 , 10.தீத்திபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ேதாட்டம் கிழக்கு தீத்திபாைளயம்ேராடு 
வார்டு எண் - 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க 
ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 
தீத்திப்பாைளயம் - 641010

1.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) திருப்பூர் ேதாட்டம் வார்டு 
எண் - 2 , 2.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சுமிதா நகர் 
வார்டு எண் - 2 , 3.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
தீத்திப்பாைளயம் கிழக்கு ெமயின் ேராடு வார்டு எண் -2 , 
4.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) தண்டக்காரன்புதூர் வார்டு 
எண் - 2 , 5.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) புல்லட் கந்தசாமி 
ேதாட்டம் வார்டு எண் -2 , 6.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
புல்லட் கந்தசாமி ேதாட்டம் அருகில் வார்டு எண் -2 , 
7.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மா யம்மன்ேகாவில் வதீி 
வடக்கு வார்டு எண் - 2 , 8.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
அம்ேபத்கார் காலனி வார்டு எண் - 2 , 9.தீத்திபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மா யம்மன்ேகாவில் வதீி ெதற்கு வார்டு 
எண் - 2 , 10.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ெதன்பாண்டி 
வதீி வார்டு எண் - 2 , 11.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
காேவ ேடங் வதீி(கிழக்கு) வார்டு எண் - 2 , 12.தீத்திபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) திருப்பூர் குமரன் வதீி வார்டு எண் -2 , 
13.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) காேவ ேடங் வதீி 
(ேமற்கு) வார்டு எண் -2 , 14.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
அய்யாசாமிேகாவில் வதீி கிழக்கு வார்டு எண் -2 , 
15.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) தந்ைத ெப யார் வதீி 
(ெதற்கு) வார்டு எண் -2 , 16.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
வள்ளலார் வட்டபாைத கிழக்கு வார்டுஎண்2 , 17.தீத்திபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) தந்ைத ெப யார் வதீி வடக்கு வார்டு எண் - 
2 18 தீத்திபாைளயம் (வகி )மற்றும் (ஊ) விநாயகர்ேகாவில் 

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம், 
தீத்திப்பாைளயம் - 641010

1.தீத்திபாைளயம் சிற்றூராட்சி அய்யாசாமி ேகாவில் வதீி 
ேமற்கு வார்டு எண் - 2 , 2.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
தீத்திபாைளம் குட்ைட அருகில் ேதாட்டங்கள் வார்டு எண் -2 , 
3.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) குட்ைட காலனி வார்டு 
எண் - 2 , 4.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணா 
காலனி வார்டு எண் - 2 , 5.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
அன்பு நகர் வார்டு எண் 2 , 6.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
பள்ளிகூட வதீி (ேமற்கு) வார்டு எண் - 2 , 7.தீத்திபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ேமற்கு ெமயின் ேராடு வார்டு எண் -2 , 
8.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சிறுவாணி ெமயின் ேராடு 
வார்டு எண் -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
ஆர்.சி.சி கட்டிடம், 
தீத்திப்பாைளயம் - 641010

1.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) அண்ணல் காந்தி வதீி 
ெதற்கு வார்டு எண் - 2 , 2.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
மாேதஸ்வரன் ேகாயில் வதீி வார்டு எண் - 2 , 
3.தீத்திபாைளயம் சிற்றூராட்சி(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) அண்ணன் 
காந்தி வதீி வடக்கு வார்டு எண் - 2 , 4.தீத்திபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) வள்ளலார் வட்டபாைத ேமற்கு வார்டு எண் 
-2 , 5.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) டி.சி.எண். வதீி ெதற்கு 
வார்டு எண் -2 , 6.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
டி.சி.என்.வடக்குவதீி வார்டு எண் - 3 , 7.தீத்திபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) இந்திரா வதீி வார்டு எண் - 3 , 
8.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ைவைக வடகைர வதீி 
வார்டு எண் - 3 , 9.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
வள்ளலார் வட்டப்பாைத வார்டு எண் - 3 , 10.தீத்திபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) கட்டெபாம்மன் வதீி வார்டு எண் - 3 , 
11.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) பள்ளிகூட வதீி கிழக்கு 
வார்டு எண் - 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி  ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம், 
தீத்திபாைளயம் - 641010

1.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) விநாயகர்ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் -3 (வடக்கு) , 2.தீத்திபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
காந்தி காலனி வார்டு எண் - 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 
முதல் அைற, ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் - 641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
சிறுவாணிெமயின்ேராடு வா.எண் -1 , 2.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மா யம்மன் ேகாயில் வதீி வார்டு எண் -1 , 
3.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சாமி நாயுடு வதீி 
வார்டு எண் - 1 , 4.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ெவங்கிடுசாமி வதீி வார்டு எண் - 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற, 
ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் -
 641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் வ (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 1 , 2.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) முக்காணிக்கர் வதீி 
வார்டுஎண்2 , 3.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
அய்யாசாமி நாடார் வதீி வார்டு எண் - 2 , 4.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மாகாளியம்மன் ேகாயில் 
வதீி வார்டு எண் - 2 , 5.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் 
(ஊ) முனியப்பன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 1 , 6.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ேகாைவபுதூர் 
ெமயின்ேராடு வார்டு எண் - 2 பிளாக் எண் - 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
17 17 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் கிழக்கிலிருந்து 
முதல் அைற, ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் - 641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) நடராஜ் நாடார் 
வதீி வா.எண் - 1 , 2.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
அய்யசாமி நாயுடு வதீி வார்டு எண் -1 , 3.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 1 , 4.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
இந்திரா நகர் வார்டு எண் - 2 , 5.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ஜி.வி.டி நகர் வார்டு எண் - 2 பிளாக் எண் - 3 
, 6.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சிறுவாணி 
ெமயின் ேராடு வார்டு எண் - 2 பிளாக் எண் - 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் கிழக்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற, 
ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் -
 641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 
காலனி வார்டு எண் - 1 பிளாக் எண் - 1 , 2.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) புது வதீி வார்டு எண் - 1 
பிளாக் எண் - 1 , 3.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 1 பிளாக் எண் - 1 , 
4.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) அய்யாசாமி நகர் 
வார்டு எண் - 2 பிளாக் எண் - 3 , 5.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ெவள்ளிங்கி  மூப்பர் வதீி வார்டு எண் - 1 , 
6.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மூருைகயா 
மூப்பர் வதீி வார்டு எண் - 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 
முதல் அைற, ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் - 641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ேபாஸ்டல் 
காலணி வார்டு எண் - 2 பிளாக் எண் -3 , 2.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சீதாலட்சுமி நகர் வார்டு 
எண் - 2 பிளாக் எண் - 3 , 3.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) திருமகள் நகர் வார்டு எண் - 2 பிளாக் எண் - 
3 , 4.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ஜி.வி.எல் நகர் 
வார்டு எண் - 2 பிளாக் எண் - 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் ேமற்கிலிருந்து 
முதல் அைற, 
ஆறுமுகக்கவுண்டனூர் - 
641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) குறிஞ்சி நகர் 
வார்டு எண் - 3 , 2.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ஆறுமுகக் கவுண்டனூர் ேகாைவபுதூர் ேராடு வார்டு எண் - 4 , 
3.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) பகவதி அம்மன் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 4 , 4.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) டீக்கைட வதீி வார்டு எண் - 4 , 5.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) கருப்ப கவுண்டர் வதீி 
வார்டு எண் -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் ேமற்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற, 
ஆறுமுகக்கவுண்டனூர் - 
641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மாரப்ப கவுண்டர் 
வதீி வார்டு எண் -3 , 2.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் 
(ஊ) ெபாம்மு நாயக்கர் வதீி வார்டு எண் -5 , 3.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ஊர்நாயக்கர் வதீி வார்டு 
எண் - 5 , 4.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
சின்னம்மாள் கார்டன் வார்டு எண் - 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 
சின்னம்மாள் கார்டன் 
வடக்கு பார்த்த புதிய 
ஆர்.சி.சி கட்டிடம் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற, 
ஆறுமுகக்கவுண்டனூர் - 
641010

1.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) அம்ேபத்கார் வதீி 
ஆறுமுகக் கவுண்டனூர் வார்டு எண் - 5 , 
2.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) எம். ஆர். கார்டன் - 
1ெதன்புரம் ஆறுமுகக்கவுண்டனூர் , 3.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) கேணஷ் நகர் வார்டு எண் - 5 , 
4.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சி.எம்.சி காலனி 
எம்.ஆர்.கார்டன் வார்டு எண் - 5 ண , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி 
சின்னம்மாள் கார்டன் 
வடக்கு பார்த்த புதிய 
ஆர்.சி.சி கட்டிடம் 
கிழக்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற, 
ஆறுமுகக்கவுண்டனூர் - 
641010

1.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) பழனிசாமி நகர் 
வார்டு எண் - 5 , 2.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
பாட்ேட கவுண்டர் நகர் வார்டு எண் - 5 , 
3.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மாரப்பகவுண்டர் 
வதீி வார்டு எண் - 5 ஆறுமுகக்கவுண்டனூர் , 
4.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மணியகாரர் 
ேதாட்டம் வார்டு எண் - 5 , 5.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ஆய் கவுண்டர் நகர் ஈ.பி காலனி நத்த 
ேதாட்டம் வார்டு எண் , 6.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சிற்பி நகர் வார்டு எண் - 5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
24 24 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 
சின்னம்மாள் கார்டன் 
வடக்கு பார்த்த புதிய 
ஆர்.சி.சி கட்டிடம் 
கிழக்கிலிருந்து 
மூன்றாவது அைற, 
ஆறுமுகக்கவுண்டனூர் - 
641010

1.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சாந்தலிங்க நகர் 
வார்டு எண் - 5 , 2.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
மைலயக்கவுண்டர்ேதாட்டம் வார்டு எண் - 5 , 
3.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
அண்ைணேவளாங்கன்னி நகர் வார்டு எண் - 5 , 
4.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) பாலமுருகன் 
நகர்வ எண் - 5 , 5.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ேக.என். ஜி நகர் வார்டு எண் - 5 ஆறுமுகக்கவுண்டனூர் , 
6.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணா நகர் 
வார்டு எண் - 5 , 7.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
அண்ணா நகர் வார்டு எண் - 5 , 8.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ஸ்ரஅம்மன் நகர் வார்டு எண் - 5 , 
9.ேபரூர்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ேபாஸ்டல் 
காலனி வார்டு எண் ேபஸ் 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
25 25 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த புதிய ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் கிழக்கிலிருந்து 
முதல் அைற, 
பச்சாபாைளயம் - 641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) வி.எஸ்.வி நகர் 
வார்டு எண் - 6 , 2.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
குட்டிநாயக்கன் வதீி வார்டு எண் -6 , 3.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ரங்கசாமி நாயக்கன் வதீி வார்டு எண் - 6 , 
4.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்ேடகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 6 , 5.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) பைழய அ ஜின காலனி 
வார்டு எண் - 6 , 6.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டிகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 6 , 7.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) குப்பண்ணகவுண்டர் வதீி 
வார்டு எண் - 6 , 8.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
திப்ேபகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 6 , 9.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) அம்மாைசக்கவுண்டர் வதீி 
வார்டு எண் - 6 , 10.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ெகம்ேபகாேளகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 6 , 11.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) முட்டி 
அஜ்ஜண்ணகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 6 , 12.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ராமர்ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த புதிய ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் கிழக்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற, 
பச்சாபாைளயம் - 641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ேக.ேக.அய்யாக்கவுண்டர் ேதாட்டம் (பச்சாபாைளய)வார்டு எண் 
-9 , 2.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ெகம்ேபகாளக்கவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 9 , 3.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ராமர்ேகாயில் வதீி வார்டு 
எண் - 9 , 4.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
மருதப்பகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 9 , 5.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மா யம்மன்ேகாயில் வதீி 
வார்டு எண் - 9 , 6.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ரூபி நகர் வார்டு எண் - 9 , 7.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ரூபி நகர் வார்டு எண் - 9 ஓ யண்டல் 
காலனி , 8.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ெசன்ட்ரல்எக்ைசஸ் காலனி வாட்டு எண் - 9 , 9.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சக்தி நகர் வார்டு எண் - 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த புதிய ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் ேமற்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற, 
பச்சாபாைளயம் - 641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) இந்தியன்ேபங்க் 
காலனி வார்டு எண் - 9 , 2.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணராஜ் நகர் வார்டு எண் - 9 , 3.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) கேணஷ் நகர் வார்டு எண் 
- 5 , 4.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ேவதாத்  
நகர் வார்டு எண் - 9 , 5.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் 
(ஊ) அஷ்டலட்சுமி காலனி வார்டு எண் -9 , 6.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) விஜயாநகர் வார்டு எண் - 
9 , 7.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சிறுவாணி 
நகர் வார்டு எண் - 9 , 8.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் 
(ஊ) கந்தநாயக்கர் ேதாட்டம் வார்டு எண் - 9 , 9.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சி.எஸ்.ஆர் காலனி 
வார்டு எண் - 9 , 10.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
கிரீன்ேபார்ட் வார்டு எண் - 9 , 11.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சங்கர் நகர் வார்டு எண் - 9 , 12.ேபரூர் 
ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மணிகண்டன் நகர் வார்டு 
எண் - 9 , 13.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
சரவணா நகர் வார்டு எண் - 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

28 28 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த புதிய ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் ேமற்கிலிருந்து 
முதல் அைற, 
பச்சாபாைளயம் - 641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) காமாட்சி நகர் 
வார்டு எண் - 6 , 2.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
கிருஷ்ணா நகர் வார்டு எண் - 5 , 3.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) காந்தி காலனி வார்டு எண் - 9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
29 29 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் ெதற்கிலிருந்து 
முதல் அைற, 
பச்சாபாைளயம் - 641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ேகாைவகார்டன்ஸ் வார்டு எண் - 9 , 2.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) புது அ சன காலனி(அ)திருவள்ளுவர் 
காலனி வார்டு எண் - 9 , 3.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) சிறுவாணி ெமயின்ேராடு வார்டு எண் -9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

30 30 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் ெதற்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற, 
பச்சாபாைளயம் - 641010

1.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) ஆவின் நகர் 
வார்டு எண் - 9 , 2.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி.)மற்றும் (ஊ) 
ஆபிசர்ஸ் காலனி வார்டு எண் - 9 , 3.ேபரூர் ெசட்டிபாைளயம் 
(வ.கி.)மற்றும் (ஊ) மா யம்மன் ேகாயில் வதீி வார்டு எண் - 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
31 31 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம், 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி சுப்ைபயாகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் 
- 2 , 2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வ.ஊ.சி வதீி வார்டு எண் - 2 , 
3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி பாரதியார் வதீி வார்டு எண் - 2,3 , 
4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி கட்டெபாம்மன் வதீி வார்டு எண் - 3 , 
5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ெவள்ளிமைலகவுண்டர் வதீி வார்டு 
எண் - 3 , 6.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி பட்டக்காரர் வதீி வார்டு 
எண் - 3 , 7.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி கருப்பண்ணபிள்ைள வதீி 
வார்டு எண் - 3 , 8.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி கருப்பராயன் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 3 , 9.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி 
ராமசாமி கவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 2 , 10.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி ெவங்கட்ராம ெசட்டியார் வதீி வார்டு எண் - 3 , 
11.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி சூேரகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 3 , 
12.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி மாரப்பகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 
5 ஆறுமுகக்கவுண்டனூர் , 13.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு 
எண் 2ஆறுமுகநாயக்கர் வதீி , 14.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி 
இந்திராகாந்தி வதீி வார்டு எண் - 2 , 15.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி 
பூமிநாதன்பிள்ைள வதீி வார்டு எண் - 3 , 16.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி பழனியப்பபிள்ைள வதீி வார்டு எண் - 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 17 of 98



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
32 32 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம், 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி அண்ணா வதீி வார்டு எண் - 4 , 
2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி பாரதியார் வதீி வார்டு எண் - 4 , 
3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி அேசாகர் வதீி வார்டு எண் - 4 , 
4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி புத்தர் வதீி வார்டு எண் - 4 , 
5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி எம்.ஜி.ஆர் வதீி வார்டு எண் - 4 , 
6.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி திரு.வி.க வதீி வார்டு எண் - 4 , 
7.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி சாஸ்தி  வதீி வார்டு எண் - 4 , 
8.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ேதனஸ்வரன் ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண் - 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

33 33 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம், 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி சரைளத் ேதாப்பு வார்டு எண் - 2 , 
2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி என். ஜி. ராமசாமி நகர் வார்டு எண் - 
1, 3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ெவங்கட்ரமணா நகர் வார்டு எண் - 
4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

34 34 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம், 
ெவள்ளலூர் 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி நாடார் காலனி ேகால்டன் நகர் 
வார்டு எண் - 4 , 2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி எல். ஜி. நகர் ேபஸ் 2 
வார்டு எண் - 1 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபாத்தனூர் ேராடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

35 35 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம், 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி சாஸ்தி  வதீி வார்டு எண் - 2 , 
2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி என்.ஜி.ஆர். வதீி வார்டு எண் -2 , 
3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி காமராஜ புரம் வார்டு எண் - 2 , 
4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண்4 பாண்டுரங்கன் வதீி , 
5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி தியாகி கக்கன் நகர் வார்டு எண் - 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
36 36 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
ஷீட் கட்டிடம் எண் 2 
ெவள்ளாளபாைளயம், 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி கக்கன் வதீி வார்டு எண் - 5 , 
2.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி நஞ்சன் வதீி வார்டு எண் - 5 , 
3.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி சாஸ்தி  வதீி வார்டு எண் - 5 , 
4.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி பழனிச்சாமி ேகானார் வதீி வார்டு 
எண் - 5 , 5.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி மதுைரவரீன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 5 , 6.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி அேசாகர் வதீி வார்டு 
எண் - 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் எண் 2 
ெவள்ளாளபாைளயம், 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி வள்ளியம்ைம வதீி வார்டு எண் - 5 , 
2.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி கன்னிமார் ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண் -5 , 3.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி ரங்கன் சந்து வார்டு எண் - 5 , 
4.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி ெப யராமன் சந்து வார்டு எண் - 5 , 
5.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி பட்டகாரன் சந்து வார்டு எண் - 5 , 
6.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு வார்டு 
எண் - 5 , 7.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி காந்தி வதீி வார்டு எண் - 5 , 
8.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி பசுபதி வதீி வார்டு எண் - 6 , 
9.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி முத்துராமலிங்கேதவர் வதீி வார்டு 
எண் - 6 , 10.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி கி  வதீி வார்டு எண் - 6 , 
11.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி கருணாநிதி சந்து வார்டு எண் - 6 , 
12.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி மதுலமாயி சந்து வார்டு எண் - 6 , 
13.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி பட்டகார பழனி சந்து வார்டு எண் - 5 
, 14.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி சக்திவிநாயகர் நகர் வார்டு எண் - 5 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் எண் 2 
ெவள்ளாளபாைளயம், 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ேநதாஜி வதீி வார்டு எண் - 1 , 
2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி பாபுகான் வதீி வார்டு எண் - 1 , 
3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ேமகர் அலி வதீி வார்டு எண் - 1 , 
4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி மாகாளி அம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 13 , 5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி மாணிக்கம் வதீி 
வார்டு எண் - 13 , 6.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி கிருஷ்ண சாமி 
வதீி வார்டு எண்- 13 , 7.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி மா யம்மன் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 13 , 8.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி 
கருப்பண்ணன் வதீி வார்டு எண் - 13 , 9.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி 
அலமியம்மாள் வதீி வார்டு எண் - 13 , 10.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி வார்டு எண்13 அப்பாச்சியார் வதீி , 11.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி ேவலப்பண்ணாடி வதீி வார்டு எண் - 13 , 
12.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி காளியப்ப பண்ணாடி வதீி வார்டு 
எண் - 13 , 13.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி மா யப்ப பண்ணாடி வதீி 
வார்டு எண் - 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

39 39 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் எண் 2 
ெவள்ளாளபாைளயம், 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி ேவலுச்சாமி வதீி வார்டு எண் - 5 , 
2.ெவள்ளலுர் ேபரூராட்சி இலட்சுமணத்ேதவர் வதீி வார்டு 
எண் - 5 , 3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ேபச்சிமுத்து பிள்ைள வதீி 
வார்டு எண் -1 , 4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ேதர் வதீி வார்டு 
எண் - 1 , 5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண்1 கிருபாலனி 
வதீி , 6.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வள்ளலார் காலனி வார்டு 
எண் - 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
இைடயர்பாைளயம் - 
641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ராமகிருஷ்ணா வதீி வார்டு எண் - 8 , 
2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி முத்துலட்சுமி வதீி வார்டு எண் - 8 , 
3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ேபங்கர் வதீி வார்டு எண் - 8 , 
4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி சைடயப்ப ேகாணார் வதீி வார்டு 
எண் - 8 , 5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ஊர்க்கவுண்டர் வதீி வார்டு 
எண் - 8 , 6.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ேமாதிலால் வதீி வார்டு 
எண் - 8 , 7.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி குமரன் வதீி வார்டு எண் - 8 
, 8.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ெஜயபிரகாஷ் வதீி வார்டு எண் - 8 , 
9.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் 8 ேமகரலி வதீி 
(முல்ைல நகர் 2) , 10.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் 8 
ேமகரலி வதீி (ராமசாமி ேகானார் நகர்) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

41 41 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
இைடயர்பாைளயம் - 
641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ேமகரலி வதீி (காந்தி நகர் குறுக்கு 
சந்து வார்டு எண் - 8 , 2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டுஎண் 8 
ேமகரலி வதீி காந்தி நகர் குறுக்கு சந்து , 3.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி வார்டு எண் 8 ேமகரலி வதீி காந்தி நகர் குறுக்கு 
சந்த , 4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டுஎண் 8 ேமகரலி வதீி 
காந்தி நகர் குறுக்கு சந்த , 5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ேமகரலி 
வதீி காந்தி நகர் குறுக்கு சந்த வார்டு எண் 8 , 6.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி வார்டு எண் 8 ேமகரலி வதீி (ஆர் என் ேக நகர்) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
இைடயர்பாைளயம் - 
641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் 8ேமகரலி வதீி (பாலாஜி 
நகர்) , 2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் 8 ேமகரலி வதீி 
(ஓம் சக்தி நகர்) , 3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் 8 
ேமகரலி வதீி (இந்திரா நகர்) , 4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு 
எண் 8 ேமகரலி வதீி (எலிசி நகர்) , 5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி 
வார்டு எண் 9 பட்ேடல் வதீி , 6.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு 
எண் 8 ேமகரலி வதீி (முல்ைல நகர் 1) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
இைடயர்பாைளயம் - 
641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ஆைனமைலயம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 8,9 , 2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வரீமாச்சியம்மன் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 9 , 3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி 
காமராஜர் வதீி வார்டு எண் - 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

44 44 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
இைடயா்பாைளயம் - 
641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி கிருஷ்ணேதவர் வதீி வார்டு எண் - 8 
, 2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் 9 பட்டக்காரர் வதீி , 
3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் 7 சக்தி விநாயகர் நகர் 2 
, 4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ெஜகநாதன் வதீி வார்டு எண் - 9 , 
5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ேநருஜ ீவதீி எண் - 9 , 6.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி இராேஜந்திர பிரசாத் வதீி வார்டு எண் - 9 , 
7.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி மசராயன் ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண் - 9 , 8.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி திலகர் வதீி வார்டு எண் - 9 , 
9.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 8 எல் ஜி ேபஸ் - 2 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
கஞ்சிேகாணாம்பாைளயம்
 - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 10 கிருஷ்ணசாமி 
ேகாவில் வதீி , 2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 10 
சமயதாரர் ஆறுமுகேகானார்வதீி , 3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி 
வார்டு எண் - 10ராமசாமிகவுண்டர் வதீி , 4.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 10 சிவானந்தா வதீி , 5.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 10 பூதாண்டிேகாவில் வதீி , 
6.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 15 
பூதாண்டிேகாவில்வதீி , 7.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 
15 அேசாக்ேமத்தா வதீி , 8.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் 
- 15 இளங்ேகாவதீி , 9.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 15 
ராமசாமி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

46 46 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
கஞ்சிேகாணாம்பாைளயம்
 - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 15 மகாலிங்கபுரம் , 
2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 15ராமசாமி வதீி 
வி வாக்கம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

47 47 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
கஞ்சிேகாணாம்பாைளயம்
 - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 11 
ெவங்கடாசலக்ேகானார் வதீி , 2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு 
எண் - 10 கம்பர் வதீி , 3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 
11 பா  வதீி , 4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 12 
பஜைன ேகாவில் வதீி , 5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் -
 10 ெநசவாளர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

48 48 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
கஞ்சிேகாணாம்பாைளயம்
 - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 15ேபாத்தனூர் ேராடு , 
2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி பத்மநாப ேதவர் வதீி , 3.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 10 கிருஷ்ண நகர் கம்பர் வதீி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ெந.1 
ெவள்ளாளபாைளயம், 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி நல்ல சிவம் வதீி வார்டு எண் - 13 , 
2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி புலித்ேதவர் வதீி வார்டு எண் - 6 , 
3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ெகன்னடி வதீி வார்டு எண் - 12 , 
4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி பஜைனக் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் 
- 12 , 5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ெசல்வன் சந்து வார்டு எண் - 12 , 
6.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ேலாகியா வதீி வார்டு எண் - 12 , 
7.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி குப்புசாமி ேதவர் வதீி வார்டு எண் - 
12 , 8.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சிசி கர்ணன் வதீி வார்டு எண் - 12 , 
9.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி வார்டு எண் 12 மேனாகரன் சந்து , 
10.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி என் எஸ் ேக சந்து வார்டு எண் - 12 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ெந.1 
ெவள்ளாளபாைளயம், 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி நாவலர் வதீி வார்டு எண் - 12 , 
2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ெசட்டிபாைளயம் ேராடு வார்டு எண் 
- 12 , 3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி துைரசாமி பிள்ைள வதீி வார்டு 
எண் - 1 , 4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி அலமியம்மாள் வதீி வார்டு 
எண் - 13 , 5.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி எல் ஜி நகர் ேபஸ் 1 
வார்டு எண் - 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

51 51 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ெந.1 
ெவள்ளாளபாைளயம், 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி மேனான்மணியம் வதீி வார்டு எண் - 
13 , 2.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி முனியப்பன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 13 , 3.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி ெவள்ளலூர் 
ேபாத்தனூர் ேராடு வார்டு எண் - 13 , 4.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி 
ேபச்சியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 13 , 5.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி சக்தி ஈஸ்வர் நகர் வார்டு எண் - 13 , 6.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி ெப யார் நகர் வார்டு எண் - 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
52 52 என் ஆர் டி 

ெமட் குேலஷன் 
ேமல்நிைல பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகர் 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

53 53 என் ஆர் டி 
ெமட் குேலஷன் 
ேமல்நிைல பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகர் 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

54 54 என் ஆர் டி 
ெமட் குேலஷன் 
ேமல்நிைல பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகா ்3 , 
2.ெவள்ளலூா் டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகா் 3 , 3.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகா் 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

55 55 என் ஆர் டி 
ெமட் குேலஷன் 
ேமல்நிைல பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூா் டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகா ்4 , 2.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகா் 4 , 3.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகா் 4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

56 56 என் ஆர் டி 
ெமட் குேலஷன் 
ேமல்நிைல பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூா் டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகா ்5 , 2.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகா் 5 , 3.ெவள்ளலூர் 
ேபரூராட்சி டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகா் 5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
57 57 என் ஆர் டி 

ெமட் குேலஷன் 
ேமல்நிைல பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ெவள்ளலூர் - 641111

1.ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சி டி என் எஸ் சி பி எல் ஜி நகா ்6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

58 58 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
கேணசபுரம் - 641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கேணசபுரம் வார்டு எண் - 100 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

59 59 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
கேணசபுரம் - 641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கேணசபுரம் வார்டுஎண் - 100 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஈச்சனா  ரயில்ேவ ேகட் வார்டு 
எண் - 100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கல்லுக்குழி,சீனிவாச 
நகர் வார்டு எண் - 100 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேஜ ேஜ 
நகர் வார்டு எண் - 100 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

60 60 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் ஈச்சனா  - 
641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெபாள்ளாச்சி ெமயின் ேராடு 
வார்டு எண் - 100 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) மகாலட்சுமி 
நகர் வார்டுஎண் - 100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஐயப்பா 
நகர் வார்டு எண் - 100 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ஈச்சனா ேராடு வார்டு எண் - 100 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
அ ஜன காலனி வார்டு எண் - 100 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ெசட்டிபாைளயம் ெமயின்ேராடு வார்டு எண் - 100 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
61 61 மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் ஈச்சனா  - 
641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாடசாைல வதீி வார்டு எண் - 100 
, 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) மாகாளி நாயக்கர் ேதாட்டம் 
வார்டு எண் - 100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆறுமுகம் 
வதீி வார்டு எண் - 100 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
டாண்டிக்ஸ் நகர் வார்டு எண் - 100 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) பியூன் காலனி வார்டு எண் - 100 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

62 62 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் ஈச்சனா  - 
641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பூந்ேதாட்டம் வார்டு எண் - 100 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேக.பி.எம்.நகர் பூந்ேதாட்டம் 
வார்டு எண் - 100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
முத்துத்ேதாட்டம் வார்டு எண் - 100 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) அம்மன் நகர் வார்டு எண் - 100 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ரயில்ேவ ேகட் தண்ணர்ேதாட்டம் வார்டு எண் - 100 , 
6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பியூன் காலனி வார்டு எண் - 100 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

63 63 விஸ்ேவஷ்வரா 
ெமட் க்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த  ேமற்கு 
கட்டிடம் சுந்தராபுரம் - 
641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெபாள்ளாச்சி ெமயின் ேராடு 
வார்டு எண் - 97 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெபாள்ளாச்சி 
ேராடு (ஏ.வி.ஜி.ேலஅவுட் வார்டு எண் - 97 , 3.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுண் 97 அபிராமி நகர் , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) தனியார் ெதாழிற்ேபட்ைட வார்டு எண் - 97 , 
5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெதாைலேபசி நிைலய 
குடியிருப்பு வார்டு எண் -97 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ராமலிங்கம் நகர் வார்டு எண் - 97 , 7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ெரட்டியார் காலனி வார்டு எண் - 97 , 8.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண் 97 ெரட்டியார் காலனி (காந்திஜி 
ேல அவுட்) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 27 of 98



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
64 64 மாநகராட்சி 

ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
ேக.வி.ேக நகர் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காமராஜ் நகர் வார்டு எண் - 97 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேக.வி.ேக நகர் வார்டு எண்-97 , 
3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணா நகர் வார்டு எண் - 98 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

65 65 பண்டிட் ேநரு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம் அைற எண் 3 
மதுக்கைர ேராடு 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் வார்டு எண் - 97 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

66 66 பண்டிட் ேநரு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம் யூேகஜி வகுப்பு 
மதுக்கைர ேராடு 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் வார்டு எண் - 97 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சி.டி.ஓ. காலனி வார்டு எண் - 97 , 
3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அ மளம் காலனி வார்டு எண் - 
97 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

67 67 பண்டிட் ேநரு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம் 5ஏ வகுப்பு 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் வி வு வார்டு 
எண் - 97 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் வி வு 
குடிைசப்பகு வார்டு எண் - 97 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
சீனிவாச நகர் வார்டு எண் - 97 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கருப்பராயன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 97 , 5.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) முனியப்பன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 
97 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
68 68 அரசு உதவிெபறும் 

ஆதிலட்சுமி 
ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அன்ைன இந்திரா நகர் வார்டு 
எண் - 97 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அன்ைன இந்திரா நகர் 
வி வாக்கம் வார்டு எண் - 97 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
பதிவாளர் காலனி வார்டு எண் - 97 , 4.குறிச்சி நகராட்சி 
அ ஜன காலனி வார்டுஎண் - 94 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

69 69 அரசு உதவிெபறும் 
ஆதிலட்சுமி 
ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி நகராட்சி மாச்சம்பாைளயம் ெமயின் ேராடு வார்டு 
எண் - 94 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பவர்ஹவுஸ் 
பழனியப்ப ேகாணார் வதீி வார்டு எண் - 97 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

70 70 அரசு உதவிெபறும் 
ஆதிலட்சுமி 
ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் சுந்தராபுரம் - 
641024

1.குறிச்சி நகராட்சி மாரேபாயர் வதீி வார்டு எண் - 94 , 2.குறிச்சி 
நகராட்சி ராசடிராமசாமி ேகானார் வதீி வார்டு எண் - 94 , 
3.குறிச்சி நகராட்சி பழனியப்பக்ேகானார் வதீி வார்டு எண் - 94 , 
4.குறிச்சி நகராட்சி ரவுண்டு ேராடு வார்டு எண் - 94 , 5.குறிச்சி 
நகராட்சி ரவுண்டு ேராடு 1ம் குறுக்கு ெதரு வார்டு எண் - 94 , 
6.குறிச்சி நகராட்சி தந்ைத ெப யார் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

71 71 மாநகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
தக்காளி மார்க்ெகட் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) மதுக்கைர ேராடு வார்டு எண் - 
97,97 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அஷ்டலட்சுமி நகர் வார்டு 
எண் - 97,97 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அேசாக் நகர் வார்டு 
எண் - 97,97 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 29 of 98



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
72 72 அரசினர் 

உயர்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம் ேக.வி.ேக நகர் - 
641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் டி 
பிளாக் ேபஸ்1 வார்டு எண் - 97 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ஹவுசிங்யூனிட் ேபஸ்1டி(எக்ஸ்ெடன்சன்) வார்டு எண்- 97 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

73 73 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ெதற்கு நடுப்பகுதி 
கட்டிடம் ேக.வி.ேக - 
641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) குறிச்சி ஹவுசிங் 
யூனிட்ேபஸ்1ஏபிளாக் வார்டு எண் - 100 , 2.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட்ேபஸ்1பி பிளாக் 
வார்டு எண் - 100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண் 100 
குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட்ேபஸ்1சிபிளாக் , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட்ேபஸ்2ஏபிளாக் 
வார்டு எண் - 100 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

74 74 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம் ேக.வி.ேக நகர் - 
641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) குறிச்சி ஹவுசிங் 
யூனிட்ேபஸ்2பி பிளாக வார்டு எண் - 100 , 2.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட்ேபஸ்2சி வார்டு 
எண் - 100 பிளாக , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

75 75 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம் ேக.வி.ேக நகர் - 
641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) குறிச்சி வட்டுவசதிவா யம் 
திட்டம்2 டி வார்டு எண் - 100 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
திருமுருகன் நகர் வார்டு எண் - 100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) மதுக்கைர ெமயின் ேராடு வார்டு எண் - 100 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) சிட்ேகா வார்டு எண் - 100 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
76 76 மாநகராட்சி 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு கிைள தக்காளி 
மார்க்ெகட் சுந்தராபுரம் - 
641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) இைடயார்பாைளயம் 
ெமயின்ேராடு வார்டு எண் - 94 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
இைடயார்பாைளயம் 1ம் ெதரு வார்டு எண் - 94 , 3.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) இைடயர்பாைளயம் 2ம் ெதரு வார்டு எண் -
 94 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) இைடயர்பாைளயம் 3ம் ெதரு 
வார்டு எண் - 94 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
இைடயர்பாைளயம் 4ம் ெதரு வார்டு எண் - 94 , 6.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) இைடயர்பாைளயம் 5ம் ெதரு வார்டு எண் -
 94 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

77 77 பண்டிட் ேநரு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம் மதுக்கைர 
ேராடு சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாண்டி நகர் 1 குறிச்சி வார்டு 
எண் - 97 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெகாண்டி நகர் குறிச்சி 2 
, 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சத்தியமூர்த்தி நகர் வார்டு எண் 
- 97 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

78 78 பண்டிட் ேநரு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம் மதுக்கைர 
ேராடு சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கஸ்தூ  நகர் வார்டு எண் - 97,97 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கருேவப்பில்ைலத் ேதாட்டம் 
வார்டு எண் - 100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) குறிஞ்சி நகர் 
வார்டு எண் - 97 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாகுலாபுரம் 
வார்டு எண் - 94 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) மசகாளி 
ேதாட்டம் வார்டு எண் - 94 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
79 79 விஸ்ேவஸ்வரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
பக்க கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கச்ேச நஞ்சேபாயர்வதீி 
மாச்சம்பாைளயம் வார்டு எண் - 94 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) வார்டுஎண் 97, ெரட்டியார்காலனி முதல்வதீி சிட்ேகா , 
3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ரயில்ேவ ெபாங்காளி ேகானார் 
வதீி வார்டு எண் - 94 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
பால்காரகுட்டியப்ப ேகானார் வதீி வார்டு எண் - 94 , 5.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) வாரண்ட் ஆபசீர் வதீி வார்டு எண் - 94 , 
6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) மசக்காளிக்ேகாணார் வதீி வார்டு 
எண் - 94 , 7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஊர்கவுண்டர் ராமசாமி 
ேகானார் வதீி வார்டு எண் - 94 , 8.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
சிங்கூத்துக்காரர் வதீி வார்டு எண் - 94 , 9.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெபாள்ளாச்சி ேராடு 
(அறிஞர்அண்ணாகாலனி) வார்டு எண் - 97 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

80 80 மாநகராட்சி 
ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
ேக.வி.ேக நகர் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பிள்ைளயார்புரம் காந்தி நகர் 
வார்டு எண் - 97 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேக.வி.ேக நகர் 
வார்டு எண் - 97 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

81 81 ஈகுவிட்டாஸ் குருக்கள் 
ெமட் குேலசன் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
பக்க கட்டிடம் மதுக்கைர 
ெமயின் ேராடு சிடிஒ 
காலனி குறிச்சி - 641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பிள்ைளயார்புரம் வார்டு எண் - 97 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
82 82 ஈகுவிட்டாஸ் குருக்கள் 

ெமட் குேலசன் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
பக்க கட்டிடம் மதுக்கைர 
ெமயின் ேராடு சிடிஒ 
காலனி குறிச்சி - 641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பிள்ைளயார்புரம் வார்டு எண் - 97 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

83 83 ஈகுவிட்டாஸ் குருக்கள் 
ெமட் குேலசன் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம் மதுக்கைர 
ெமயின் ேராடு சிடிஒ 
காலனி குறிச்சி - 641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பிள்ைளயார்புரம் வார்டு எண் - 97 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

84 84 ஈகுவிட்டாஸ் குருக்கள் 
ெமட் குேலசன் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம் மதுக்கைர 
ெமயின் ேராடு சிடிஒ 
காலனி குறிச்சி - 641021

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பிள்ைளயார்புரம் காந்தி நகர் 
வார்டு எண் - 97 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
85 85 மாநகராட்சி 

ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
ேக.வி.ேக நகர் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சத்தியகவுண்டர் ேதாட்டம் 
வார்டு எண் - 97 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண் 97 
குறிச்சி மதுக்கைர ேராடு , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாரதி 
நகர் வார்டு எண் - 97 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) மதுக்கைர 
ேராடு காமராஜ் நகர் , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சரவணா 
நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

86 86 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு கிைள 
மாச்சம்பாைளயம் - 641024

1.குறிச்சி நகராட்சி ெசங்கப்ப ேகானார் வதீி, சுந்தராபுரம் வார்டு 
எண் - 94 , 2.குறிச்சி நகராட்சி எல்.ஐ.சி.ஏெஜன்ட் காலனி, 
கல்லுக்குழி வார்டு எண் - 94 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

87 87 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
மாச்சம்பாைளயம் - 641024

1.குறிச்சி நகராட்சி மா யப்பேகானார் சந்து மாச்சம்பாைளயம் 
வார்டு எண் - 94 , 2.குறிச்சி நகராட்சி விநாயகர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 94 , 3.குறிச்சி நகராட்சி ரவுண்டு ேராடு வார்டு 
எண் - 94 , 4.குறிச்சி நகராட்சி ெபாள்ளாச்சி ெமயின் ேராடு 
வார்டு எண் - 94 , 5.குறிச்சி நகராட்சி ெசங்கப்பேகானார் ேல 
அவுட் வார்டு எண் - 94 , 6.குறிச்சி நகராட்சி திரு நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
88 88 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
மாச்சம்பாைளயம் - 641024

1.குறிச்சி நகராட்சி வார்டு எண் - 94, ஆறுமுககவுண்டர் முதல் 
குறுக்குத்ெதரு , 2.குறிச்சி நகராட்சி ஆறுமுககவுண்டர் 3வது 
குறுக்குத்ெதரு வார்டு எண் - 94 , 3.குறிச்சி நகராட்சி 
ஆறுமுககவுண்டர் 4வது குறுக்குத்ெதரு வார்டு எண் - 94 , 
4.குறிச்சி நகராட்சி ஆறுமுககவுண்டர் 5வது குறுக்குத்ெதரு 
வார்டு எண் - 94 , 5.குறிச்சி நகராட்சி ஆறுமுககவுண்டர் 6வது 
குறுக்குத்ெதரு வார்டு எண் - 94 , 6.குறிச்சி நகராட்சி 
ஆறுமுககவுண்டர் றுக்7வது குறுக்குத்ெத வார்டு எண் - 94 , 
7.குறிச்சி நகராட்சி ஆறுமுககவுண்டர் 8வது குறுக்குத்ெதரு 
வார்டு எண் - 94 , 8.குறிச்சி நகராட்சி ஆறுமுககவுண்டர் 9வது 
குறுக்குத்ெதரு வார்டு எண் - 94 , 9.குறிச்சி நகராட்சி 
ஆறுமுககவுண்டர் ெதரு வார்டு எண் - 94 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

89 89 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
மாச்சம்பாைளயம் - 641024

1.குறிச்சி நகராட்சி கல்லுக்குழி வதீி வார்டு எண் - 94 , 2.குறிச்சி 
நகராட்சி சந்திரகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 94 , 3.குறிச்சி 
நகராட்சி நஞ்சப்ப கவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 94 , 4.குறிச்சி 
நகராட்சி கிருஷ்ணப்ப கவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 94 , 
5.குறிச்சி நகராட்சி வாத்தியார் வதீி வார்டு எண் - 94 , 6.குறிச்சி 
நகராட்சி அம்மணியம்மாள் ேல அவுட் வார்டு எண் - 94 , 
7.குறிச்சி நகராட்சி ஆறுமுககவுண்டர் 2வது குறுக்குத்ெதரு 
வார்டு எண் 94 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

90 90 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
மாச்சம்பாைளயம் - 641024

1.குறிச்சி நகராட்சி மா யம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு -எண் - 
94 , 2.குறிச்சி நகராட்சி வார்டுஎண் 94 , மா யம்மன் ேகாவில் 
வதீி குறுக்குத்ெதரு , 3.குறிச்சி நகராட்சி மா யம்மன்ேகாவில் 
வதீி, அம்மன் நகர வார்டு எண் - 94 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
91 91 மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம் குறிச்சி - 
641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முருகா நகர் வார்டு எண் - 96 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முருகாநகர் 1வது குறுக்கு 
வார்டு எண் - 96 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முருகாநகர் 
2வது குறுக்கு வார்டு எண் - 96 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
முருகாநகர் 3வது குறுக்கு வார்டு எண் - 96 , 5.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஒமுருகா நகர் 4வது குறுக்கு வார்டு எண் -
 96 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முருகாநகர் 5வது குறுக்கு , 
7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முருகாநகர் 6வது குறுக்கு 
வார்டு எண் - 96 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

92 92 மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம் குறிச்சி - 
641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெப யசாமி ேசர்ைவ வதீி வார்டு 
எண் - 96 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாரதா மில் ேராடு 
வார்டு எண் - 96 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கம் வதீி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

93 93 வி எஸ் 
ெசங்ேகாட்ைடயா 
நிைனவு உயர்நிைல 
பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபச்சியண்ண ேதவர் வதீி வார்டு 
எண் - 96 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அங்கண்ணத்ேதவர் 
வதீி வார்டு எண் - 96 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ெபருமாள்ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 96 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆறுமுகேதவர் வதீி வார்டு எண் - 96 , 
5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாலாஜி நகர் வார்டு எண் - 96 , 
6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) இராமண்ணேதவர் வதீி வார்டு 
எண் - 96 , 7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆண்டாள் ேதாட்டம் 
முனிசிபல் ேல அவுட் 1 வார்டு எண் - 96 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
94 94 வி எஸ் 

ெசங்ேகாட்ைடயா 
நிைனவு உயர்நிைல 
பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு நடு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்தி நகர் 1வது குறுக்குத் ெதரு 
வார்டு எண் - 98 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்தி நகர் 
2வது ெதரு வார்டு எண் - 98 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
காந்தி நகர் 4வது ெதரு வார்டு எண் - 98 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்தி நகர் 8வது குறுக்குத் ெதரு வார்டு 
எண் - 98 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்தி நகர் குடிைசகள் 
வார்டு எண் - 98 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்தி நகர் 
மட்டசாைல வார்டு எண் - 98 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

95 95 வி எஸ் 
ெசங்ேகாட்ைடயா 
நிைனவு உயர்நிைல 
பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாய்நகர் சிட்ேகா வார்டு எண் - 96 
, 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்தி நகர் 7வது குறுக்குத் 
ெதரு வார்டு எண் - 98 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்தி 
நகர் லார்ட்ஸ் அெவன்யு வார்டு எண்- 98 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) சிவசக்தி காலனி வார்டு எண் - 98 , 
5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சிவசக்தி காலனி குனிைச 
இளங்ேகாவன் நகர வார்டு எண் - 98 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

96 96 வி எஸ் 
ெசங்ேகாட்ைடயா 
நிைனவு உயர்நிைல 
பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ரங்கசாமி ெசட்டியார் காலனி 
வார்டு எண் - 96 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) எல்.ஐ.சி 
காலனி 3வது வதீி வார்டு எண் - 98 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) எல்.ஐ.சி காலனி புது நகர் வார்டு எண் - 98 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) சிேலான் காலனி (அன்ைன சத்யா நகர்) 
வார்டு எண் - 98 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முத்துசாமி 
பிள்ைள வதீி வார்டு எண் - 98 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
97 97 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
மாச்சம்பாைளயம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெபாள்ளாச்சி ேராடு வார்டு எண் - 
96,94 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திஜி ேராடு வார்டு எண் 
- 96 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நஞ்சேபாயர் வதீி வார்டு 
எண் - 96 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பழனிேபாயர் வதீி 
வார்டு எண் - 96 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பட்டிலிங்கம் 
பண்டாரம் வதீி வார்டு எண் - 94 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ேகாவில் ஆண்டி ெதரு வார்டு எண் - 96 , 7.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) குப்பேபாயர் வதீி வார்டு எண் - 96 , 
8.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 
எண் - 96 , 9.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாணியப்ப பிள்ைள 
சந்து வார்டு எண் - 96 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

98 98 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
மாச்சம்பாைளயம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) மாணிக்கேசர்ைவ வதீி வார்டு 
எண் - 96 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அய்யாசாமி நாயக்கர் 
வதீி வார்டு எண் - 96 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பூங்கா 
நகர் வார்டு எண் - 96 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

99 99 மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம் குறிச்சி - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திஜி ேராடு வார்டு எண் - 95 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திஜி ேராடு (உழவர்சந்ைத 
அருகில்) வார்டு எண் - 95 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
100 100 மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம் குறிச்சி - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெவங்கிடசாமி ேல அவுட் வார்டு 
எண் - 96 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அழகு நகர் வார்டு எண் 
- 96 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேராஸ்கார்டன் வார்டு எண் - 
96 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காமராஜ் நகர் , 5.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திஜி ேராடு பாரதியார் நகர் வார்டு 
எண் - 95 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ரவுண்டு ேராடு வார்டு 
எண் - 96 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

101 101 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
மாச்சம்பாைளயம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சில்வர் ஜப்லி ெவல் வதீி வார்டு 
எண் - 95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திஜி ேராடு பாரதி 
நகர் வார்டு எண் - 95 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) விநாயகர் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 95 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

102 102 மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 
கட்டிடம் குறிச்சி - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெவங்கடாசலபதி நகர் வார்டு 
எண் - 96 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முதுப்பார் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண் - 95 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ெவங்கட்ராமபண்ணாடி வதீி வார்டு எண் - 95 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

103 103 வி எஸ் 
ெசங்ேகாட்ைடயா 
நிைனவு உயர்நிைல 
பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாரத் நகர் வார்டு - 95,96 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ரங்கபண்ணாடி வதீி வார்டு - 95,96 
, 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காத்தமுத்து சந்து வார்டு - 95,96 , 
4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆறுமுகேமஸ்தி ைலன் வார்டு -
 95,96 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ராமசாமி ைலன் வார்டு - 
95,96 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முனியப்பன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு - 95,96 , 7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ராஜபண்ணாடி வதீி 
வார்டு - 95,96 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
104 104 வி எஸ் 

ெசங்ேகாட்ைடயா 
நிைனவு உயர்நிைல 
பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) வ.உ.சி.நகர் வார்டு எண் - 96 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆண்டாள் ேதாட்டம் வார்டு எண் 
- 96 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்தி நகர் 3வது ெதரு 
வார்டு எண் - 98 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) எல் ஐ சி நகர் 
1வது வதீி வார்டு எண் - 98 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
எல்.ஐ.சி காலனி 2வது ெதரு வார்டு எண் - 98 , 6.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) மா யம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 
95 , 7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணா நகர் ெதற்கு வார்டு 
எண் - 95 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

105 105 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
மாச்சம்பாைளயம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) உப்பிலியர் திட்டு வதீி , 2.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஜி.ேக ஸ்ெகாயர் ேல அவுட் வி வாக்கம் 
வார்டு எண் - 96 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

106 106 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
மாச்சம்பாைளயம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஜேீக.ஸ்ெகாயர்ேலஅவுட் 2வது 
வதீி வார்டு எண் - 96 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ஜி.ேக.ஸ்ெகாயர் ேல அவுட் முதல் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

107 107 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ஆத்துப்பாலம் - 641023

1.குறிச்சி நஞ்சுண்டாபுரம் இட்ேட  ெமயின் வதீி வார்டு எண் - 
95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நஞ்சுண்டாபுரம் இட்ேட  
நான்காம் ெதரு வார்டு எண் - 95 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
பிலால் காலனி வார்டு எண் - 95 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
நஞ்சுண்டாபுரம் இட்ேட  இரண்டாம் ெதரு வார்டு எண் - 95 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
108 108 மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ஆத்துப்பாலம் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நஞ்சுண்டாபுரம் இட்ேட  
ஆறாவது ெதரு வார்டு எண் - 95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
நஞ்சுண்டாபுரம் இட்ேட  7வது ெதரு வார்டு எண் - 95 , 
3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) புதுகாலனி முதல் வதீி , 
4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நந்தவன ேதாட்டம் , 5.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) தரகர் ேலன் காலனி , 6.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) குருைவய்ய நாயுடு ேதால் ஷாப் வதீி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

109 109 ெடக்ஸ்சிட்டி நர்சிங் 
காேலஜ் கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் 
ேபாத்தனூர் ெமயின் 
ேராடு ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நஞ்சுண்டாபுரம் இட்ேட  வதீி 
வார்டு எண் - 95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) புதுகாலனி 
9வது வதீி வார்டு எண் - 95 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
புதுகாலனி 8வது வதீி வார்டு எண் - 95 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) குறிச்சி பி வு வார்டு எண் - 95 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

110 110 ெடக்ஸ்சிட்டி நர்சிங் 
காேலஜ் கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் 
ேபாத்தனூர் ெமயின் 
ேராடு ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணாநகர் குடிைச 
ேமற்குபகுதி வார்டு எண் - 95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
குளத்ேத  அண்ணாநகர் கிழக்கு வார்டு எண் - 95 , 3.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) பால்சாமிநாயுடு ேதால்சாப் வதீி வார்டு 
எண் - 95 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

111 111 ெடக்ஸ்சிட்டி நர்சிங் 
காேலஜ் ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு கட்டிடம் 
ேபாத்தனூர் ெமயின் 
ேராடு ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நஞ்சுண்டாபுரம் இட்ேட  
மூன்றாம் ெதரு வார்டு எண் - 95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
நஞ்சுண்டாபுரம் இட்ேட  ஐந்தாம் ெதரு வார்டு எண் - 95 , 
4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெபாள்ளாச்சி ேராடு வார்டு எண் - 
95 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
112 112 மதிய சத்துணவுகூடம் 

கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம் ஆத்துப்பாலம் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காயிேதமில்லத் காலனி 
ஆத்துபாலம் வார்டு எண் - 95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
காயிேதமில்லத் காலனி முதல் வதீி ஆத்துபால வார்டு எண் - 
95 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காயிேதமில்லத் காலனி 
2வது வதீி ஆத்துபாலம வார்டு எண் - 95 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) காயிேதமில்லத் காலனி 3வது வதீி 
ஆத்துபாலம வார்டு எண் - 95 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
காயிேதமில்லத் காலனி 4வது வதீி ஆத்துபாலம வார்டு எண் - 
95 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

113 113 சி எஸ் ஐ ஆரம்ப பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
பக்க கட்டிடம் 
ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபச்சியம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) வண்ணார 
ேபட்ைட , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சத்திரம் வதீி , 
4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அமரர் எம்.சி.ஆர் நகர் வார்டு 
எண் - 95 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) புதுவதீி எக்ஸ்டன்சன் 1 
வார்டு எண் - 95 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

114 114 சி எஸ் ஐ ஆரம்ப பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 
கட்டிடம் ேபாத்தனூர் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபாத்தனூர் ெமயின் ேராடு 
வார்டு எண் - 95 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
115 115 ைநஸ் ஸ்கூல் ேமற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம், ேபாத்தனூர் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பஜைன ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண் - 95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) புது வதீி 
எக்ஸ்ெடன்ஸன் 2வது வதீி வார்டு எண் - 95 , 3.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) கவுண்டர் வதீி வார்டு எண் - 95 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) கதிரவன் நகர் வார்டு எண் - 95 , 5.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) காதர் பாட்சா வதீி வார்டு எண் - 95 , 
6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கைலஞர் கருணாநிதி நகர் 
முதல் வதீி வார்டு எண் - 95 , 7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கைலஞர் கருணாநிதி நகர் 2வது வதீி வார்டு எண் - 95 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

116 116 ைநஸ் ஸ்கூல் வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 
ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சப  நகர் வார்டு எண் - 95 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) உமர் நகர் வார்டு எண் - 95 , 
3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாரதி நகர் வார்டு எண் - 95 , 
4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கைலஞர் கருணாநிதி நகர் 
ெமயின் ேராடு வார்டு எண் - 95 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

117 117 ைநஸ் ஸ்கூல் வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 
ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபாத்தனூர் ெமயின் ேராடு 
(ேபாஸ்ட் ஆபஸ் ைலன வார்டு எண் - 95 , 2.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபாத்தனூர் ெமயின் ேராடு (ேபாஸ்ட் 
ஆபஸ் குவ வார்டு எண் - 95 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
என்.பி இட்ேட  வார்டு எண் - 95 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ஜம் ஜம் நகர் வார்டு எண் - 95 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ரங்கா காலனி வார்டு எண் - 95 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ேஜாதி நகர் முதல் ெதரு வார்டு எண் - 95 , 7.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேஜாதி நகர் 2வது ெதரு வார்டு எண் - 95 , 
8.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேஜாதி நகர் 3வது ெதரு வார்டு 
எண் - 95 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
118 118 ைநஸ் ஸ்கூல் வடக்கு 

பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 
ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சத்யநாராயண நகர் வார்டு எண் - 
95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) திருவளர் நகர் வார்டு எண் - 
95 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணா நகர் வார்டு எண் - 
95 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

119 119 ைநஸ் ஸ்கூல் வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 
ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) திருமைற நகர் வார்டு எண் - 95 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) லாயிட்ஸ் அெவன்யூ வார்டு 
எண் - 95 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

120 120 ைநஸ் ஸ்கூல் வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 
ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) எம்.ஜி.ஆர். நகர் ெமயின் வார்டு 
எண் - 95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) எம் ஜி ஆர் நகர் 
முதல் ெதரு வார்டு எண் - 95 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் 2வது ெதரு வார்டு எண் - 95 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) எம் ஜி ஆர் நகர் 3வது ெதரு வார்டு எண் - 
95 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சத்யசாய் நகர் வார்டு எண் - 
95 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) புது வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

121 121 சாரதா வித்யாலாயா 
உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) குருசாமிபிள்ைள வதீி வார்டு 
எண் - 98 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) குருசாமிபிள்ைள வதீி 
வி வாக்கம் வார்டு எண்- 98 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
குருசாமி பிள்ைள வதீி (குமரன் நகர்) வார்டு எண் - 98 , 
4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) குருசாமி பிள்ைள வதீி (அன்பு 
நகர்) வார்டு எண் -98 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ரங்கசாமிபிள்ைள வதீி வார்டு எண் - 98 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
122 122 சாரதா வித்யாலாயா 

உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) உத்தமி நகர் வார்டு எண் - 98 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண் 98 நாகம்மாள் ைலன் 
ேல அவுட் , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாரதா மில் ேராடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

123 123 சாரதா வித்யாலாயா 
உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முத்ைதயா நகர் வார்டு எண் - 98 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

124 124 சாரதா வித்யாலாயா 
உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆசி யர் காலனி வார்டு எண் - 
98 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திஜி ேராடு வார்டு எண் - 
96 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

125 125 சாரதா வித்யாலாயா 
உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) இராமானுஜம் நாயுடு வதீி 
வார்டு எண் - 98 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாரதா மில் 
ேராடு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

126 126 சாரதா வித்யாலாயா 
உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாரதி நகர் வார்டு எண் - 96 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
127 127 சாரதா வித்யாலாயா 

உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முதலியார் குறுக்குத் ெதரு 1 
வார்டு எண் - 96 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முதலியார் 
குறுக்குத் ெதரு 4 வார்டு எண் - 96 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

128 128 சாரதா வித்யாலாயா 
உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாரதா மில் குடியிருப்பு , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாரதா மில் ேராடு 2 , 3.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண் 98 குருசாமி பிள்ைள வதீி 
(சாமி நகர்) , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அற்புதம் ெசட்டியார் 
வதீி வார்டு எண் - 98 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வள்ளியம்மாள் வதீி வார்டு எண் - 98 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ஆறுமுகம்பிள்ைள வதீி வார்டு எண் - 98 , 7.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாரதா மில் ேராடு வார்டு எண் - 96 , 
8.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முதலியார் குறுக்குத் ெதரு 7 
வார்டு எண் - 96 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

129 129 சாரதா வித்யாலாயா 
உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முதலியார் குறுக்குத் ெதரு 3 
வார்டு எண் 96 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முதலியார் 
குறுக்கு ெதரு 8 வார்டு எண் - 96 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
முதலியார் ெதரு எக்ஸ்ெடன்சன் வார்டு எண் - 96 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
130 130 சாரதா வித்யாலாயா 

உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாரதாமில் ேராடு 
ெசங்ேகாட்ைடயா காலனி வார்டு எண் - 96 , 2.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திஜி ேராடு விநாயகர் நகர் வார்டு 
எண் - 96 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முதலியார் குறுக்குத் 
ெதரு 2 வார்டு எண் - 96 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

131 131 சாரதா வித்யாலாயா 
உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) தாயம்மாள் ேல அவுட் வார்டு 
எண் - 96 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆசி யர் காலனி 
(இ.பி.காலனி) வார்டு எண் - 98 ,  99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

132 132 சாரதா வித்யாலாயா 
உதவி ெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண் 98 முகமது 
இஸ்மாயில் வதீி , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
மஸ்தான்சாய்பு வதீி வார்டு எண் - 98 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) முதலியார் வதீி ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

133 133 ெசயின்ட் ேஜாசப் உதவி 
ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி 
வட க்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம், ேபாத்தனூர் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பஞ்சாயத்து ஆபஸ் 1வது வதீி 
வார்டு எண் - 98 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பஞ்சாயத்து 
ஆபஸ் 2வது வதீி வார்டு எண் - 98 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
134 134 வி எஸ் 

ெசங்ேகாட்ைடயா 
நிைனவு உயர்நிைல 
பள்ளி வட க்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம் 
சுந்தராபுரம் - 641024

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண் 98 சாரதா மில் ேராடு , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண் 98 சிேலான் காலனி 
கீழ்ப்பகுதி எம் ஜ ீஆர் ந , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
பாப்பம்மாள் ேதாட்டம் வார்டு எண் - 98 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) நாடார் ேதாட்டம் வார்டு எண் - 98 , 
5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேவளாங்கன்னி நகர் வார்டு எண் -
 98 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

135 135 ெசயின்ட் ேஜாசப் உதவி 
ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி 
வட க்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம், ேபாத்தனூர் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேவலாயுதம் ேசர்ைவ ேல அவுட் 
(சக்தி நகர்) வார்டு எண் - 98 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
அமீர் சாய்பு வதீி வார்டு எண் - 98 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ேஷக் ெமாய்தீன் சாய்பு வதீி வார்டு எண் 98 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

136 136 ெசயின்ட் ேஜாசப் உதவி 
ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி 
வட க்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம், ேபாத்தனூர் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) இரயில்ேவ காலனி வார்டு எண் - 
99 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகால்ப் லிங்க ஏ யா வார்டு 
எண் - 99 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாரதா மில் ேராடு, 
காவலர் குடியிருப்பு வார்டு எண் - 99 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) சத்தார் சாகிப் வதீி வார்டு எண் - 99 , 5.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) மா யப்பேகாணார் வதீி வார்டு எண் - 98 , 
6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ரயில்ேவ ேபாலீஸ் ைலன் 
வார்டு எண் - 98 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

137 137 ெசயின்ட் ேஜாசப் உதவி 
ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி 
வட க்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம், ேபாத்தனூர் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நஞ்சுண்டாபுரம் ேராடு வார்டு 
எண் - 95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சர்ச் ேராடு வார்டு எண் 
- 95 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கன்னியாஸ்தி  மடம் 
வார்டு எண் - 95 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
138 138 ெசயின்ட் ேஜாசப் உதவி 

ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம், ேபாத்தனூர் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சின்னம்மாள் வதீி வார்டு எண் - 
95 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ரயில்ேவ காலனி,மாந்ேதாப்பு 
வார்டு எண் - 95 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நஞ்சுண்டாபுரம் 
ேராடு அம்மன் நகர் வார்டு எண் - 95 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) நஞ்சுண்டாபுரம்ேராடுஅம்மன்நகர்புதுக்காலனி வார்டு எண் -
 95 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபார்ட்டர் ைலன் வார்டு 
எண் - 95 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முனியப்பன் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண் - 95 , 7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) மாந்ேதாப்பு 
ஏ யா வார்டு எண் 99 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

139 139 பிருந்தாவன் 
வித்யாலயா பட்ஸ் 
கிண்டர் கார்டன் கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 1(கிழக்கு) 
வார்டு எண்- 99 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரராம்நகர் வதீி 1 
ேமற்கு வார்டு எண் - 99 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 3ேமற்கு) வார்டு எண் - 99 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 3 (கிழக்கு) வார்டு எண் - 99 
, 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆடிட்டர் வதீி வார்டு எண் - 99 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

140 140 பிருந்தாவன் 
வித்யாலயா பட்ஸ் 
கிண்டர் கார்டன் ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 
ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 6 கிழக்கு வார்டு 
எண் - 99 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 6 
ேமற்கு வார்டு எண் - 99 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 7 கிழக்கு வார்டு எண் - 99 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண் 99 ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 7 ேமற்கு , 
5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 8 கிழக்கு வார்டு 
எண் - 99 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 4 
கிழக்கு வார்டு எண் - 99 , 7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
காணியப்ப ேகாணார் வதீி வார்டு எண் - 99 , 8.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரராம் நகர் எக்ஸ்ெடன்சன்ஸ் வார்டு 
எண் - 99 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
141 141 மாநகராட்சி 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் சித்தன்னபுரம் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெவள்ளலூர் ேராடு வார்டு எண் - 
99 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேசரன் நகர் வார்டு எண் - 99 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

142 142 மாநகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம், 
சித்தன்னபுரம் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கூட்ெசட் ேராடு வார்டு எண் - 99 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கல்லைறச் ேச  ேராடு வார்டு 
எண் - 99 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
கம்ெபனி வதீி வார்டு எண் - 99 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
காந்தி நகர் வார்டு எண் - 99 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
சித்தண்ணபுரம் வார்டு எண் - 99 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

143 143 மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 
பக்க கட்டிடம், 
சித்தன்னபுரம் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கம்ெபனி 
குடியிருப்பு வார்டு எண் - 99 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ரயில்ேவ ஸ்கூல் ேராடு வார்டு எண் - 99 , 3.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) ரயில்ேவ ஆஸ்பத்தி  ேராடு வார்டு எண் - 
99 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கல்லைறச் ேச  வார்டு எண் -
 99 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) இந்திரா நகர் சித்தண்ணபுரம் 
வார்டு எண் - 99 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) விநாயகர் 
ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

144 144 பிருந்தாவன் 
வித்யாலயா பட்ஸ் 
கிண்டர் கார்டன் ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 
ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெசட்டிபாைளயம் ெமயின்ேராடு 
வார்டு எண் - 99 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திநகர் 
ேமட்டுத் ேதாட்டம் வார்டு எண் - 99 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 2 (ேமற்கு) வார்டு எண் - 99 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 50 of 98



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
145 145 பிருந்தாவன் 

வித்யாலயா பட்ஸ் 
கிண்டர் கார்டன் ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 
ேபாத்தனூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 4 (ேமற்கு) 
வார்டு எண் - 99 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரராம்நகர் 
ெதரு 5 ேமற்கு வார்டு எண் - 99 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ஸ்ரராம்நகர் ெதரு 5 கிழக்கு வார்டு எண் - 99 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) அருள்முருகன் நகர் வார்டு எண் - 99 , 
5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) விேவகானந்தா நகர் வார்டு எண் 
- 99 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அப்புேல அவுட் வார்டு எண் -
 99 , 7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேநதாஜி நகர் வார்டு எண் - 99 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

146 146 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 
ேகானவாய்க்கால்பாைளய
ம் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெவள்ளலூர் ேராடு வார்டு எண் - 
99 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

147 147 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 
ேகானவாய்க்கால்பாைளய
ம் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெவள்ளலூர் ேராடு வார்டு எண் - 
99 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

148 148 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 
ேகானவாய்க்கால்பாைளய
ம் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) முதலியார் ெதரு வார்டு எண் - 99 
, 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) வள்ளுவர் ெதரு வார்டு எண் - 
99 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
149 149 மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 
ேகானவாய்க்கால்பாைளய
ம் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) குரும்பர் காலனி வார்டு எண் - 99 
, 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) மதுைரவரீன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 99 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெபருமாள் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 99 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
பழனியாண்டவர் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 99 , 5.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபாயர் வதீி வார்டு எண் - 99 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

150 150 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம், 
ேகானவாய்க்கால்பாைளய
ம் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சுப்பராயன் முதலியார் வதீி 
வார்டு எண் -99 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபாயர் வதீி 
வார்டுஎண் - 99 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ரயில்ேவ 
காலனி வார்டு எண் - 99 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
பழனிஆண்டவர் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 99 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

151 151 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் ேமட்டூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நாச்சிமுத்துகவுண்டர் வதீி 
வார்டு எண் - 100 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதீி குறுக்குெதரு வார்டு எண் - 100 , 
3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதீி 
குறுக்குெதரு வார்டு எண் - 100 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதீி குறுக்குெதரு வார்டு எண் - 100 , 
5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதீி 
குறுக்குெதரு வார்டு எண் -100 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதீி குறுக்குெதரு வார்டு எண் - 100 , 
7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதீி 
குறுக்குெதரு வார்டு எண் - 100 , 8.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதீி குறுக்குெதரு வார்டு எண் - 100 , 
9.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதீி 
குறுக்குெதரு வார்டு எண் - 100 , 10.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதீி அ சனகாலனி வார்டு எண் - 100 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
152 152 மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் ேமட்டூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேமட்டூர் ெமயின் ேராடு வார்டு 
எண் - 100 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேமட்டூர் ெமயின் 
முதல் வதீி வார்டு எண் - 100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ேமட்டூர் ெமயின் ேராடு 2வது வதீி வார்டு எண் - 100 , 4.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேமட்டூர் ெமயின் ேராடு 3வது வதீி வார்டு 
எண் -100 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேமட்டூர் ெமயின் 
ேராடு 4வது வதீி வார்டு எண் - 100 , 6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ேமட்டூர் புது வதீி வார்டு எண் - 100 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

153 153 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் கேணசபுரம் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சீனிவாசா நகர் வார்டு எண் - 100 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) சீனிவாச நகர் (ராஜராேஜஸ்வ  
நகர்) வார்டு எண் - 100 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

154 154 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் கேணசபுரம் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கார்ேமல்நகர் (ேம) வார்டு எண் - 
100 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கார்ேமல்நகர் (கி) வார்டு 
எண் - 100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) எட்டர்னிட் எவெரஸ்ட் 
லிமிட்ெடட் வார்டு எண் - 99 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
சீனிவாசநகர் (ரங்கநாதபுரம்) வார்டு எண் - 100 ,  99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

155 155 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் கேணசபுரம் - 
641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கேணசபுரம் வார்டு எண் - 100 , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அ ஜனகாலனி கேணசபுரம் 
வார்டு எண் -100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
சீனிவாசநகர்(முல்ைல நகர்) வார்டு எண் - 100 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
156 156 மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
ேமட்டூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கிருஷ்ணசாமிநாயுடு 
குறுக்குெதரு வார்டு எண் - 100 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
அண்ணாபுரம் ெமயின் வதீி வார்டு எண் - 100 , 3.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணாபுரம்குறுக்குெதரு1 வார்டு எண் - 
100 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணாபுரம்குறுக்குெதரு2 
வார்டு எண் -100 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
அண்ணாபுரம்குறுக்குெதரு3 வார்டு எண் - 100 , 6.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணாபுரம்குறுக்குெதரு4 வார்டு எண் - 
100 , 7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணாபுரம்குறுக்குெதரு5 
வார்டு எண் - 100 , 8.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
அண்ணாபுரம்குறுக்குெதரு6 வார்டு எண் - 100 , 9.குறிச்சி 
ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணாபுரம்புது வதீி வார்டு எண் - 100 , 
10.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) பழனியப்பகவுண்டர் வதீி வார்டு 
எண் - 100 , 11.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அய்யாகவுண்டர் வதீி 
வார்டு எண் - 100 , 12.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
அங்கண்ணகவுண்டர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
157 157 மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
ேமட்டூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) மா யம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் -100 , 2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) மதுைரவரீன் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு எண் - 100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
அன்பு நகர் வார்டு எண் - 100 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
அண்ணா நகர் வார்டு எண் - 100 , 5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
தபால் ஊழியர் காலனி எக்ஸ்டன்சன் வார்டு எண் - 100 , 
6.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) குமரன் நகர் வார்டு எண் - 100 , 
7.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஒயிட் ெதரு வார்டு எண் - 100 , 
8.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) அங்கமுத்து கவுண்டர்வதீி வார்டு 
எண் - 100 , 9.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) நாச்சிமுத்து கவுண்டர் 
குறுக்கு வதீி ,  99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

158 158 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
ேமட்டூர் - 641023

1.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஈஸ்வரன் ெசட்டியார் வதீி , 
2.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கருப்பண்ணகவுண்டர் வதீி 
வார்டு எண் - 100 , 3.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) தபால் ஊழியர் 
காலனி வார்டு எண் - 100 , 4.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதீி குறுக்குெதரு வார்டு எண் - 100 , 
5.குறிச்சி ேகாயம்புத்தூர் (மா) கிருஷ்ணசாமி நாயுடு வதீி 
வார்டு எண் - 100 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
159 159 அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம் 
ெசட்டிபாைளயம் - 641201

1.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி மா யம்மன்ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 2 , 2.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி அய்யண்ண 
ெசட்டியார் வதீி வார்டு எண் - 2 , 3.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி பழனியப்ப ெசட்டியார் வதீி வார்டு எண் - 2 , 
4.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி அய்யாவுெசட்டியார் வதீி 
வார்டு எண் - 2 , 5.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
முத்துசாமிெசட்டியார் வதீி வார்டு எண் - 2 , 6.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி பூசா ெசட்டியார் வதீி வார்டு எண் - 2 , 
7.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி சத்திரம் வதீி வார்டு எண் - 3 , 
8.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி மந்தி கவுண்டர் வதீி வார்டு 
எண் - 3 , 9.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ேதவராசுெசட்டியார் 
வதீி வார்டு எண் - 3 , 10.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி அத்தாயி 
ெசட்டியார் வதீி வார்டு எண் - 3 , 11.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி மா யப்பெசட்டியார் வதீி வார்டு எண் - 3 , 
12.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி மண்ணுைடயார் வதீி வார்டு 
எண் - 3 , 13.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ைஹேவஸ் ேராடு 
வார்டு எண் - 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
160 160 அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 
கட்டிடம் 
ெசட்டிபாைளயம் - 641201

1.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ைஹேவஸ் ேராடு மயில்சாமி 
ெசட்டியார்காலணி வார்டு எண் - 3 , 2.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி ைஹேவஸ் ேராடு வி வாக்கம் வார்டு எண் - 3 , 
3.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி காந்திஜிேராடு,புவேனஸ்வ  
நகர் வார்டு எண் - 3 , 4.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
இரயில்நிைலயம்ேராடு, பூங்காநகர் வார்டு எண் - 3 , 
5.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ஆபிஸ் வதீி வார்டு எண் - 5 , 
6.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் -5 , 7.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
மரகதவிநாயகர்ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 5 , 
8.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி மருதமுத்து ெசட்டியார் வதீி 
வார்டு எண் - 5 , 9.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ேசர்மன்காளி 
கவுண்டர் வதீி வார்டு எண் -5 , 10.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 6 , 
11.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ஆனந்த பண்டாரம் வதீி 
வார்டு எண் - 6 , 12.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி மசக்ேகானார் 
வதீி வார்டு எண் - 6 , 13.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
குட்ைடக்காட்டுக்காரர் வதீி வார்டு எண் - 6 , 
14.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி சாமியப்பெசட்டியார் வதீி 
வார்டு எண் - 3 , 15.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி வார்டுஎண்6 
பஜைனேகாவில் வதீி , 16.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
ெப யதனக்காரர் வதீி வார்டு எண் - 5 , 17.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி பி.ேக.எஸ்.நகர் வார்டு எண் - 2 , 
18.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி வார்டுஎண்15 ஒராட்டுக்குப்ைப 
குடிவளவு 99 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

161 161 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம் 
ெசட்டிபாைளயம் - 641201

1.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி கிருஷ்ணராயபுரம் 
ேதாட்டச்சாைலகள் வார்டு எண் - 15 , 2.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி நாடார்காலனி வார்டு எண் - 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
162 162 அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 
கட்டிடம் அைற எண் 1 
ெசட்டிபாைளயம் - 641201

1.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ஒராட்டுக்குப்ைப 
காமாட்சியம்மன் ேகாவி வார்டு எண் - 4,6,9 , 2.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி சமத்துவபுரம் வார்டுஎண் - 4,6,9 , 3.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி அண்ணாநகர் குடிைசப்பகுதி வார்டுஎண் - 4,6,9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

163 163 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 
கட்டிடம் அைற எண் 2 
ெசட்டிபாைளயம் - 641201

1.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி கிருஷ்ணராயபுரம் 
ேதாட்டச்சாைலகள் வார்டு எண் - 15 , 2.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி வார்டுஎண்4,6,9 கைலஞர் கருணாநிதி நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

164 164 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 
கட்டிடம் அைற எண் 4 
ெசட்டிபாைளயம் - 641201

1.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி கிழக்கு ெதற்கு ேதாட்டத்து 
சாைலகள் வார்டு எண் - 4,6,9 , 2.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
ெப யார் நகர் வார்டுஎண் -4,6,9 , 3.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
ஓராட்டுக்குப்ைப அ ஜன காலனி வார்டு எண் - 15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி ெசட்டிபாைளயம் - 
641201

1.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி அனுமந்தர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 8 , 2.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி பைழய 
மணியகாரர் வதீி வார்டு எண் 8 , 3.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி முதலியார் வதீி வார்டு எண் 8 , 4.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி எசாமிக்கவுண்டர் வதீி வார்டு எண் 8 , 
5.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ேகானார் வதீி வார்டு எண் 10 , 
6.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி இைளப்பாத்தி மண்டபம் வதீி 
வார்டு எண் - 10 , 7.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி இராஜா 
ேவசக்காரர் வதீி வார்டு எண்10 , 8.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
அங்காளம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 12 , 
9.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி வரீமாச்சியம்மன் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண் -12 , 10.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி கஸ்தூ  
பாய் நகர் முதல் வதீி வார்டு எண் 14 , 11.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி கஸ்தூ  பாய் நகர் இரண்டாவது வதீி வார்டு எண் 
14 , 12.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி கஸ்தூ பாய் நகர் 
மூன்றாவது வதீி வார்டு எண் 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி ெசட்டிபாைளயம் - 
641201

1.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி கஸ்தூ பாய் நகர் 4 வது வதீி 
வார்டு எண் - 14 , 2.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி கஸ்தூ பாய் 
நகர் 5வது வதீி வார்டு எண் - 14 , 3.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி கஸ்தூ பாய் நகர் 6வது வதீி வார்டு எண் - 14 , 
4.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி கஸ்தூ பாய் நகர் 7வது வதீி 
வார்டு எண் + 13 , 5.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி கஸ்தூ பாய் 
நகர் 5வது வதீி வார்டு எண் - 13 , 6.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி கஸ்தூ பாய் நகர் 9வது வதீி வார்டு எண் - 13 , 
7.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி பழனியாண்டவர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 13 , 8.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 13 , 
9.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி எம் ஜி ஆர் நகர் வதீி 1 வார்டு 
எண் - 14 , 10.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி எம் ஜி ஆர் நகர் 
வதீி 2 வார்டு எண் - 14 , 11.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி எம் ஜி 
ஆர் நகர் வதீி 3 வார்டு எண் - 14 , 12.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி வார்டுஎண்14 எம் ஜி ஆர் நகர் வதீி 4 , 
13.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி எம் ஜி ஆர் நகர் வதீி 5 வார்டு 
எண் - 14 , 14.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி எம் ஜி ஆர் நகர் 
வதீி 6 வார்டு எண் -14 , 15.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி எம் ஜி 
ஆர் நகர் வதீி 7 வார்டு எண் - 14 , 16.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி எம்ஜிஆர்நகர் வதீி8 வார்டு எண் - 14 , 
17.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி எம் ஜி ஆர் நகர் வதீி 9 வார்டு 
எண் 14 18 ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி எம் ஜி ஆர் நகர் 

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ெசட்டிபாைளயம் - 641201

1.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ராமசாமி கவுண்டர் வதீி வார்டு 
எண் - 7 , 2.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி கன்னிமார் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண் - 7 , 3.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ெபருமாள் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 13 , 4.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
சின்ைனயன் ெசட்டியார் வதீி வார்டு எண் - 11 , 
5.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி மந்த முனியப்பன் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண் - 11 , 6.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
ைஹேவஸ் ேராடு வார்டு எண் - 11 , 7.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி காந்தி நகர் வார்டு எண் - 11 , 8.ெசட்டிபாைளயம் 
ேபரூராட்சி காந்தி நகர் மாமரத்து காடு வார்டு எண் - 11 , 
9.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி ைஹேவஸ் ேராடு எம் ஆர் 
ேக நகர் வார்டு எண் - 11 , 10.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
மரகதம் நகர் வார்டு எண் - 11 , 11.ெசட்டிபாைளயம் ேபரூராட்சி 
கல்லாங்காடு வார்டு எண் - 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி (புதிய கட்டிடம்) 
மலுமிச்சம்பட்டி - 641021

1.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேநரு காேலஜ் ேராடு 
வார்டு எண் - 1 , 2.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மா யம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 1 , 3.மலுமிச்சம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பழனியப்பா நகர் வார்டு எண் - 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி (புதிய கட்டிடம்) 
மலுமிச்சம்பட்டி - 641021

1.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 2 , 2.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாரதியார் காலனி வார்டு எண் - 1 , 3.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கணபதி நகர் வார்டு எண் - 1 , 4.மலுமிச்சம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாட்டச்சாைளகள் வார்டு எண் - 2 , 
5.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமநாய்க்கன் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண் - 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 61 of 98



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி மலுமிச்சம்பட்டி - 
641021

1.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைரவரீன் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண் - 2 , 2.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உைடயார் வதீி வார்டு எண் - 2 , 3.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) உைடயார் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி மலுமிச்சம்பட்டி - 
641021

1.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பழனிச்சாமி நகர் வார்டு 
எண் - 1 , 2.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடயார் வதீி 
வார்டு எண் 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

172 172 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி மலுமிச்சம்பட்டி - 
641021

1.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்1 குருவாயூர் 
நகர் , 2.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கேணஷ் நகர் 
வார்டு எண் - 1 , 3.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தருமன் 
நகர் வார்டு எண் - 1 , 4.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணியகாரர் வதீி வார்டு எண் - 2 , 5.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 1 , 
6.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்2 ெபாள்ளாச்சி 
ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

173 173 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 
மலுமிச்சம்பட்டி - 641021

1.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு 
எண் - 2 , 2.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜிஇசி காலனி 
வார்டு எண் - 2 , 3.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகன் 
நகர் வார்டு எண் - 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
174 174 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 
மலுமிச்சம்பட்டி - 641021

1.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ேதாட்டம் வார்டு 
எண் - 1 , 2.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் 
வார்டு எண் - 2 , 3.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வார்டுஎண்2 திருவள்ளுவர் நகர் , 4.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பாலாஜி நகர் வார்டு எண் - 2 , 5.மலுமிச்சம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்பாள் நகர் வார்டு எண் - 2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

175 175 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம் ேஜ ேஜ நகர் 
மலுமிச்சம்பட்டி - 641021

1.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஔைவநகர் வார்டு எண் -
 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம் 
மலுமிச்சம்பட்டி - 641021

1.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேஜ ேஜ நகர் வார்டு எண் 
- 1 , 2.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ் ஐ நகர் வார்டு 
எண் - 1 , 3.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ந க்குறவர் 
காலனி வார்டு எண் - 1 , 4.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசட்டிபாைளயம் ேராடு வார்டு எண் - 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

177 177 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ேஜ ேஜ 
நகர் மலுமிச்சம்பட்டி - 
641021

1.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்லாங்காடுபுதூர் வார்டு 
எண் - 1 , 2.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் 
ேதாட்டம் வார்டு எண் - 1 , 3.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாபுரம் வார்டு எண் - 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

178 178 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ேஜ ேஜ 
நகர் மலுமிச்சம்பட்டி - 
641021

1.மலுமிச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடராஜ் 
காலனி(பூச்சிமரத்ேதாட்டம்) வார்டு எண் - 1 , 2.மலுமிச்சம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர் வார்டு எண் - 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
179 179 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் 
மாச்ேசகவுண்டன்பாைளய
ம் - 641021

1.சீரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீரபாைளயம்புதூர் வார்டு 
எண் - 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

180 180 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் 
மாச்ேசகவுண்டன்பாைளய
ம் - 641021

1.சீரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாச்ேசகவுண்டன்பாைளயம் 
வார்டு எண் - 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

181 181 மதிய சத்துணவுகூடம் 
ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
மாச்ேசகவுண்டன்பாைளய
ம் - 641021

1.சீரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீரபாைளயம்புதூர் வார்டு 
எண் - 1 , 2.சீரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாச்ேசகவுண்டன்பாைளயம் வார்டு எண் - 1 , 3.சீரபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 1 , 
4.சீரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜ் விஜய் நகர் வார்டு 
எண் - 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

182 182 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
சீரபாைளயம் - 641105

1.சீரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீரபாைளயம் வார்டு எண் - 4 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் சீரபாைளயம் - 
641105

1.சீரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம் ஜி ஆர் நகர் வார்டு 
எண் - 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
184 184 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் 
ேபாடிபாைளயம் - 641105

1.சீரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாடிபாைளயம் வார்டு 
எண் - 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
ேபாடிபாைளயம் - 641105

1.சீரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுநகர் ேபாடிபாைளயம் 
வார்டு எண் - 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க 
ஆர்.சி.சி கட்டிடம் 
மதுக்கைர மார்க்ெகட் - 
641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி கைடவதீி எம்.ஜி.ஆர்.நகர் வார்டு எண் 
-13 , 2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி மதுக்கைர மார்க்ெகட் வார்டு எண் 
- 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
ஆர்.சி.சி கட்டிடம் 
மதுக்கைர மார்க்ெகட் - 
641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ெப ய வதீி வார்டு எண் - 12 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி அன்பு நகர் வார்டு எண் - 12 , 
3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி பழனிஆண்டவர் ேகாவில் வதீி , 
4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி எம் எல் ஏ வதீி மதுக்கைர மார்க்ெகட் 
வார்டு எண் - 12 , 5.மதுக்கைர ேபரூராட்சி காமராசர் வதீி 
வார்டு எண் - 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம் 
மதுக்கைர மார்க்ெகட் - 
641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ேமட்டாங்காடு வார்டு எண் - 13 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி தண்டபாணிேதாட்டம் கைடவதீி 
வார்டு எண் - 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 65 of 98



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
189 189 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க  
கட்டிடம் மதுக்கைர 
மார்க்ெகட் - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி மிளகாய்பாைற ேதாட்டம் வார்டு எண் 
- 13 , 2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி கைட வதீி வார்டு எண் - 13 , 
3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ெகாய்யா மாந்ேதாப்பு வார்டு எண் - 13 
, 4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி உப்புப்பாைறேதாட்டம் வார்டு எண் - 
13 , 5.மதுக்கைர ேபரூராட்சி பாப்பாந்ேதாட்டம் வார்டு எண் - 13 , 
6.மதுக்கைர ேபரூராட்சி படுைக ேதாட்டம் வார்டு எண் - 13 , 
7.மதுக்கைர ேபரூராட்சி இந்திரா நகர் வார்டு எண் - 18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

190 190 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
மரப்பாலம் மதுக்கைர - 
641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி சரஸ்வதி நகர் வார்டு எண் - 18 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி அண்ணாநகர் வார்டு எண் - 18 , 
3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி தர்மலிங்ேகஸ்வர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 18 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

191 191 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் மரப்பாலம் 
மதுக்கைர - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ஒம் பராசக்தி நகர் வார்டு எண் - 18 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி திருவள்ளுவர் நகர் வார்டு எண் - 18 , 
3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி இரயில்ேவ ேராடு வார்டு எண் - 18 , 
4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி பாடசாைல வதீி வார்டு எண் - 18 , 
5.மதுக்கைர ேபரூராட்சி தர்மராஜ் நகர் வார்டு எண் - 18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

192 192 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 
மரப்பாலம் மதுக்கைர - 
641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி சர்ச் காலனி வார்டு எண் - 3 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ராஜிவ்காந்தி நகர் வார்டு எண் - 3 , 
3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி தர்மராஜ் நகர் வார்டு எண் - 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
193 193 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் மரப்பாலம் 
மதுக்கைர - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ெநடுஞ்ெசழியன் நகர் வார்டு எண் - 3 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ராேஜஸ்வ  நகர் வார்டு எண் - 3 , 
3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி குட்டிக்காடுேதாட்டம் வார்டு எண் -3 , 
4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி புன்னாகவுண்டர்ேதாட்டம் வார்டுஎண் -
 3 , 5.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ெகால்லாங்காடு வார்டு எண் - 3 , 
6.மதுக்கைர ேபரூராட்சி நீலிப்பாைற வார்டு எண் - 3 , 
7.மதுக்கைர ேபரூராட்சி உப்புபாைற அருகில் ெசட்டிேதாட்டம் 
வார்டு எண் - 3 , 8.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ேதாப்புேதாட்டம் 
வார்டு எண் - 3 , 9.மதுக்கைர ேபரூராட்சி நடராஜ்கவுண்டர் 
ேதாட்டம் வார்டு எண் - 3 , 10.மதுக்கைர ேபரூராட்சி 
மடத்துக்காடு வார்டு எண் - 3 , 11.மதுக்கைர ேபரூராட்சி 
பாலக்காடு ெமயின் ேராடு மரப்பாலம் வார்டு எண் - 18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

194 194 ஸ்ர பி மைலயன் 
ெமட் க்குேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி காந்தி நகர் 
மதுக்கைர - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி காந்தி நகர் வார்டு எண் - 18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
195 195 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம் 
குரும்பபாைளயம் - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ேநதாஜி வதீி வார்டு எண் - 8 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ஜவீா வதீி வார்டு எண் - 8 , 
3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ெப யார் வதீி வார்டு எண் - 8 , 
4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி கட்டெபாம்மன் வதீி வார்டு எண் - 8 , 
5.மதுக்கைர ேபரூராட்சி கைலஞர் வதீி வார்டு எண் - 8 , 
6.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ேநரு வதீி வார்டு எண் - 8 , 
7.மதுக்கைர ேபரூராட்சி அண்ணா வதீி வார்டு எண் - 8 , 
8.மதுக்கைர ேபரூராட்சி சிதம்பரனார் வதீி வார்டு எண் - 8 , 
9.மதுக்கைர ேபரூராட்சி திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு எண் - 8 9 , 
10.மதுக்கைர ேபரூராட்சி இந்திரா வதீி வார்டு எண் - 8 , 
11.மதுக்கைர ேபரூராட்சி பழனியாண்டவர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் - 8 , 12.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ராக்கியண்ணன் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண் -8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

196 196 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம் 
குரும்பபாைளயம் - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ஔைவயார் வதீி வார்டு எண் - 9 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி பட்ேடல் வதீி வார்டு எண் - 9 , 
3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி குமரன் வதீி வார்டு எண் - 9 , 
4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி கருப்பராயன் ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண் - 9 , 5.மதுக்கைர ேபரூராட்சி எம் ஜி ஆர் வதீி வார்டு எண் 
- 9 , 6.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ெபருமாள் ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண் - 8 , 7.மதுக்கைர ேபரூராட்சி மாகாளி அம்மன் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண் - 9 , 8.மதுக்கைர ேபரூராட்சி 
வாைழத்ேதாட்டம் வார்டு எண் - 9 , 9.மதுக்கைர ேபரூராட்சி 
மாந்ேதாப்பு ேதாட்டம் வார்டு எண் - 9 , 10.மதுக்கைர 
ேபரூராட்சி பாைறக்காடு வார்டு எண் - 9 , 11.மதுக்கைர 
ேபரூராட்சி சுப்பிரமணியர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
197 197 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம் 
குரும்பபாைளயம் - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி கல்யாணசுந்தரனார் வதீி வார்டு எண் -
 89 , 2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி பாரதியார் வதீி வார்டு எண் - 8 , 
3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி மதுக்கைர குரும்பபாைளயம் 
கால்வாய் ேதாட்டம வார்டு எண் -9 , 4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி 
விநாயகர் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் -9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

198 198 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 
கட்டிடம் மதுக்கைர 
மார்க்ெகட் - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி சுந்தராபுரம் ேராடு மதுக்கைர 
மார்க்ெகட் வார்டு எண் - 10 , 2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி திரு.வி.க 
வதீி மதுக்கைர மார்க்கட் வார்டு எண் - 10 , 3.மதுக்கைர 
ேபரூராட்சி மாச்சம்பாைளயம் ேராடு மதுக்கைர மார்க்ெகட 
வார்டு எண் - 10 , 4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி அட்லாண்டிக் நகர் 
மதுக்கைர மார்க்ெகட வார்டு எண் - 10 , 5.மதுக்கைர 
ேபரூராட்சி ஈச்சனா ேராடு மதுக்கைர மார்க்ெகட் வார்டு எண் -
 10 , 6.மதுக்கைர ேபரூராட்சி முத்துவிநாயகர்வதீி மதுக்கைர 
மார்க்ெகட் வார்டு எண் -10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

199 199 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 
கட்டிடம் மதுக்கைர 
மார்க்ெகட் - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ேபாடிபாைளயம்ேராடு மதுக்கைர 
மார்க்ெகட் வார்டுஎண் - 12 , 2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி 
முனியப்பன்ேகாயில்வதீி மதுக்கைர மார்க்கட வார்டு எண் - 10 , 
3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி சுந்தராபுரம் ெமயின் ேராடு வார்டு 
எண் -10 , 4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ேநதாஜி வதீி வார்டு எண் - 10 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
200 200 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 
கட்டிடம் மதுக்கைர 
மார்க்ெகட் - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி காந்தி வதீி வார்டு எண் - 10 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ராமர் வதீி வார்டு எண் - 10 , 
3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி பாரதி வதீி வார்டு எண் - 10 , 
4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி திலகர் வதீி வார்டு எண் - 10 , 
5.மதுக்கைர ேபரூராட்சி சுப்ரமணியர் வதீி வார்டு எண் - 10 , 
6.மதுக்கைர ேபரூராட்சி குரும்பபாைளயம் ேராடு வார்டு எண் - 
10 , 7.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ெசக்குமரத்து ேதாட்டம் வார்டு 
எண் -10 , 8.மதுக்கைர ேபரூராட்சி வ.உ.சி வதீி வார்டு எண் - 10 , 
9.மதுக்கைர ேபரூராட்சி மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண் - 10 , 10.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ேநருஜி வதீி மதுக்கைர 
மார்க்கட் வார்டுஎண் - 10 , 11.மதுக்கைர ேபரூராட்சி பட்ேடல் 
வதீி வார்டு எண் - 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

201 201 ஏ சி சி நடுநிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
பக்க கிழக்கு கட்டிடம் 
மதுக்கைர - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ஏ.சி.சி காலனி வார்டு எண் - 15 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி காந்தி நகர் வார்டு எண் - 15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

202 202 சி எஸ் ஐ 
ெமட் குேலசன் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
மதுக்கைர குவா  
ஆபஸ் - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி குரும்பபாைளயம் ேராடு வார்டு எண் - 
4 , 2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி வார்டுஎண்7 குரும்பபாைளயம் 
ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
203 203 சி எஸ் ஐ 

ெமட் குேலசன் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி மதுக்கைர குவா  
ஆபஸ் - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி மைலச்சாமி ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண் -6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

204 204 சி எஸ் ஐ 
ெமட் குேலசன் பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
மதுக்கைர குவா  
ஆபஸ் - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி குவா  காலனி வார்டுஎண் -5 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி அய்யப்பன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண்-
5 , 3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி காந்தி நகர் வார்டு எண் -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

205 205 ஸ்ர பி மல்ைலயன் 
ெமட் க்குேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம் காந்திநகர் 
மதுக்கைர - 641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி முஸ்லீம் காலனி வார்டு எண்-17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

206 206 ஸ்ர பி மைலயன் 
ெமட் க்குேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
காந்திநகர் மதுக்கைர - 
641105

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி காந்தி நகர் பாலக்காடு ெமயின் ேராடு 
வார்டுஎண் - 18 , 2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி காந்தி நகர் சந்ேதாஷி 
மாதா ேகாவில் வதீி வார்டு எண் - 18 , 3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி 
காந்தி நகர் விநாயகர் ேகாவில் வதீி , 4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி 
காந்தி நகர் வார்டு எண் - 18 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
207 207 ஸ்ர கிருஸ்ணா 

பாலிெடக்னிக் கல்லூ  
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ேகாைவபுதூர் ேராடு 
மதுக்கைர - 641042

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி அம்ேபத்கார் சதுக்கம் வார்டு எண்-2 , 
2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி விேவகானந்தா சதுக்கம் வார்டு எண்- 2 
, 3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி ஈ.ெவ.ரா.சதுக்கம் வார்டுஎண்-2 , 
4.மதுக்கைர ேபரூராட்சி பாரதியார் சதுக்கம் அறிெவாளி நகர் 
வார்டுஎண்-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

208 208 ஸ்ர கிருஸ்ணா 
பாலிெடக்னிக் கல்லூ  
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ேகாைவபுதூர் ேராடு 
மதுக்கைர - 641042

1.மதுக்கைர ேபரூராட்சி வார்டுஎண்1 அண்ணா சதுக்கம் 
அறிெவாளி நகர் , 2.மதுக்கைர ேபரூராட்சி திரு.வி.க சதுக்கம் 
அறிெவாளி நகர் வார்டு எண்-1 , 3.மதுக்கைர ேபரூராட்சி காந்தி 
சதுக்கம் அறிெவாளி நகர் வார்டு எண் -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
எட்டிமைட - 641105

1.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ஜவீா வதீி வார்டு எண் - 1 , 
2.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ேநரு வதீி வார்டு எண்-1 , 
3.எட்டிமைட ேபரூராட்சி அழகி கவுண்டர் வதீி வார்டு எண்-1 , 
4.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ஜவஹர் வதீி வார்டு எண்-1 , 
5.எட்டிமைட ேபரூராட்சி அய்யாசாமி ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண்-2 , 6.எட்டிமைட ேபரூராட்சி கம்பர் வதீி வார்டு எண் -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
எட்டிமைட - 641105

1.எட்டிமைட ேபரூராட்சி வார்டுஎண்3 ரயில்ேவ ஸ்ேடசன் வதீி 
, 2.எட்டிமைட ேபரூராட்சி கஸ்தூ  பாய் வதீி வார்டு எண்-3 , 
3.எட்டிமைட ேபரூராட்சி அ ச்சந்திராபுரம் வார்டு எண் -3 , 
4.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ஊர்கவுண்டன்புதூர் வார்டு எண்-3 , 
5.எட்டிமைட ேபரூராட்சி பழனிஆண்டவர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண்-2 , 6.எட்டிமைட ேபரூராட்சி அருந்ததியர் வதீி 
வார்டு எண்- 4 , 7.எட்டிமைட ேபரூராட்சி திலகர்பேடல் வதீி 
வார்டு எண்-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
211 211 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
க.க.சாவடி - 641105

1.எட்டிமைட ேபரூராட்சி காமராஜபுரம் வார்டு எண்- 4 , 
2.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ஊர்கவுண்டர் வதீி வார்டு எண்- 5 , 
3.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ேவளந்தாவளம் ேராடு வார்டு எண்- 5 , 
4.எட்டிமைட ேபரூராட்சி வடக்கு ேதாட்டம் இட்ேட  வார்டு 
எண்- 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

212 212 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 
கட்டிடம் கிழக்கு கிைள 
க.க.சாவடி - 641105

1.எட்டிமைட ேபரூராட்சி விநாயகர் ேகாவில் வதீி வார்டு எண்-
6 , 2.எட்டிமைட ேபரூராட்சி மைறமைல அடிகளார் வதீி வார்டு 
எண்-6 , 3.எட்டிமைட ேபரூராட்சி வள்ளுவர் வதீி வார்டு எண்-6 , 
4.எட்டிமைட ேபரூராட்சி வ.ஊ.சி வதீி வார்டுஎண் -6 , 
5.எட்டிமைட ேபரூராட்சி திருப்பூர் குமரன் வதீி வார்டு எண்-6 , 
6.எட்டிமைட ேபரூராட்சி வார்டுஎண்7 ேநரு வதீி , 7.எட்டிமைட 
ேபரூராட்சி பழனியாண்டவர் ேகாவில் வதீி வார்டு எண்-7 , 
8.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ேநதாஜிபுரம் வார்டு எண்-7 , 
9.எட்டிமைட ேபரூராட்சி காந்திபுரம் வார்டு எண் -10 , 
10.எட்டிமைட ேபரூராட்சி கிருஸ்துவர் வதீி வார்டு எண்-10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

213 213 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
க.க.சாவடி - 641105

1.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ெப யார் வதீி வார்டு எண்-8 , 
2.எட்டிமைட ேபரூராட்சி காந்தி வதீி வார்டு எண்-8 , 
3.எட்டிமைட ேபரூராட்சி திரு வி க வதீி வார்டு எண்-8 , 
4.எட்டிமைட ேபரூராட்சி தாட்ேகா காலனி வார்டு எண்-8 , 
5.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ராேஜந்திர பிரசாத் வதீி வார்டு எண்-9 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் அைற 
எண் 1 சின்ன 
அய்யாக்கவுண்டன் புதூர் 
- 641105

1.எட்டிமைட ேபரூராட்சி பட்ேடல் வதீி வார்டு எண்-10 , 
2.எட்டிமைட ேபரூராட்சி வ உ சி வதீி வார்டு எண்-10 , 
3.எட்டிமைட ேபரூராட்சி குமரன் வதீி வார்டு எண் -10 , 
4.எட்டிமைட ேபரூராட்சி காந்தி வதீி வார்டு எண் -12 , 
5.எட்டிமைட ேபரூராட்சி வள்ளுவர் வதீி வார்டு எண்- 12 , 
6.எட்டிமைட ேபரூராட்சி திரு வி க வதீி வார்டு எண் -11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

215 215 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் அைற 
எண் 2 சின்ன 
அய்யாக்கவுண்டன் புதூர் 
- 641105

1.எட்டிமைட ேபரூராட்சி பாரதியார் வதீி வார்டு எண் -11 , 
2.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ஊர்கவுண்டர் வதீி வார்டு எண்-12 , 
3.எட்டிமைட ேபரூராட்சி வார்டுஎண்12 விேனாபா வதீி , 
4.எட்டிமைட ேபரூராட்சி அவ்ைவயார் வதீி வார்டு எண்-12 , 
5.எட்டிமைட ேபரூராட்சி உப்புகாண்டி ேதாட்டம் வார்டுஎண்-11 , 
6.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ேதாட்டத்துச்சாைலகள் வார்டு எண்-11 
, 7.எட்டிமைட ேபரூராட்சி ரயில்ேவ ஸ்ேடசன் ேராடு வார்டு 
எண்-12 , 8.எட்டிமைட ேபரூராட்சி அய்யம்பதி வார்டு எண்-11 , 
9.எட்டிமைட ேபரூராட்சி அமிர்தா அலுவலர் குடியிருப்பு 
வார்டு எண்-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

216 216 கிராம ேசைவ ைமயம் 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
திருவள்ளுவர் நகர் 
மாவுத்தம்பதி - 641105

1.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாடமாத்தி மாவுத்தம்பதி 
வார்டு எண்-1 , 2.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலக்காடு 
ெமயின் ேராடு வார்டு எண்-1 , 3.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) நவக்கைர மாவுத்தம்பதி வார்டு எண்-1 , 4.மாவுத்தம்பதி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகன்பதி வார்டு எண்-1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
திருவள்ளுவர் நகர் 
மாவுத்தம்பதி - 641105

1.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாைளயாறு மாவுத்தம்பதி 
வார்டு எண்-3 , 2.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வினாயகர்ேகாயில்வதீி வார்டு எண்-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

218 218 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
புதுப்பதி - 641105

1.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்4,5 புதுப்பதி , 
2.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அத்திகண்டி வார்டுஎண் -4,5 , 
3.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னாம்பதி வார்டு எண்-4,5 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

219 219 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
திருவள்ளுவர் நகர் 
மாவுத்தம்பதி - 641105

1.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னநவகைர வார்டு எண்-1 
, 2.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவக்கைர வார்டு எண்-1 , 
3.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் வதீி வார்டு எண்-1 , 
4.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைலயன்ஸ் பங்க் 
பின்புறம் வார்டு எண்-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

220 220 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
திருவள்ளுவர் நகர் 
மாவுத்தம்பதி - 641105

1.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாவு மில் வார்டு எண்-1 , 
2.மாவுத்தம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் வார்டுஎண்-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

221 221 ேஜாசப் பாலிெடக்னிக் 
கல்லூ  வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் (பி 103 
வகுப்பைற) வரீப்பனூர் - 
641105

1.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரீப்பனூர் வார்டு எண்-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
பிச்சனூர் - 641105

1.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிச்சனூர் வார்டுஎண்-2 , 
2.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு எண்-2 , 
3.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிச்சனூர் வி வாக்கம்1 வார்டு 
எண்-+2 , 4.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வான்ெடக்ஸ்மில்ேராடு 
வார்டு எண்-2 , 5.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிச்சனூர் 
வி வாக்கம் 2 வார்டுஎண்-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

223 223 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
பிச்சனூர் - 641105

1.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிச்சனூர் வார்டு எண்-3 , 
2.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இரத்தினபு  வார்டு எண்-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

224 224 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ரங்கசமுத்திரம் - 641105

1.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரங்கசமுத்திரம் 5 வார்டு எண்-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

225 225 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் ரங்கசமுத்திரம் 
- 641105

1.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரங்கசமுத்திரம் 4 வார்டுஎண்-4 , 
2.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரங்கசமுத்திரம் வி வாக்கம் 
வார்டுஎண்- 4 , 3.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாட்டம்பாைற 
வார்டுஎண்-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 
கட்டிடம் 
ெகாம்மண்டாம்பாைற - 
641105

1.பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாம்மாண்டம்பாைற 
வார்டுஎண்-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
திருமைலயம்பாைளயம் -
 641105

1.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி ஊைமத்துைர வதீி 
வார்டுஎண்-1,2 , 2.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி அம்மன் 
ேகாவில் ெதரு வார்டுஎண்-1,2 , 3.திருமைலயம்பாைளயம் 
ேபரூராட்சி பாலதுைற வதீி வார்டுஎண்-1,2 , 
4.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி பகவதி நகர் வார்டுஎண்-
2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 
திருமைலயம்பாைளயம் -
 641105

1.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி அ ஜனகாலனி வதீி 
வார்டுஎண்-3 , 2.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி விநாயகர் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண்-2 , 3.திருமைலயம்பாைளயம் 
ேபரூராட்சி பாண்டியன் வதீி வார்டு எண்-2 , 
4.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி ேநருகாேலஜ் பக்கத் 
ேதாட்டம் வார்டு எண்-3 , 5.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி 
ஜல்லிேமடு வார்டுஎண்-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் அைற 
எண் 1 காளியாபுரம் 
வடக்கு - 641105

1.திருமைலயம்பாைளயம் காளியாபுரம் , 
2.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி ஆண்டவர் வதீி வார்டு 
எண்-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 77 of 98



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
230 230 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் அைற 
எண் 2 காளியாபுரம் 
வடக்கு - 641105

1.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி ெராட்டிகவுண்டனூர் 
வதீி வார்டு எண்-15 , 2.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி 
ெதப்பக்குளத்துப்பாைற வதீி வார்டுஎண்-6 , 
3.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி ெராட்டிகவுண்டனூர் 
வார்டு எண்-15 , 4.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி 
மூப்பனார் நகர் வார்டுஎண்-15 , 5.திருமைலயம்பாைளயம் 
ேபரூராட்சி வினாயகர்ேகாவில் ெதரு வார்டுஎண்-15 , 
6.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி ெசம்ேமட்டுக்காரர் 
ேதாட்டம் வார்டு எண்-15 , 7.திருமைலயம்பாைளயம் 
ேபரூராட்சி கருப்பண்ணகவுண்டர் வதீி வார்டு எண்-15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
காளியாபுரம் வடக்கு - 
641105

1.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி ெராட்டிகவுண்டனூர் 
வதீி வார்டு எண்-5 , 2.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி 
மயிலாம்பாைற வதீி வார்டு எண்-6 , 3.திருமைலயம்பாைளயம் 
ேபரூராட்சி மாகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு எண்- 15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

232 232 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி 
மாஸ்திகவுண்டன்பதி - 
641032

1.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி மாஸ்திகவுண்டன்பதி 
வார்டு எண்-7,8 , 2.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி 
தம்மனாம்பாைற வார்டுஎண்-7,8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி 
மாஸ்திகவுண்டன்பதி - 
641032

1.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி மாஸ்திகவுண்டன்பதி 
ேதாட்டப்பகுதி வார்டுஎண்-7,8 , 2.திருமைலயம்பாைளயம் 
ேபரூராட்சி குட்டிகவுண்டன்பதி வார்டுஎண்-7,8 , 
3.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி குட்டிகவுண்டன்பதி 
ேதாட்டப்பகுதி வார்டுஎண்-7,8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம் மா ெசட்டிபதி - 
641032

1.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி மா ெசட்டிபதி வார்டு 
எண்-9,10,12 , 2.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி 
மா ெசட்டிபதி வி வாக்கம் வார்டுஎண்-9,10,12 , 
3.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி அ ஜன காலனி 
குமிட்டிபதி வார்டுஎண் -9,10,12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

235 235 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடம் வழுக்கல் - 
641032

1.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி அப்பாச்சிகவுண்டன்பதி 
வார்டுஎண்-10 , 2.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி 
அப்பாச்சிகவுண்டன்பதி வி வாக்கம் வார்டுஎண்-10 , 
3.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி வழுக்கல் வார்டுஎண் -11 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

236 236 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
குமிட்டிபதி - 641032

1.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி சவுண்டம்மன்ேகாவில் 
வதீி வார்டுஎண்-14 , 2.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி 
சின்னதம்பி கவுண்டர் வதீி வார்டுஎண்-13 , 
3.திருமைலயம்பாைளயம் ேபரூராட்சி ெசௗடம்மன் ேகாவில் 
வதீி வி வாக்கம் வார்டு எண்-14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
பாலத்துைற - 641105

1.பாலத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலத்துைற வார்டுஎண்-1 , 
2.பாலத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலத்துைற வார்டு எண்-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 79 of 98



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
238 238 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
பாலத்துைற - 641105

1.பாலத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலத்துைற வார்டு எண்-3 , 
2.பாலத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலத்துைற ேதாட்டச்சாைல 
வார்டு எண்-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

239 239 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம் பச்சாபாைளயம் 
- 641105

1.நாச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரபாைளயம் வார்டு 
எண்.4 , 2.நாச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பச்சாபாைளயம் 
வார்டு எண். 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

240 240 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
பச்சாபாைளயம் - 641105

1.நாச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பச்சாபாைளயம் வார்டு 
எண்.3 , 2.நாச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பச்சாபாைளயம் 
ேதாட்டசாைளகள் வார்டு எண்.3,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம் 
நாச்சிபாைளயம் - 641032

1.நாச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாச்சிபாைளயம் வார்டு 
எண்.2 , 2.நாச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாச்சிபாைளயம் 
வி வாக்கம் வார்டு எண்.2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
நாச்சிபாைளயம் - 641032

1.தம்பாகவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் நாச்சிபாைளயம் 
(ஊ) தம்பாகவுண்டன்பாைளயம் வார்டு எண்.5 , 
2.கருஞ்சாமிகவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
நாச்சிபாைளயம் (ஊ) கருஞ்சாமிகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு 
எண்.6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
243 243 அரசினர் 

உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
வழுக்குப்பாைற - 641032

1.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்.1, ெதாைலேபசி 
நிைலய வதீி வழுக்குப்பாைற , 2.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) வார்டுஎண்1,முனியப்பன் ேகாவில் வதீி ம் , 
3.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வார்டுஎண்1,வழுக்குப்பாைற ேதாட்டம் , 4.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டு எண் 1 வழுக்குப்பாைற புதூர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

244 244 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
அைற எண் 2 
வழுக்குப்பாைற - 641032

1.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு எண்-2 
வழுக்குப்பாைறபுதூர் , 2.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வார்டு எண்-2 வழுக்குப்பாைறகாந்தி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

245 245 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
அைற எண் 1 
வழுக்குப்பாைற - 641032

1.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண் -2, 
வழுக்குப்பாைற ேதாட்டம் , 2.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) வார்டு எண்-2, வழுக்குப்பாைற புதூர் வி வாக்கம் , 
3.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்2, 
இராயப்பகவுண்டன்புதூர் , 4.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வார்டு எண் 2 இராயப்பகவுண்டன்புதூர் ேதாட்டங்கள் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
மீனாட்சிபுரம் - 641032

1.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு எண் - 2, 
மீனாட்சிபுரம் , 2.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு -2, 
மீனாட்சிபுரம் வி வு , 3.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வார்டு-2, மீனாட்சிபுரம் ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
கண்ணமநாயக்கனூர் - 
641032

1.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு எண்-6 
கண்ணமநாயக்கனூர் , 2.வழுக்குப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வார்டு எண்-7 கண்ணமநாயக்கனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

248 248 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
அ சிபாைளயம் - 641032

1.அ சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு எண்-1 
அ சிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

249 249 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ெதாப்பம்பாைளயம் - 
641032

1.அ சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு எண்-2 
ெதாப்பம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

250 250 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
அ சிபாைளயம் - 641032

1.அ சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு எண்-1 
அ சிபாைளயம் , 2.அ சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 
எண்-1 அ சிபாைளயம் ேதாட்டப்பகுதி , 3.அ சிபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டு எண்-2 தம்பாக்கவுண்டம்பாைளயம் , 
4.அ சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு எண்-2 ஏழுர் 
ேதாட்டச்சாைலகள் , 5.அ சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வார்டு எண்-2 பங்களா ேதாட்டம் , 6.அ சிபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டு எண்-2 குரும்பந்ேதாட்டம் , 
7.அ சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு எண்-2 மூலக்காடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
251 251 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 
ஒக்கிலிபாைளயம் - 641032

1.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி மா யம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண்-1 , 2.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி காந்திஜி 
வதீி வார்டு எண்-1 , 3.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு எண்-1 , 4.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி பல்லடம் ேராடு வார்டு எண்-1 , 
5.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி இராமலிங்க நகர் வார்டு-1 , 
6.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி மணிகண்டன் நகர் வார்டு 
எண்-1 , 7.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி குதிைரப்பண்ைண 
வார்டு எண்-1 , 8.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
மாரப்பகவுண்டர் வதீி வார்டு எண்-1 , 9.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி பாரதியார் வதீி வார்டு எண்-1 , 
10.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி ெசௗடம்மன் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண்-1 , 11.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
காளியப்ப கவுண்டர் வதீி வார்டு எண்-1 , 
12.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி குப்பாண்டக்கவுண்டர் வதீி 
வார்டு எண்-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

252 252 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு கிைளயில் 
ெதற்கு பகுதி 
ஒக்கிலிபாைளயம் - 641032

1.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி ேநருஜ ீவதீி வார்டு எண்-3 , 
2.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி வார்டு எண் - 3 அன்னமார் 
ேகாவில் வதீி , 3.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி சர்ச் வதீி 
வார்டு எண்- 3 , 4.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி சாஸ்தி  
வதீி வார்டு எண்- 3 , 5.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
அய்யாகவுண்டர் வதீி வார்டுஎண்- 3 , 6.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி ெதற்கு ேதாட்டப் பகுதி வார்டு எண்-3 , 
7.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி சுப்பராய ெசட்டியார் வதீி 
வார்டுஎண்- 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 83 of 98



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ஒத்தக்கால்மண்டபம் - 
641032

1.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி ேவலம்தாவளம் ேராடு 
வார்டுஎண்-13,14 , 2.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
ஊர்கவுண்டர் வதீி வார்டுஎண்-13,14 , 3.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி பத்திரகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டுஎண்-13,14 , 
4.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி வார்டுஎண்-13,14 
திருவள்ளுவர் வதீி , 5.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
வார்டுஎண்-13,14 கந்தசாமி கவுண்டர் ேல அவுட் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
3வது கட்டிடம் 
ஒத்தக்கால்மண்டபம் - 
641032

1.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி ெப யசாமிவதீி வார்டுஎண்-
15 , 2.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி அழகுமுத்துகவுண்டர் 
வதீி வார்டுஎண்-15 , 3.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
ராக்கியாகவுண்டர் வதீி வார்டுஎண்-15 , 4.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி ரங்கராமர் ேகாவில் வதீி வார்டுஎண்-15 , 
5.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி ெதற்குேதாட்டம் 
(பச்சியண்ணேதவர் வதீி) வார்டுஎண்-15 , 6.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி ேவலந்தாவளம் ேராடு வார்டுஎண்-15 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

255 255 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம் 
ஒத்தக்கால்மண்டபம் - 
641032

1.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி அ ஜனகாலனி வார்டுஎண்-
15 , 2.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி ஆதிதிராவிடர் காலனி 
வார்டுஎண்-15 , 3.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
பஜைனேகாவில் வதீி வார்டுஎண்-15 , 4.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி மா யம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டுஎண்-15 , 
5.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி பச்சியண்ணேதவர் வதீி 
வார்டுஎண்-15 , 6.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி விநாயகர் 
ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
256 256 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 
பக்க கட்டிடம் 
ஒத்தக்கால்மண்டபம் - 
641032

1.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி வார்டுஎண்-13,14 
குமாரக்கவுண்டர் வதீி , 2.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
வார்டுஎண்-13,14 ேவலப்பூசா  சந்து , 3.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி வார்டுஎண்-13,14 ெவங்கிடுசாமி பிள்ைள வதீி , 
4.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி வார்டு எண் -15 
பாப்ேபகவுண்டர் வதீி , 5.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் பி மியர் 
மில்ஸ் 
ஒத்தக்கால்மண்டபம் - 
641032

1.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி கந்தசாமி ேதவர் வதீி 
வார்டுஎண் -3,5 , 2.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி வார்டுஎண்-
3,5 பன்னர்ெசல்வம் ேராடு வடேமற்கு , 3.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி வார்டுஎண்-3,5 பன்னர்ெசல்வம் ேராடு , 
4.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி சாஸ்தி  வதீி வார்டு எண்-
3,5 , 5.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி விநாயகர் ேகாவில் 
வதீி வார்டுஎண்-3,5 , 6.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
உச்ேசகவுண்டர் வதீி வார்டுஎண்-3,5 , 7.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி ஜி.ேக.டி மில்ஸ் வார்டுஎண்-3,5 , 
8.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி பூங்கா நகர் வார்டுஎண்-3,5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் பி மியர் 
மில்ஸ் 
ஒத்தக்கால்மண்டபம் - 
641032

1.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி நாச்சிமுத்து ேதவர் வதீி 
வார்டுஎண்-4 , 2.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி ெபாள்ளாச்சி 
ெமயின் ேராடு வார்டு எண்-8 , 3.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி வார்டுஎண்6 கந்தசாமிகவுண்டர் வதீி , 
4.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி பி மியர் நகர் வார்டு எண் -
7 , 5.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி சரஸ்வதி ேல அவுட் 
வார்டுஎண்-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
பி மியர் மில்ஸ் 
ஒத்தக்கால்மண்டபம் - 
641032

1.ஒத்தகால்மண்டபம் ேபரூராட்சி ராமச்சந்திரா வதீி வார்டு 
எண்-8 , 2.ஒத்தகால்மண்டபம் ேபரூராட்சி குமரன் வதீி வார்டு 
எண்- 9 , 3.ஒத்தகால்மண்டபம் ேபரூராட்சி ெபான்னப்பர் வதீி 
வார்டு எண்-9 , 4.ஒத்தகால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
வார்டுஎண்9கிருஷ்ணசாமி வதீி , 5.ஒத்தகால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி விநாயகர் ேகாவில் வதீி வார்டு எண்-9 , 
6.ஒத்தகால்மண்டபம் ேபரூராட்சி ேநருஜி வதீி வார்டு எண்-9 , 
7.ஒத்தகால்மண்டபம் ேபரூராட்சி சாஸ்தி  வதீி வார்டு எண் -9 
, 8.ஒத்தகால்மண்டபம் ேபரூராட்சி கல்லாங்காட்டுத் ேதாட்டம் 
வார்டு எண்-9 , 9.ஒத்தகால்மண்டபம் ேபரூராட்சி ேசாமசுந்தரா 
வதீி வார்டு எண் -9 , 10.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
ெபாள்ளாச்சி ேராடு , 11.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
பன்னர்ெசல்வம் ேராடு வடக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

260 260 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம் பி மியர் 
மில்ஸ் 
ஒத்தக்கால்மண்டபம் - 
641032

1.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி பன்னர்ெசல்வம் ேராடு 
ெதற்கு வார்டு எண்-3,5 , 2.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
பி மியர் நகர் பி வார்டு எண்-7 , 3.ஒத்தகால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி ெவங்கிடுசாமி வதீி வார்டு எண்-9 , 
4.ஒத்தகால்மண்டபம் ேபரூராட்சி மணிமண்டபம் வதீி வார்டு 
எண்-4 , 5.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி லட்சுமி நகர் 
வார்டுஎண்-3,5 , 6.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி பவானி நகர் 
வார்டுஎண்-3,5 , 7.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி காந்திஜி 
வதீி வார்டு எண் -6 , 8.ஒத்தக்கால்மண்டபம் ேபரூராட்சி 
நஞ்சம்மாள் ேல அவுட் வார்டுஎண்-7 , 9.ஒத்தக்கால்மண்டபம் 
ேபரூராட்சி நஞ்சப்பகவுண்டர் ேல அவுட் வார்டு எண்-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
261 261 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
பக்க கட்டிடம் 
மயிேலறிபாைளயம் - 
641032

1.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண் 
1,2,3,ெகங்கம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்-1,2,3 ஊர்கிணறு வதீி , 
3.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மா யம்மன் ேகாவில் 
ெதரு(கிழக்கு) வார்டுஎண்- 1,2,3 , 4.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்-1,2,3 அன்னமார் ேகாவில் ெதரு , 
5.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்-1,2,3 
திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் ெதரு (கிழக்க , 
6.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்-1,2,3 
ேதகாணி ேராடு , 7.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வார்டுஎண்-1,2,3 ெப யார் நகர்1வது வார்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

262 262 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்க ப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் 
மயிேலறிபாைளயம் - 
641032

1.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்-1,2,3 
திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில்ெதரு (ேமற்கு) , 
2.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் 
ேராடு வார்டு எண்.1,2,3 , 3.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) உைடயார்ெதரு வார்டு எண்-1,2,3 , 4.ைமேல பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண் 1,2,3 மா யம்மன் ேகாவில் 
ெதரு (ேமற்கு) , 5.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசு 
ஆரம்ப சுகாதார நிைலய ெதரு வார்டு எண்- 1,2,3 , 
6.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிராம நிர்வாக 
அலுவலக வதீி வார்டு எண்- 1,2,3 , 7.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசட்டிபாைளயம் பி வு 1 வார்டு எண்- 1,2,3 , 
8.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெப யார் நகர் வார்டு 
2 வார்டு எண்- 1,2,3 , 9.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசட்டிபாைளயம் ேராடு பி வு 2 வார்டு எண்- 1,2,3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
263 263 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்க ப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம் 
மயிேலறிபாைளயம் - 
641032

1.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு 
எண்.3 , 2.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் வார்டு எண்.3 , 3.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்லுக்குழி வார்டு எண்.3 , 4.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதாட்டச்சாைல வார்டு எண்.1 , 5.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேதாட்டச்சாைல வார்டு எண்.2 , 
6.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாட்டச்சாைல 
வார்டு எண்.3 , 7.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருப்பராயன் ேகாவில் ேமடு வார்டு எண்.3 , 
8.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலாஜி கார்டன் 
வார்டு எண்.3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

264 264 அரசினர் துவக்கப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கிழக்கு 
கட்டிடம் ஏழூர் - 641032

1.மயிேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏழுர் வார்டு எண்.4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

265 265 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம் 
மாம்பள்ளி - 641032

1.ைமேல பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாம்பள்ளி வார்டு 
எண்.4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

266 266 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க 
தார்சு கட்டிடம் 
ெசாக்கனூர் - 642109

1.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மா யம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண்.1 , 2.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபங்க் ேராடு 
வார்டு எண்.2 , 3.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர் 
காலனி வார்டு எண்.2 , 4.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணா காலனி வார்டு எண்.2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
267 267 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
தார்சு கட்டிடம் 
ெசாக்கனூர் - 642109

1.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மா யம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண்.1 , 2.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் ேராடு 
ேபங்க் ேராடு வார்டு எண்.1 , 3.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதி திராவிடர் காலனி வார்டு எண்.2 , 4.ெசாக்கனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அண்ணாகாலனி வார்டு எண்.2 , 5.ெசாக்கனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பழனிகவுண்டன்புதூர் வார்டு எண்.3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

268 268 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு 
கிைள 
வரீப்பகவுண்டனூர் - 
642109

1.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாயர் காலனி வார்டு எண்.10 
, 2.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பழனியாண்டவர் ேகாவில் 
பாைத வார்டு எண்.9 , 3.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பழனியாண்டவர் ேகாவில் பாைத வார்டு எண்.9 , 4.ெசாக்கனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பழனியாண்டவர் ேகாவில் பாைத வார்டு 
எண்9 , 5.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ ஜன காலனி 
வார்டு எண்.10 , 6.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ ஜன 
காலனி முதல் ெதரு வார்டு எண்.10 , 7.ெசாக்கனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அ ஜனகாலனி இரண்டாம் ெதரு வார்டு எண்10 , 
8.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலார்பதி ேராடு வார்டு 
எண்.8 , 9.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிணத்துகடவு ேராடு 
வார்டு எண்.9 , 10.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாட்டத்து 
வடுகள் வார்டு எண்.9 , 11.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வரீப்பகவுண்டணூர் ேராடு வார்டு எண்.10 , 12.ெசாக்கனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வரீப்பகவுண்டணூர் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
269 269 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
சட்டக்கல்புதூர் - 642109

1.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சட்டக்கல் புதூர் வார்டு 
எண்.11 , 2.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூட ெதரு 
வார்டு எண்.11 , 3.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதல் ெதரு 
வார்டு எண்.11 , 4.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அ ஜனகாலனி வார்டு எண்.11 , 5.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பாைறசாைல வார்டு எண்.11 , 6.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதாட்டச்சாைலகள் வார்டு எண்.11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
முத்துக்கவுண்டனூர் - 
642109

1.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர் காலனி 
வார்டு எண்.4 , 2.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமர் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண்.4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

271 271 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த பின் பக்க 
கட்டிடம் 
முத்துக்கவுண்டனூர் - 
642109

1.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மா யம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண்.5 , 2.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
(புரவிபாைளயம்) வார்டு .10 , 3.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விநாயகர் ேகாவில் வதீி வார்டு எண்.4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
272 272 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ரங்ேககவுண்டன்புதூர் 
பாலார்பதி - 642109

1.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மயானபாைத வார்டு எண்.6 , 
2.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதல் ெதரு வார்டு எண்.6 , 
3.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இரண்டாம் ெதரு வார்டு 
எண்.6 , 4.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூன்றாம் ெதரு 
வார்டு எண்.7 , 5.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ ஜனகாலனி 
வார்டு எண்.6 , 6.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாட்டச்சாைலகள் வார்டு எண்.7 , 7.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பாலார்பதி ேராட்டுக்கு வடக்கு வார்டு எண்.7 , 8.ெசாக்கனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலார்பதி ேராட்டுக்கு ெதற்கு வார்டு எண்.7 
, 9.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலார்பதி ேராட்டுக்கு 
ெதற்கு வார்டு எண்.7 , 10.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அ ஜன காலனி வார்டு எண்.7 , 11.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீி வடபுறம் வார்டு எண்.7 , 
12.ெசாக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீி 
வடபுறம் வார்டு எண்.7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

273 273 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
கல்லாபுரம் - 642109

1.குதிைரயாலாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குதிைரயாலாம்பாைளயம் வார்டு எண்.1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

274 274 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
கட்டிடம் கல்லாபுரம் - 
642109

1.குதிைரயாலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்லாபுரம் 
வார்டு எண்.2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
275 275 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு 
கிைள வடபுதூர் - 642109

1.வடபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமர் ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண்.1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

276 276 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு 
கிைள வடபுதூர் - 642109

1.வடபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண்.2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

277 277 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி 
ெதன்ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் மணிகண்டபுரம் 
வடபுதூர் - 642109

1.வடபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடபுதூர் காந்தி நகர் வார்டு 
எண்.2 , 2.வடபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடபுதூர் ேக வி ேக நகர் 
வார்டு எண்.2 , 3.வடபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடபுதூர் 
மணிகண்டபுரம் வார்டு எண்.2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

278 278 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த புது கட்டிடம் 
மணிகண்டபுரம் 
வடபுதூர் - 642109

1.வடபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடபுதூர் மாமரத்ேதாட்டம் 
மணிகண்டபுரம் ேதாட்டம் வார்டு , 2.வடபுதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) வடபுதூர் பாரதி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

279 279 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க 
எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 
சிக்கலாம்பாைளயம் - 
642109

1.வடபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடபுதூர் அண்ணாநகர் வார்டு 
எண்.2 , 2.வடபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடபுதூர் 
மாமரத்ேதாட்டம் மணிகண்டபுரம் ேதாட்டம் வார்டு , 
3.வடபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடபுதூர் விஷ்ணு நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு கிைள 
சிங்ைகயன்புதூர் 
ெபாட்ைடயாண்டிபுறம்பு - 
642109

1.ெபாட்ைடயாண்டி புறம்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ சனெதரு 
மற்றும் பிற வகுப்பினர் வார்டு எண்.1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

281 281 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி 
வடகிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு 
கிைள சிங்ைகயன்புதூர் 
ெபாட்ைடயாண்டிபுறம்பு - 
642109

1.ெபாட்ைடயாண்டி புறம்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ சனெதரு 
மற்றும் ேதாட்டம் வார்டு எண்.2 , 2.ெபாட்ைடயாண்டி புறம்பு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாட்டத்துச்சாைல வார்டு எண்.3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

282 282 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு 
கிைள 
ெசாலவம்பாைளயம் - 
642109

1.ெசாலவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரபாைளயம் 
வார்டு எண்.3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

283 283 டி இ எல் சி 
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
கருணாகரபு  
ெசாலவம்பாைளயம் - 
642109

1.ெசாலவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புைகவண்டி 
நிைலயம் லட்சுமி நகர் பி வு 3,7 வார்டு , 
2.ெசாலவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இம்மிடிபாைளயம் 
வார்டு எண்.5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
284 284 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
சிக்கலாம்பாைளயம் - 
642109

1.ெசாலவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிக்கலாம்பாைளயம் 
வார்டு. 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

285 285 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
சிக்கலாம்பாைளயம் - 
642109

1.சிக்காலம்பாைளயம் சிக்கலாம்பாைளயம் வார்டு .7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

286 286 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க 
எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 
சிக்கலாம்பாைளயம் - 
642109

1.சிக்காலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருப்பம்பாைளயம் 
வார்டு எண் 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

287 287 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம் 
ெசாலவம்பாைளயம் - 
642109

1.ெசாலவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 , 
2.ெசாலவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு. 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ேதவரடிபாைளயம் - 642109

1.ேகாடாங்கி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவரடிபாைளயம் 
வார்டு எண்.2 , 2.ேகாடாங்கி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதவரடிபாைளயம் ேதாட்டத்துவடுகள் வார்டு எண்.2 , 
3.ேகாடாங்கி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாட்டத்து 
சாைளகள் வார்டு எண்.3 , 4.ேகாடாங்கி பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பக்கத்து கிராம ேதாட்டத்து சாைலகள் வார்டு 
எண்.3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு 
கிைள 
ேகாடங்கிபாைளயம் - 
642109

1.ேகாடாங்கி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாடாங்கி 
பாைளயம் வடக்கு பகுதி வார்டு எண்.1 , 2.ேகாடாங்கி 
பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாடாங்கி பாைளயம் ேபாயர் 
ெதரு வார்டு எண்.1 , 3.ேகாடாங்கி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேகாடாங்கி பாைளயம் அ ஜன காலனி வார்டு எண்.1 , 
4.ேகாடாங்கி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாடாங்கி 
பாைளயம் ேதாட்டத்து வடுகள் வார்டு எண்.1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

290 290 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
கிணத்துக்கடவு - 642109

1.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி ெபாள்ளாச்சி ேராடு வார்டு எண்.1 , 
2.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி கிருஷ்ணசாமிபுரம் வார்டு எண்.2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

291 291 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் அைற 
எண் 1 கிணத்துக்கடவு - 
642109

1.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி மதுைரவரீன் ெதரு வார்டு எண்.4 , 
2.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு எண்.4 
, 3.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி டாக்டர் அம்ேபத்கார் வதீி 
வார்டு எண்.4 , 4.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி ரயில்ேவஸ்ேடசன் 
ேராடு வார்டு எண்.4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
292 292 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் அைற 
எண் 2 கிணத்துக்கடவு - 
642109

1.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி திரு.வி.க. வதீி வார்டு எண்.4 , 
2.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி ஔைவயார் வதீி வார்டு எண்.5 , 
3.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி சாரதாமணி வதீி வார்டு எண்.5 , 
4.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி கட்டெபாம்மன் வதீி வார்டு எண்.5 
, 5.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி குமரன் வதீி வார்டு எண்.5 , 
6.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி வ.உ.சி. ெதரு வார்டு எண்.5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

293 293 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ெதற்கு கிைள 
கிணத்துக்கடவு - 642109

1.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி ெபாள்ளாச்சி ேராடு வார்டு எண்.1 , 
2.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி அண்ணா வதீி வார்டு எண்.2 , 
3.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி விேவகானந்தர் வதீி வார்டு 
எண்.3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

294 294 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த 
ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 
ேமற்கு கிைள 
(ேமற்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற) 
கிணத்துக்கடவு - 642109

1.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி ெப யார் நகர் வார்டு எண்.4 , 
2.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி ேதேராடும் வதீி வார்டு எண்.5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

295 295 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
கிணத்துக்கடவு - 642109

1.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி கைலவாணர் வதீி வார்டு எண்.1 , 
2.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி அண்ணா நகர் வார்டு எண்.2 , 
3.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி சாைலப்புதூர் வதீி வார்டு எண்5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
296 296 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பி பிளாக் கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம் கிணத்துக்கடவு -
 642109

1.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி காமராஜர் காலனி வார்டு எண்.3 , 
2.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி ெபாள்ளாச்சி ேராடு வார்டு எண்4 , 
3.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி ேகாயமுத்தூர் ேராடுவார்டு எண்.6 
, 4.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி கல்லாங்காட்டு புதூர் வார்டு 
எண்7 , 5.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி கிணத்துக்கடவு ெமயின் 
ேராடு வார்டு எண்.8 , 6.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி 
கிணத்துக்கடவு வார்டு 5,6,7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

297 297 அரசு உதவிெபறும் 
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
சிங்கராம்பாைளயம் - 
642109

1.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி ஆண்டிக்கவுண்டன் பாைளயம் 
வார்டு எண்.1 , 2.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி நடுப்பாைளயம் 
வதீி வார்டு எண்.2 , 3.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி ேநரு வதீி 
வார்டு எண்.3 , 4.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி பாரதியார் வதீி 
வார்டு எண்.4 , 5.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி காந்தி காலனி 
வார்டு எண்.5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

298 298 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
பகவதிபாைளயம் - 642109

1.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி டாக்டர் சுப்பராயன் ெதரு வார்டு 
எண்.1 , 2.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி விநாயகர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண்.1 , 3.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி இளங்ேகா வதீி. 
வார்டு எண்.1 , 4.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி ேநதாஜி வதீி 
வார்டு எண்.1 , 5.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி திருநீலகண்டன் 
வதீி வார்டு எண்.1 , 6.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி காந்தி 
காலனி வார்டு எண்.1 , 7.கிணத்துக்கடவு ேபரூராட்சி 
பிரசன்ேடசன் கான்ெவன்ட் வார்டு எண்.1 , 8.கிணத்துக்கடவு 
சிறப்புநிைலஊராட்சி திலகர் வதீி வார்டு எண்.1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 122  கிணத்துக்கடவு சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி   
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியி
ன் வைக

1 2 3 4 5
299 299 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 
ெந10.முத்தூர் - 642109

1.முத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தூர் வார்டு. 1 , 2.முத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தூர் வார்டு.2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

300 300 அரசு ஆதி திராவிடர் 
நல துவக்கப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
சங்கராயபுரம் - 642109

1.முத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சங்கராய புரம் வார்டு. 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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