
வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
1 1

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி  ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கு அைற 
கிழக்கு ஓட்டு கட்டிடம், 
ெபத்தநாயக்கனூர்‐642134

1.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
ெமாண்டிமாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண்.1 , 
2.ெபத்தநாயக்கனூர்(வ கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு வதீி வார்டு 
எண்.2 , 3.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
ராமர்ேகாவில்வதீிவார்டுஎண்2 , 4.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) 
மற்றும் (ஊ) ேடங்க் வதீிவார்டுஎண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

2 2

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி  ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கு அைற 
கிழக்கு ஓட்டு கட்டிடம் 
ெபத்தநாயக்கனூர்‐642134

1.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) மற்றும் (ஊ) உப்புக்கிணறு 
வதீிவார்டுஎண்3 , 2.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளிக்கூட வதீி1 , 3.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
மதுைர வரீன் ேகாவில் வதீி4 , 4.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) 
மற்றும் (ஊ) ைரஸ் மில் வதீி வார்டு எண் 3 , 
5.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் வதீி 
வார்டுஎண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

3 3
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் 
பள்ளி  ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பகுதி ெதற்கு புற 
ஓட்டு முக்கிய அைற 
ெபத்தநாயக்கனூர்‐642134

1.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) மற்றும் (ஊ) டாக்டர் 
காலனிவார்டுஎண்3 , 2.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
காந்தி நகர்3வார்டுஎண் , 3.ெபத்தநாயக்கனூர்(வ கி) மற்றும் (ஊ) 
ராேஜந்திராபுரம்1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

4 4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் 
பள்ளி  வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு புற ஓட்டு கட்டிடம் 
ெபத்தநாயக்கனூர்‐642134

1.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுக்காலனிவார்டுஎண்4 , 2.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) 
மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர்வார்டுஎண்4 , 3.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ 
கி) மற்றும் (ஊ) ேதாட்டத்து சாைளகள்வார்டுஎண்1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 
நிைலப்பள்ளி  கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு புற முக்கிய 
ஓட்டு கட்டிடம் 
ெகங்கம்பாைளயம் ‐642134

1.ெபத்தநாயக்கனூர் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகங்கம்பாைளயம்வார்டுஎண்1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
6 6

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு புற ஓட்டு கட்டிடம் 
ேசாமந்துைற ‐642134

1.ேசாமந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைரவரீன் ேகாவில் 
வதீிவார்டுஎண்1 , 2.ேசாமந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
என்.எஸ்.ேக வதீிவார்டுஎண்1 , 3.ேசாமந்துைற (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மா யம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்1 , 4.ேசாமந்துைற 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ ஜன காலனிவார்டுஎண்1 , 5.ேசாமந்துைற 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாட்டத்து சாைளவார்டுஎண்1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

7 7
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு புற ஓட்டு கட்டிடம் 
ேசாமந்துைற ‐ 642134

1.ேசாமந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத் ெதருவார்டுஎண்2 , 
2.ேசாமந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளி ெமயின் 
வதீிவார்டுஎண்2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு புற கூடுதல் 
ெதற்கு கட்டிடம் 
ேசாமந்துைற ‐ 642134

1.ேசாமந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத் ெதருவார்டுஎண்2 , 
2.ேசாமந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளி ெமயின் 
வதீிவார்டுஎண்2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு புற கூடுதல் 
வடக்கு கட்டிடம் 
ேசாமந்துைற ‐ 642134

1.ேசாமந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூர்மசாமி ேகாவில் 
வதீிவார்டுஎண்3 , 2.ேசாமந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்காளியப்பகவுண்டர் வதீிவார்டுஎண்4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
10 10

அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பார்த்த கிழக்குப் 
பகுதி தார்சு 
கட்டிடம்ெதன்சித்தூர்‐642134

1.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்திேவல் கவுண்டர் 
வதீிவார்டுஎண்1 , 2.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டத்து 
வதீிவார்டுஎண்1 , 3.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிரசிெடண்ட் வதீிவார்டுஎண்2 , 4.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்2 , 5.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மணியகாரர் வதீிவார்டுஎண்2 , 6.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) முதலியார் வதீிவார்டுஎண்2 , 7.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

11 11

அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
வடக்குப் பார்த்த ெதற்கு 
பகுதி தார்சு 
கட்டிடம்ெதன்சித்தூர்‐642134

1.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்திேவல் கவுண்டர் 
வதீிவார்டுஎண்1 , 2.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டத்து 
வதீிவார்டுஎண்1 , 3.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிரசிெடண்ட் வதீிவார்டுஎண்2 , 4.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்2 , 5.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மணியகாரர் வதீிவார்டுஎண்2 , 6.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) முதலியார் வதீிவார்டுஎண்2 , 7.ெதன்சித்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

12 12 அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு புற ெதற்கு 
பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் 
ரமணமுதலி புதூர்-642134

1.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் 
வதீிவார்டுஎண்1 , 2.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மதுைர வரீன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்2 , 3.ரமணமுதலி புதூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மில் வதீிவார்டுஎண்2 , 4.ரமணமுதலி புதூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசௗண்டம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்3 , 
5.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தலகண்டம்மன் 
ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்3 , 6.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மா யப்பாநகர்வார்டுஎண்3 , 7.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேதாட்டத்துச்சாைளவார்டுஎண்2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
13 13 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு புற 
வடக்கு பகுதி ஓட்டு 
கட்டிடம்,ரமணமுதலிபுதூர்-
642134

1.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெஜ.ெஜ 
நகர்வார்டுஎண்1 , 2.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர்வார்டுஎண்1 , 3.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காந்தி நகர்வார்டுஎண்1 , 4.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ராமர் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்2 , 5.ரமணமுதலி புதூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசௗண்டம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்3 , 
6.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மில் வதீிவார்டுஎண்3 , 
7.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைர வரீன் 
ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்3 , 8.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்2 , 9.ரமணமுதலி புதூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தலகண்டம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்3 , 
10.ரமணமுதலி புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாட்டத்துசாைளவார்டுஎண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கு புற தார்சு 
கட்டிடம் 
ெதன்சங்கம்பாைளயம்-642007

1.ெதன்சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் 
நகர்வார்டுஎண்1 , 2.ெதன் சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மதுைர வரீன் ேகாவில் வதீி வார்டுஎண்1 , 3.ெதன் 
சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமாட்சியம்மன் 
ேகாவில் வதீி வார்டுஎண்2 , 4.ெதன் சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சர்க்கார் கிணறு வதீிவார்டுஎண்1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு 
கட்டிடம் 
ெதன்சங்கம்பாைளயம்-642007

1.ெதன் சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஜைன ேகாவில் 
வதீிவார்டுஎண்3 , 2.ெதன் சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்2 , 3.ெதன் 
சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைலஞர் நகர் ெமயின் 
ேராடுவார்டுஎண்3 , 4.ெதன் சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆைனமைல ேராடுவார்டுஎண்3 , 5.ெதன் சங்கம்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்3 , 6..கி) 
மற்றெதன்சங்கம்பாைளயம் (வும் (ஊ) 
உடுமைலேராடுவார்டுஎண்3 , 7.ெதன்சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெதன்சங்கம்பாைளயம் மடம்வார்டுஎண்3 , 
8.ெதன்சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெப யகைடவதீிவார்டுஎண்2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு புற தார்சு 
கட்டிடம் 
ெதன்சங்கம்பாைளயம்-642007

1.ெதன்சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைலஞர் 
நகர்வார்டுஎண்1 , 2.ெதன்சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சமத்துவபுரம்வார்டுஎண்3 , 3.ெதன்சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நஞ்சப்ப நகர்வார்டுஎண்1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

17 17 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
முக்கிய தார்சு கட்டிடம் 
கிழக்கிலிருந்து இரண்டவது 
அைற நவமைல-642101

1.ெதன்சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைலஞர் 
நகர்வார்டுஎண்1 , 2.ெதன்சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சமத்துவபுரம்வார்டுஎண்3 , 3.ெதன்சங்கம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நஞ்சப்ப நகர்வார்டுஎண்1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ெதற்கு 
பார்த்த ெதற்கு புற ேமற்கு 
பகுதி தார்சு கட்டிடம் 
ஆளியார் நகர்-642101

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) வால்பாைற ேராடுவார்டுஎண்14 , 
2.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) படீர் கானல் காலனிவார்டுஎண்14 , 
3.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) எல்.எப். கூலீஸ் காலனிவார்டுஎண்14 , 
4.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) எல் எப் காலனிவார்டுஎண்14 , 
5.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ஆற்றுப்புற காலனிவார்டுஎண்14 , 
6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அருட்ெபருஞ்ேஜாதி நகர்வார்டுஎண்14 , 
7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அன்பு நகர்வார்டுஎண்14 , 8.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) பி.ஏ.பி.காலனிவார்டுஎண்14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு புற ேமற்கு பகுதி 
தார்சு கட்டிடம் ஆளியார் நகர்-
642101

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ஆழியார் நகர்வார்டுஎண்1 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ஆற்றுப்புறக் காலனிவார்டுஎண்3 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) மார்க்ெகட் ேராடுவார்டுஎண்1 , 4.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) அரசு அலுவலகக் குடியிருப்புவார்டுஎண்1 , 
5.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) எழுத்தர் நகர்வார்டுஎண்1 , 6.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) பி.ஏ.பி. குடியிருப்புவார்டுஎண்1 , 7.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) மீன் ெதாட்டி பகுதிவார்டுஎண்1 , 8.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) சின்னப்பகவுண்டர்காலணிவார்டுஎண்1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கு புற கூடுதல் தார்சு 
கட்டிடம் ஆளியார் நகர்-642101

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ஆழியார் நகர்வார்டுஎண்14 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) கச்ேச  வதீிவார்டுஎண்14 , 3.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ராமசாமி காலனிவார்டுஎண்14 , 4.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
தியாகிகள் காலனிவார்டுஎண்14 , 5.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
மைலயாக் காலனிவார்டுஎண்14 , 6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
புளியங்கண்டிவார்டுஎண்14 , 7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
மார்க்ெகட்காலனிவார்டுஎண்14 , 8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ேசரன்காலனிவார்டுஎண்14 , 9.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
குமரன்நகர்வார்டுஎண்14 , 10.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
விவசாயப்பண்ைணவார்டுஎண்14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு புற முக்கிய 
ஓட்டு கட்டிடம் ெபாங்காளியூர்-
642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெபாங்காளியூர் ெமயின் 
ேராடுவார்டுஎண்15 , 2.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) மாணிக்கம் 
சந்துவார்டுஎண்15 , 3.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அப்பன் 
வதீிவார்டுஎண்15 , 4.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெபருமாள் ேகாவில் 
வதீிவார்டுஎண்15 , 5.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ராமசாமி 
வதீிவார்டுஎண்15 , 6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சக்திேவல் 
ெதருவார்டுஎண்15 , 7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ஸ்கூல் 
வதீிவார்டுஎண்15 , 8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) வினாயகர் ேகாவில் 
ெதருவார்டுஎண்15 , 9.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெப யாகவுண்டர் 
வதீிவார்டுஎண்15 , 10.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கந்தசாமி 
வதீிவார்டுஎண்15 , 11.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) மதியப்பள்ளி 
வதீிவார்டுஎண்15 , 12.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெநல்லிதுைற 
ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற புதிய தார்சு 
கட்டிடம்ெபாங்காளியூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) மதுைரவரீன் வதீிவார்டுஎண்15 , 
2.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ஹ ஜனகிணறு வதீிவார்டுஎண்15 , 
3.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) மயிலான் வதீிவார்டுஎண்15 , 4.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) மாசாணி வதீிவார்டுஎண்15 , 5.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) சுப்பன் வதீிவார்டுஎண்15 , 6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ேவட்ைடயன் வதீிவார்டுஎண்15 , 7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ஆண்டி வதீிவார்டுஎண்15 , 8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ஆறுமுகம் 
வதீிவார்டுஎண்15 , 9.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ரங்கன் 
வதீிவார்டுஎண்15 , 10.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அ ஜன 
ெதருவார்டுஎண்15 , 11.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
அம்மாைசக்கவுண்டர் வதீிவார்டுஎண்15 , 12.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) திருமன் வதீிவார்டுஎண்15 , 13.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ெபாது ைமதானம்வார்டுஎண்15 , 14.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) புதுக்காலனிவார்டுஎண்15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 7 of 74



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி ேமற்கு 
புற புதிய தார்சு கட்டிடம் 
ெபாங்காளியூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) மயிலாடுதுைறவார்டுஎண்15 , 
2.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெதற்ேகாட்டு வாய்க்கால்வார்டுஎண்15 , 
3.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெபாங்காளியூர் சுப்பரமணியம் 
வதீிவார்டுஎண்15 , 4.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கந்தசாமி 
வதீிவார்டுஎண்15 , 5.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) காளியப்பன் 
வதீிவார்டுஎண்15 , 6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) மதியப்பள்ளி 
வதீிவார்டுஎண்15 , 7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சுப்ைபயன் 
வதீிவார்டுஎண்15 , 8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ஆலாஞ்சிைற 
கந்தசாமிகவுண்டர் சாைலவார்டுஎண்15 , 9.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ஆலாஞ்சிைற கவுண்டர் சாைலவார்டுஎண்15 , 
10.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) மூங்கிலடிவார்டுஎண்15 , 11.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) எம் ேக பி சாைல மல்லம்பாைறவார்டுஎண்15 , 
12.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) முத்து கவுண்டர் சாைலவார்டுஎண்15 , 
13.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ேகாட்டூர் பிளாக் வார்டு எண்.15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

24 24 மேனான்மணி 
ெசல்லமுத்ைதயா அரசு 
ெபண்கள் உயர்நிைலப்பள்ளி  
வடக்கு பார்த்த நடு பகுதி 
ேமற்கிலிருந்து இரண்டவது 
அைற தைரதள கட்டிடம் 
ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்9 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) கூைழயப்பன் வதீிவார்டுஎண்9 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) சுங்கப்பெசட்டியார் வதீி (தங்கப்பன் 
வதீி)வார்டுஎண்9 , 4.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) வள்ளுவர் 
வதீிவார்டுஎண்9 , 5.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெநல்லித்துைற 
வதீிவார்டுஎண்10 , 6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ெநல்லிதுைறவார்டுஎண்10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
25 25 மேனான்மணி 

ெசல்லமுத்ைதயா அரசு 
ெபண்கள் உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு பகுதி 
கூடுதல் வகுப்பு அைற 
தைரதள கட்டிடம் ேகாட்டூர்-
642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) எம் ஜ ீஆர் காலனிவார்டுஎண்9 , 
2.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அம்ேபத்கார் வதீிவார்டுஎண்9 , 
3.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) காமராஜர் வதீிவார்டுஎண்9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

26 26 மேனான்மணி 
ெசல்லமுத்ைதயா அரசு 
ெபண்கள் உயர்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ெதன்ேமற்கு 
பகுதி தார்சு கட்டிடம் 
ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) குமரன் வதீிவார்டுஎண்10 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ெஜகஜவீன்ராம் வதீிவார்டுஎண்10 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ேவலாயுதம் வதீிவார்டுஎண்10 , 4.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) சிவப்பிரகாஷ் வதீிவார்டுஎண்10 , 5.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) புதுக்காலனிவார்டுஎண்10 , 6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ேநரு வதீிவார்டுஎண்10 , 7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
காளியப்பகவுண்டர் வதீிவார்டுஎண்17 , 8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
புள்ளிக்கவுண்டர் வதீிவார்டுஎண்17 , 9.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
கருப்பகவுண்டர் வதீிவார்டுஎண்17 , 10.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ெசன்னியப்பகவுண்டர் வதீி வார்டு எண்18 , 11.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) மதுைரவரீன் ேகாயில் வதீிவார்டுஎண்17 , 
12.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அங்கலக்குறிச்சி வதீிவார்டுஎண்8 , 
13.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ேவசுக்காரர் வதீிவார்டுஎண்18 , 
14.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) வள்ளூவர் வதீிவார்டுஎண்18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
27 27 மேனான்மணி 

ெசல்லமுத்ைதயா அரசு 
ெபண்கள் உயர்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு பகுதி 
வடக்கு அைற தைர தளம் 
தார்சு கட்டிடம் ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ேதங்காய்ப்பாைற வதீிவார்டுஎண்17 , 
2.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) வள்ளிநாயகம் வதீிவார்டுஎண்18 , 
3.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அமராவதி வதீிவார்டுஎண்18 , 
4.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெகாத்துக்கார ெவங்கடாசலம் 
வதீிவார்டுஎண்18 , 5.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அண்ணாமைல 
வதீிவார்டுஎண்18 , 6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ேசமைல 
வதீிவார்டுஎண்18 , 7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ெபான்னாபுரத்ைதயன் ெதருவார்டுஎண்18 , 8.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ஈஸ்வரன் ெதருவார்டுஎண்18 , 9.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ெப ய ைபயன் ெதருவார்டுஎண்18 , 10.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) மந்ைதக்காட்டு சின்னப்பன் ெதருவார்டுஎண்18 , 
11.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெமாசுவன்பாைற ெதருவார்டுஎண்18 , 
12.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) திருவள்ளூவர்காலனிவார்டுஎண்18 , 
13.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சின்னப்பன்வதீிவார்டுஎண்18 , 
14.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) வண்ணார்வதீிவார்டுஎண்18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

28 28 ஊராட்டசி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கு பகுதி முக்கிய தார்சு 
கட்டிடம் ெமாசுவண்பாைற-
642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்20 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) விஸ்வபிராமணர் வதீிவார்டுஎண்20 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) வஷ்ைடயார் வதீிவார்டுஎண்19 , 4.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) தம்பா வதீிவார்டுஎண்19 , 5.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
புது வதீிவார்டுஎண்19 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
29 29 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி முக்கிய தார்சு 
கட்டிடம் ெமாசுவன்பாைற-
642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 4 , 2.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ெப யெபாது ெபான்னிய வதீிவார்டுஎண்18 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) குட்டியாண்டி வதீிவார்டுஎண்19 , 4.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ப சுக்காரர் வதீிவார்டுஎண்19 , 5.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ெநல்லி ேமட்டுக்காரர் சந்துவார்டுஎண்19 , 
6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கருப்ப வதீிவார்டுஎண்19 , 7.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) கந்தசாமி வதீிவார்டுஎண்19 , 8.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) கருப்புசாமி வதீிவார்டுஎண்19 , 9.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) மா யப்ப வதீிவார்டுஎண்19 , 10.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) நஞ்சக்ெகால்லன் வதீிவார்டுஎண்19 , 11.ேகாட்டூர் 
(ேபருராட்சி) ஆறுமுகம் வதீிவார்டுஎண்19 , 12.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) பழனி வதீிவார்டுஎண்19 , 13.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
அரசூர்வித்தப்ப வதீிவார்டுஎண்19 , 14.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
முத்துச்சாமி வதீிவார்டுஎண்18 , 15.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
துைரராஜ் வதீிவார்டுஎண்18 , 16.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ராமலிங்கம் வதீிவார்டுஎண்18 , 17.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
மந்தி யப்பன் வதீிவார்டுஎண்19 , 18.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ெமாசுவம்பாைற வதீிவார்டுஎண்18 , 19.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ேகாபால்சாமி ேகாயில் வதீிவார்டுஎண்18 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

30 30 அரசு ஆண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி  வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி அைற எண் 3 
தார்சு கட்டிடம் ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கடைலக்காரர் ெதருவார்டுஎண்19 , 
2.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெசன்னியப்பன் வதீிவார்டுஎண்21 , 
3.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெஜயப்பிரகாஷ் வதீிவார்டுஎண்21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
31 31 அரசு ஆண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பகுதி முக்கிய தார்சு 
கட்டிடம் ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்20 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) விஷ்வப்பிராமணர் வதீிவார்டுஎண்19 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) தம்பா ெதரு வதீிவார்டுஎண்19 , 4.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ெப யசாமி வதீிவார்டுஎண்19 , 5.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ேசமைல ெசட்டியார் வதீிவார்டுஎண்19 , 6.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) அருணாசலம் முதலியார் ெதருவார்டுஎண்19 , 
7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) காமாட்சியம்மன் ேகாயில் 
வதீிவார்டுஎண்20 , 8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) முத்து 
வதீிவார்டுஎண்20 , 9.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) மில் 
வதீிவார்டுஎண்21 , 10.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கவுண்டப்பன் 
ெதருவார்டுஎண்21 , 11.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) திேயட்டர் 
வதீிவார்டுஎண்21 , 12.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கண்டியப்பன் 
வதீிவார்டுஎண்21 , 13.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சிவமணி ெதரு 
வதீிவார்டுஎண்21 , 14.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) குப்பன் ெதரு 
வதீிவார்டுஎண்21 , 15.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அமீர்சாயபு 
வதீிவார்டுஎண்21 , 16.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) புதுவதீிவார்டுஎண்21 
, 17.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ேதங்காய்பாைற ேராடுவார்டுஎண்21 , 
18.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெகாட ேவலா மர வதீிவார்டுஎண்15 , 
19.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெசல்லமுத்துநகர்வார்டுஎண்15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
32 32 அரசு ஆண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி  ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பகுதி முக்கிய அைற 
எண் 16 தார்சு கட்டிடம் 
ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்21 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) நாச்சிமுத்து வதீிவார்டுஎண்21 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) விநாயகர் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்21 , 4.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) பழனியப்ப வதீி வார்டு எண் 21 , 5.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) மில் வதீி வார்டு எண் 21 , 6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ெகாடேவலாமரத்து வதீி வார்டு எண் 21 , 7.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ராமசாமி வதீி வார்டு எண் 15 , 8.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) வரீாசாமி வதீி வார்டு எண் 21 , 9.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ெபருமாள் வதீி வார்டு எண் 21 , 10.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ஆடுஅறுக்கும் ெதாட்டி வதீிவார்டுஎண்21 , 
11.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அப்பா வதீிவார்டுஎண்21 , 12.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) குள்ளா வதீிவார்டுஎண்21 , 13.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ஆறுமுக வதீிவார்டுஎண்21 , 14.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) காளியப்ப 
ெசட்டியார் வதீிவார்டுஎண்21 , 15.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) குறவன் 
வதீிவார்டுஎண்21 , 16.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெபருமாள்சாமி 
ேகாயில் வதீிவார்டுஎண்21 , 17.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெதாம்பர் 
வதீிவார்டுஎண்21 , 18.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ராஜவ்காந்திநகர்வார்டுஎண்21 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி (உருது) வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு புற ெதற்கு 
பகுதி தார்சு கட்டிடம் 
ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கடைலக்காரர் ெதருவார்டுஎண்19 , 
2.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெசன்னியப்பன் வதீிவார்டுஎண்21 , 
3.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெஜயப்பிரகாஷ் வதீிவார்டுஎண்21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
34 34 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி (உருது) வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு புற ெதற்கு 
பகுதி தார்சு கட்டிடம் 
ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கர்ணம் காட்டு வதீி15 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ெபான்ேன வதீிவார்டுஎண்15 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) பஜைன ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்3 , 4.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) குப்பமுத்து வதீிவார்டுஎண்15 , 5.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) மணியகாரர் வதீி வார்டு எண் 3 , 6.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ேகாட்டூர் பழனியூர் வதீி வார்டு எண் 3 , 
7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெபருமாள் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்15 , 
8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கந்தசாமி வதீிவார்டுஎண்15 , 9.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) அ யாபுரம் வதீிவார்டுஎண்15 , 10.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ஆதிபராசக்தி நகர்வார்டுஎண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
35 35 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி  கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பகுதி ஓட்டு 
கட்டிடம் ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்2 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ைஹதர்அலி வதீிவார்டுஎண்2 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) வாைழமரத்து வதீிவார்டுஎண்2 , 4.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ேகாயாராவுத்தர் வதீிவார்டுஎண்2 , 5.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) உஸ்மான்கான் வதீிவார்டுஎண்2 , 6.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ேதர் வதீிவார்டுஎண்2 , 7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
மஜத் வதீிவார்டுஎண்2 , 8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அங்காளம்மன் 
ேகாவில் ெதருவார்டுஎண்2 , 9.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) முத்து 
கிருஷ்ணன் வதீிவார்டுஎண்2 , 10.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
சின்னக்ேகாட்டூர் பழனியூர் வதீிவார்டுஎண்2 , 11.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ைமதீன் வதீிவார்டுஎண்2 , 12.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
பண்ணாடிபாவா வதீிவார்டுஎண்2 , 13.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
ெகாண்டம்பட்டிகாரர் வதீிவார்டுஎண்2 , 14.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
நபிகான் வதீிவார்டுஎண்2 , 15.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) முஸ்தபா 
வதீிவார்டுஎண்2 , 16.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெமத்ைதகாரர் ெதரு 
வார்டு எண் 2 , 17.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) மதுைரவரீன் ேகாவில் 
வதீிவார்டுஎண்2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
36 36 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி  ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கு பகுதி ஓட்டு 
கட்டிடம் பழனியூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) இராமசாமி வதீிவார்டுஎண்15 , 
2.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) பஜைன ேகாயில் வதீிவார்டுஎண்4 , 
3.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) புதுத் ெதருவார்டுஎண்4 , 4.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) பழனியூர் கிழக்குத் ெதருவார்டுஎண்4 , 5.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) கிருஷ்ணசாமிக் கவுண்டர் ெதருவார்டுஎண்4 , 
6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சுப்ேப கவுண்டர் ெதருவார்டுஎண்4 , 
7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சீரங்கநாதன் ெதருவார்டுஎண்4 , 
8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) பள்ளிக்கூடத் ெதருவார்டுஎண்4 , 
9.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) வடிேவல் சந்துவார்டுஎண்4 , 
10.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) உப்புக்கிணறு வதீிவார்டுஎண்4 , 
11.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) மதுைரவரீன்ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்4 
, 12.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அங்காளம்மன் ேகாயில் 
வதீிவார்டுஎண்4 , 13.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெவள்ளேபாயன் 
வதீிவார்டுஎண்4 , 14.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) விநாயகர் ேகாயில் 
வதீிவார்டுஎண்4 , 15.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சுப்பா 
வதீிவார்டுஎண்4 , 16.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெபான்னா 
வதீிவார்டுஎண்4 , 17.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) எம் ஜி ஆர் 
நகர்வார்டுஎண்4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி தமிழ் ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி வடபுற 
தார்சு கட்டிடம் ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்6 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) பஞ்சாயத்து ஆபஸ் ேராடுவார்டுஎண்6 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) திம்மா ெதருவார்டுஎண்6 , 4.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
குப்பன் வதீிவார்டுஎண்6 , 5.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கருப்பராயன் 
ேகாவில் ெதருவார்டுஎண்6 , 6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) வரீன் 
ெதருவார்டுஎண்6 , 7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சந்தானம் 
ெதருவார்டுஎண்6 , 8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சுங்கப்ப 
ெதருவார்டுஎண்6 , 9.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அய்யாவு ெசட்டி 
வதீிவார்டுஎண்6 , 10.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கந்தவண்ணான் 
ெதருவார்டுஎண்6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

38 38 அரசு ஆண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு புற அைற எண் 13 
தார்சு கட்டிடம் ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்6 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) பஞ்சாயத்து ஆபஸ் ேராடுவார்டுஎண்6 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) திம்மா ெதருவார்டுஎண்6 , 4.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) 
குப்பன் வதீிவார்டுஎண்6 , 5.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கருப்பராயன் 
ேகாவில் ெதருவார்டுஎண்6 , 6.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) வரீன் 
ெதருவார்டுஎண்6 , 7.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சந்தானம் 
ெதருவார்டுஎண்6 , 8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சுங்கப்ப 
ெதருவார்டுஎண்6 , 9.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அய்யாவு ெசட்டி 
வதீிவார்டுஎண்6 , 10.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கந்தவண்ணான் 
ெதருவார்டுஎண்6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
39 39 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி தமிழ் ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு 
கட்டிடம் ேகாட்டூர்-642114

1.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்7 , 2.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் வதீிவார்டுஎண்7 , 3.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) அருக்காணியம்மாள் ெதருவார்டுஎண்7 , 4.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) கருங்கூைழயப்பன் சந்துவார்டுஎண்7 , 5.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) பள்ளிக்கூட சந்துவார்டுஎண்7 , 6.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) வட்டப்ெபாட்டுக்காரர் சந்துவார்டுஎண்7 , 7.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ஆைனக்ெகாம்புக்காரர் ெதருவார்டுஎண்7 , 
8.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கைரயாம்பாைளயம் கருப்பகவுண்டர் 
ெதருவார்டுஎண்7 , 9.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ராமலிங்கஆசா  
ெதருவார்டுஎண்7 , 10.ேகாட்டூர்(ேபரூராட்சி) நடுப்பண்ணாடி 
கந்தசாமிக்கவுண்டர் ெதருவார்டுஎண்7 , 11.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) நாட்டுக்கல்லப்பன் ெதருவார்டுஎண்7 , 12.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) மண்ணத்துக்காரர் ெதருவார்டுஎண்7 , 13.ேகாட்டூர் 
(ேபரூராட்சி) ெசலம்பியகவுண்டர் ெதருவார்டுஎண்7 , 
14.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சரவணன் ெதருவார்டுஎண்7 , 
15.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) பஜைனக்ேகாயில் ெதருவார்டுஎண்7 , 
16.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ஊர்பண்ணாடி ெதருவார்டுஎண்7 , 
17.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சின்னத் ெதருவார்டுஎண்7 , 
18.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ெகாசவங்காட்டுக்காரர் 
ெதருவார்டுஎண்7 , 19.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) கணக்குப் பிள்ைள 
ெதருவார்டுஎண்7 , 20.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) சங்காட்டுக்காரர் 
ெதருவார்டுஎண்7 , 21.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ேசடங்காட்டுக்காரர் 
வதீிவார்டுஎண்7 , 22.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) அங்கலக்குறிச்சி 
வதீிவார்டுஎண்7 , 23.ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) வடக்குவாசல்காரர் 
வதீிவார்டுஎண்7 24 ேகாட்டூர் (ேபரூராட்சி) ேகாட்டூர் வார்டுஎண்7

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பகுதி முக்கிய 
ஓட்டு கட்டிடம்அங்கலகுறிச்சி-
642007

1.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கலக்குறிச்சி வார்டு 
எண் 1 , 2.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கலக்குறிச்சி 
வார்டு 2 ராமர் ேகாவில் வதீி , 3.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அங்கலக்குறிச்சி வார்டு 3 மதுைரவரீன்ேகாயில்வதீி , 
4.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கலக்குறிச்சிவார்டு 
எண் 3 மதுைர வரீன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
41 41 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி ஓட்டு 
கட்டிடம் அங்கலகுறிச்சி-642007

1.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கலக்குறிச்சி வார்டு 4 
, 2.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு எண் 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி  ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு 
கட்டிடம் ேவடசந்தூர்-642007

1.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கலக்குறிச்சி வார்டு 4 
, 2.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு எண் 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு புற ேமற்கு 
அைற ஓட்டு கட்டிடம் 
அங்கலக்குறிச்சி-642007

1.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கலக்குறிச்சி வார்டு 6 
, 2.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கலக்குறிச்சிவார்டு 
எண் 7 , 3.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கலக்குறிச்சி 
வார்டு எண் 7 , 4.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அங்கலக்குறிச்சி வார்டு எண்8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

44 44 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி  ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பகுதி புதிய 
ஓட்டு கட்டிடம் 
அங்கலக்குறிச்சி-642007

1.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கலக்குறிச்சி வார்டு 
எண் 1 , 2.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கலக்குறிச்சி 
வார்டு 2 ராமர் ேகாவில் வதீி , 3.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அங்கலக்குறிச்சி வார்டு 3 மதுைரவரீன்ேகாயில்வதீி , 
4.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கலக்குறிச்சிவார்டு 
எண் 3 மதுைர வரீன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி  வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு புற புதிய 
தார்சு கட்டிடம் 
அங்கலக்குறிச்சி-642007

1.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வால்பாைற ெமயின் 
ேராடுவார்டுஎண்10 , 2.அங்கலக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இந்திரா நகர்வார்டுஎண்10 , 3.அங்கலக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முருகன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்10 , 4.அங்கலக்குறிச்சி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வால்பாைற ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்10 , 
5.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புது காலனிவார்டுஎண்10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
46 46 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  கிழக்கு 
பார்த்த கூடுதல் புதிய தார்சு 
கட்டிடம் அங்கலக்குறிச்சி-
642007

1.அங்கலக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாட்டூர் 
ேராடுவார்டுஎண்10 , 2.அங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அ ஜன காலனிவார்டுஎண்10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

47 47 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 
அங்கலக்குறிச்சி-642007

1.அங்கலக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புது காலனிவார்டுஎண்10 , 
2.அங்கலக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எ. ேக .எஸ் 
இட்ேட வார்டுஎண்10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

48 48 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி  ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பகுதி ஓட்டு 
கட்டிடம் 
பில்சின்னாம்பாைளயம்-642123

1.பில்சின்னாம்பாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
பில்சின்னாம்பாைளயம் கிழக்குவார்டுஎண்1 , 
2.பில்சின்னாம்பாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ) மதுைரவரீன் 
ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்1 , 3.பில்சின்னாம்பாைளயம் (வ கி) 
மற்றும் (ஊ) அண்ணாநகர்வார்டுஎண்1 , 
4.பில்சின்னாம்பாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் 
ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்1 , 5.பில்சின்னாம்பாைளயம் (வ கி) 
மற்றும் (ஊ) வால்பாைற ேராடுவார்டுஎண்2 , 
6.பில்சின்னாம்பாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ) ேதாட்டத்து 
சாைளவார்டுஎண்2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல 
பள்ளி ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 
பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் 
க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம்-
642123

1.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ) க யாஞ் 
ெசட்டிபாைளயம்வார்டுஎண்1 , 2.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ 
கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்2 , 
3.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
முக்கியேபருந்து சாைலவார்டுஎண்1 , 
4.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
சண்முகபுரம்வார்டுஎண்1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 
பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் 
க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம்-
642123

1.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுச்சாைளவார்டுஎண்1 , 2.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ கி) 
மற்றும் (ஊ) பைழய அ சன காலனிவார்டுஎண்1 , 
3.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 3 வது வார்டு 
வதீி , 4.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதிய 
அ சனகாலனிவார்டுஎண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

51 51 ஊராட்சி 
ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் அரசூர்-
642007

1.கம்பாளபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசூர் ைமய 
வடக்குபகுதிவார்டுஎண்12 , 2.கம்பாளபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசூர் ைமயப்பகுதி ெதற்கு பகுதிவார்டுஎண்13 , 
3.கம்பாலப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ ஜனகாலனி,ெமயின் 
வதீிவார்டுஎண்1 , 4.கம்பாளபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி அ ஜனகாலனிக்கு ெதற்குபகுதி 
, 5.கம்பாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீி 
மற்றும் அரசூர் ேமற்கு பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

52 52 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
கிழ  புற ஓட்டு கட்டிடம் 
குள்ேளகவுண்டனூர்-642007

1.கம்பாளபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசூர் ைமய 
வடக்குபகுதிவார்டுஎண்12 , 2.கம்பாளபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசூர் ைமயப்பகுதி ெதற்கு பகுதிவார்டுஎண்13 , 
3.கம்பாலப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ ஜனகாலனி,ெமயின் 
வதீிவார்டுஎண்1 , 4.கம்பாளபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி அ ஜனகாலனிக்கு ெதற்குபகுதி 
, 5.கம்பாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீி 
மற்றும் அரசூர் ேமற்கு பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 21 of 74



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
53 53 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி  ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பகுதி ஓட்டு 
கட்டிடம் கம்பாலபட்டி 642007

1.கம்பாளபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அமணலிங்காபுரம் வதீி 
வடக்ேகாடு கிழேமல் வதீி 1,2வார்டு , 2.கம்பாலப்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வாட்டர்ேமன் காந்தி வட்டிற்கும் 
கிழபுறம்,தாத்ைதயன் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

54 54 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பகுதி ெதற்கு அைற 
தார்சு கட்டிடம் கம்பாலபட்டி-
642007

1.கம்பாலப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழய அ ஜன 
காலனி,மதுைரவரீன் ேகாவில் வதீி,ஆைனமைல உடுமைல , 
2.கம்பாலப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புது அ ஜன 
காலனிவார்டுஎண்7 , 3.கம்பாலப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அமணலிங்காபுரம் வதீி, தண்ணர் ெதாட்டி வடபுறம்வார்டுஎ , 
4.கம்பாலப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிற்படுத்தப்பட்ேடார் 
காலனிவார்டுஎண்7 , 5.கம்பால்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விநாயகர் ேகாவில் வதீி மற்றும் அதன் ேமற்கு பகுதிவார் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

55 55 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
புதிய தார்சு கட்டிடம் 
ேகாடாங்கிப்பட்டி 642007

1.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுச்சாைளவார்டுஎண்1 , 2.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ கி) 
மற்றும் (ஊ) பைழய அ சன காலனிவார்டுஎண்1 , 
3.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ) 3 வது வார்டு 
வதீி , 4.க யாஞ்ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதிய 
அ சனகாலனிவார்டுஎண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
56 56 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கு புற ஓட்டு கட்டிடம் 
பாரமைடயூர் 642007

1.கம்பாளபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரமைடயூர் 
மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்5 , 2.கம்பாளபட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாடாங்கிப்பட்டி வதீிக்கும் 
ேமற்குபகுதிவார்டுஎண்5 , 3.கம்பாலப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உடுமைல ஆைனமைல வதீி வடபுறம்வார்டுஎண்5 , 
4.கம்பாலப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரமைடயூர் 
அ ஜனகாலனிவார்டுஎண்5 , 5.கம்பாலபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உடுமைல ஆைனமைல வதீிவார்டுஎண்6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

57 57 ஊராட்சி ஒன்றியத் 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு புற ஓட்டு கட்டிடம் 
பாரமைடயூர் 642007

1.கம்பாலப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உடுமைல ஆைனமைல 
வதீிவார்டுஎண்6 , 2.கம்பாலபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூவலப்பருத்தியூர் ேமற்கு,வடக்கு பகுதிவார்டுஎண்6 , 
3.கம்பாலபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூவலப்பருத்தியூர் 
ைமயப்பகுதிவார்டுஎண்6 , 4.கம்பாலபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூவலப்பருத்தியூர் அ ஜனகாலனிவார்டுஎண்6 , 5.கம்பாலபட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்வடல் பாலாறு வதீி, உடுமைல 
ஆைனமைல வதீிவார்டுஎண்6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

58 58 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு புற பைழய 
ஓட்டு கடட்டிடம் 
அர்த்தநா பாைளயம்-642007

1.அர்த்தனா பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அர்த்தனா பாைளயம்வார்டுஎண்2 , 2.அர்த்தனா பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமாட்சிஅம்மன் ேகாவில் பகுதிவார்டுஎண்3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

59 59 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 
புற பைழய ஓட்டு கட்டிடம் 
அர்த்தநா பாைளயம்-642007

1.அர்த்தநா பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பருத்தியூர்வார்டுஎண்4 , 2.அர்த்தநா பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பருத்தியூர் அ ஜனக் காலனிவார்டுஎண்4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
60 60 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி  கிழக்கு பார்த்த 
வட்க்கு புற புதிய தார்சு 
கட்டிடம் அர்த்தநா பாைளயம்-
642007

1.அர்த்தநா பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பருத்தியூர்வார்டுஎண்4 , 2.அர்த்தநா பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பருத்தியூர் அ ஜனக் காலனிவார்டுஎண்4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 
புற புதிய தார்சு கட்டிடம் 
அர்த்தநா பாைளயம்-642007

1.அர்த்தநா பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ ஜன 
காலனிவார்டுஎண்1 , 2.அர்த்தநா பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எ.பி.எஸ் காலனிவார்டுஎண்1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு புற முக்கிய 
ஓட்டு கட்டிடம் 
மஞ்சநாய்கனூர்-642007

1.ஜல்லிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆத்துப்பாலம்வார்டுஎண்1 , 
2.ஜல்லிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜல்லிபட்டி (ஊ) ெமயின் 
ேராடு வார்டுஎண்2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

63 63 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு புற புதிய 
ஓட்டு கட்டிடம் 
மஞ்சநாயக்கனூர்-642007

1.ஜல்லிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜல்லிபட்டி (ஊ)ஜல்லிபட்டி 
வார்டுஎண்1 , 2.ஜல்லிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைர வரீன் 
ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

64 64 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு அைற 
கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் 
மஞ்சநாயக்கனூர்-642007

1.ஜல்லிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மஞ்சநாயக்கனூர்வார்டுஎண்3 , 
2.ஜல்லிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மஞ்சநாயக்கனூர் 
ெமயின்ேராடுவார்டுஎண்2 , 3.ஜல்லிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 4 
வதுவார்டுவார்டுஎண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
65 65 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
ஓட்டு கட்டிடம் எஸ். நல்லூர் 
642007

1.நல்லூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நல்லூர் வார்டு எண் 1 , 2.நல்லூர் 
(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நல்லூர் அ ஜன காலனி வார்டு எண் 1 , 
3.நல்லூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெப யமாமரத்துப்பட்டி வார்டு 
எண் 1 , 4.நல்லூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கைரயாம்பாைளயம் 
வார்டு எண் 1 , 5.நல்லூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 
கைரயாம்பாைளயம் அ ஜன காலனி வார்டு எண் 1 , 6.நல்லூர் 
(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மயிலாபுரம் வார்டு எண் 1 , 7.நல்லூர் (வ.கி.) 
மற்றும் (ஊ) காமராஜ் காலனி வார்டு எண் 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

66 66 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி  வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு 
கட்டிடம் ெரட்டியாரூர் 642007

1.நல்லூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நல்லூர் வார்டு எண் 1 , 2.நல்லூர் 
(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நல்லூர் அ ஜன காலனி வார்டு எண் 1 , 
3.நல்லூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெப யமாமரத்துப்பட்டி வார்டு 
எண் 1 , 4.நல்லூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கைரயாம்பாைளயம் 
வார்டு எண் 1 , 5.நல்லூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 
கைரயாம்பாைளயம் அ ஜன காலனி வார்டு எண் 1 , 6.நல்லூர் 
(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மயிலாபுரம் வார்டு எண் 1 , 7.நல்லூர் (வ.கி.) 
மற்றும் (ஊ) காமராஜ் காலனி வார்டு எண் 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

67 67 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
ேமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் 
ெரட்டியாரூர்-642007

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

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
68 68 அரசு பழங்குடியினர் உண்டு 

உைறவிட நடுநிைலப் பள்ளி  
கிழக்கு பார்த்த மத்திய அைற 
தகர கூைர ேவய்ந்த கட்டிடம் 
டாப் சிலிப் 642133

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) டாப்சிலிப் பி.எ.பி 
காலனிவார்டுஎண்15 , 2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
எருைமப்பாைற காலனிவார்டுஎண்15 , 3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) வரகளியாறு வனப்பகுதி வார்டுஎண்15 , 
4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) வனப்பகுதி ேகாழி கழுத்தி 
டாப் சிலிப்வார்டுஎண்15 , 5.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
ேகாழிகமுத்திவார்டுஎண்15 , 6.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) டாப்சிலிப்வார்டுஎண்15 , 7.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) எருைமபாைறகாலனிவார்டுஎண்15 , 
8.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) வரகழியாறுவார்டுஎண்15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

69 69 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 
பள்ளி  ேமற்கு பார்த்த 
முக்கிய சிெமண்ட் சீட் 
கட்டிடம் சர்க்கார்பதி முகாம், 
ேசத்துமைட-642133

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) சர்க்கார்பதி சர்வ் 
காடுகள் சர்க்கார்பதி ேகம்ப்வா , 2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) சர்க்கார்பதி ேகம்ப்வார்டுஎண்15 , 
3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
மின்வா யக்குடியிருப்புவார்டுஎண்15 , 4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) சர்கார்பதிவார்டுஎண்15 , 5.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) நாகர்ஊற்றுவார்டுஎண்15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
70 70 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு புற 
புதிய தார்சு கட்டிடம் தைர 
தளம் (அைற எண்.18) ெதன்புற 
முதல் அைற அண்ணா நகர், 
ேசத்துமைட-642133

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) ைமனர் பதிவார்டுஎண்13 , 
2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) இரத்தினசாமி கவுண்டர் 
பதிவார்டுஎண்13 , 3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) ெசந்தில் 
கவுண்டர் பதிவார்டுஎண்13 , 4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர்(ேபரூராட்சி) 
வி.ஏ.பி. ரகுபதி ேதாட்டம்வார்டுஎண்13 , 5.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) வி.ஏ.பி. ேசதுபதி ேதாட்டம்வார்டுஎண்13 , 
6.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
அன்னப்பாைறவார்டுஎண்13 , 7.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) வி.எம்.சண்முகம் ெசட்டியார் 
ேதாட்டம்வார்டுஎண்13 , 8.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
ஆரமின்பதிவார்டுஎண்13 , 9.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
சாரதாமணி ேதாட்டம்வார்டுஎண்13 , 10.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) கணபதி கவுண்டர் ேதாட்டம்வார்டுஎண்13 , 
11.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) வி.ஆர்.டி. பதிவார்டுஎண்13 
, 12.ேவட்ைடக்காரன் புதூர் (ேபரூராட்சி) பைழய சர்கார் 
பதிவார்டுஎண்13 , 13.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
சர்கார்பதி ேராடுவார்டுஎண்13 , 14.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) சாக்கார்பதி ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

71 71 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு புற 
புதிய தார்சு கட்டிடம் தைர 
தளம் (அைற எண்.17) ெதன்புற 
இரண்டாவது அைற அண்ணா 
நகர், ேசத்துமைட-642129

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) விநாயகர் ேகாவில் 
வதீிவார்டுஎண்14 , 2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) மதுைர 
வரீன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
72 72 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு புற 
புதிய தார்சு கட்டிடம் தைர 
தளம் (அைற எண்.16) ெதன்புற 
இரண்டாவது அைற அண்ணா 
நகர், ேசத்துமைட-642133

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) அண்ணாநகர்வார்டுஎண்14 , 
2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
பாரதிகுடியிருப்புவார்டுஎண்14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்குபுற தார்சு 
கட்டிடம்மூேவந்தர் காலனி,  
ேசத்துமைட 642133

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) மூேவந்தர் காலனி 
ேமற்கு பண்ைண இல்லங்கள்வார்டுஎண்16 , 
2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) டாப்சிலிப் 
ேராடுவார்டுஎண்16 , 3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) பாைற 
வதீி, மூேவந்தர் காலனிவார்டுஎண்16 , 4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) காளியம்மன் ேகாயில் ெதருவார்டுஎண்16 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

74 74 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
கிழ புற தார்சு கட்டிடம் 
மூேவந்தர் காலனி, 
ேசத்துமைட-642133

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) மூேவந்தர் காலனி 
ேமற்கு பண்ைண இல்லங்கள்வார்டுஎண்16 , 
2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) டாப்சிலிப் 
ேராடுவார்டுஎண்16 , 3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) பாைற 
வதீி, மூேவந்தர் காலனிவார்டுஎண்16 , 4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) காளியம்மன் ேகாயில் ெதருவார்டுஎண்16 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி பைழய ஓட்டு 
கட்டிடம் ேதவிப்பட்டினம் -
642129

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) சுப்ைபயா 
வதீிவார்டுஎண்10 , 2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
சின்னசாமி வதீிவார்டுஎண்10 , 3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) மைலயப்பர் வதீிவார்டுஎண்10 , 
4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) ெப யசாமி 
வதீிவார்டுஎண்10 , 5.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
விநாயகர்ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்10 , 6.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) அ சன காலனிவார்டுஎண்12 , 
7.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) ெஜயந்தி நகர்வார்டுஎண்12 
, 8.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) வி எஸ் ஆர் 
கண்ைணயன் ேதாட்டம்வார்டுஎண்12 , 9.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) தளபதி ேதாட்டம்வார்டுஎண்12 , 
10.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) கன்னிமுத்துக் கவுண்டர் 
காடுவார்டுஎண்12 , 11.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
குேளஸ்வரன்பட்டி ெப யக்கவுண்டர் காடுவார்டுஎண்12 , 
12.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) ரங்கராஜ் கவுண்டர் 
காடுவார்டுஎண்12 , 13.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) எஸ் 
பி டி ேபாகநாதன் காடுவார்டுஎண்12 , 14.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) மட்ைடமில் ேதாட்டம்வார்டுஎண்12 , 
15.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) பி எஸ் விசாகபதி 
ேதாட்டம்வார்டுஎண்12 , 16.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
சுப்பிரமணியக்கவுண்டர் காடுவார்டுஎண்12 , 
17.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
ேகாழிப்பண்ைணவார்டுஎண்12 , 18.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) சாம்பசிவம் காடுவார்டுஎண்12

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
76 76 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடபுற தார்சு 
கட்டிடம் சரளப்பதி - 642129

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) அ ஜன 
காலனிவார்டுஎண்117 , 2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
ெப யசாமி வதீிவார்டுஎண்117 , 3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) மைலயப்பர் வதீிவார்டுஎண்117 , 
4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) சின்னசாமி 
வதீிவார்டுஎண்117 , 5.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
ேகாழிப்பண்ைணவார்டுஎண்117 , 6.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) தம்மம்பதி ேராடுவார்டுஎண்117 , 
7.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) தானா ேராடுவார்டுஎண்117 
, 8.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) சரைளப்பதிவார்டுஎண்117 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

77 77 பழனியம்மாள் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்குப் பகுதி சிெமண்ட் சீட் 
கட்டிடம்காளியாபுரம்-642129

1.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் ேராடுவார்டுஎண்2 , 
2.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கம்பளத்து நாயக்கர் 
வதீிவார்டுஎண்1 , 3.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாரப்பகவுண்டர் ெதருவார்டுஎண்1 , 4.காளியாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ராமலிங்ககவுண்டர் சந்துவார்டுஎண்2 , 
5.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாட்டியாத்தாள் ேகாவில் 
சந்துவார்டுஎண்2 , 6.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மச்சுவட்டுக் கவுண்டர் ெதருவார்டுஎண்3 , 7.காளியாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புது வட்டுகவுண்டர் ெதருவார்டுஎண்3 , 
8.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டிகவுண்டர் 
சந்துவார்டுஎண்3 , 9.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாஸ்ட் 
ஆபஸ் வதீிவார்டுஎண்3 , 10.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெப யமைலயகவுண்டர் ெதருவார்டுஎண்3 , 11.காளியாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைட வதீிவார்டுஎண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
78 78 பழனியம்மாள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்குப் பகுதி சிெமண்ட் சீட் 
கட்டிடம்காளியாபுரம்-642129

1.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைர வரீன் ேகாவில் 
வதீிவார்டுஎண்2 , 2.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் வதீிவார்டுஎண்2 , 3.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்3 , 4.காளியாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சவுண்டம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்1 , 
5.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மண்ணுைடயார் 
சந்துவார்டுஎண்1 , 6.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமசாமிக் 
கவுண்டர் சந்துவார்டுஎண்1 , 7.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முத்து ராசாக் கவுண்டர் சந்துவார்டுஎண்1 , 8.காளியாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ைபக்காரர் சாைலவார்டுஎண்1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

79 79 பழனியம்மாள் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்குப் பகுதி சிெமண்ட் சீட் 
கட்டிடம்காளியாபுரம்-642129

1.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசல்லப்பிள்ைள 
காடுவார்டுஎண்4 , 2.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக பி எம் 
காலனிவார்டுஎண்4 , 3.காளியாபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காக்கா 
ெகாத்தி பாைறவார்டுஎண்4 , 4.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைரப்பதிவார்டுஎண்4 , 5.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார் பதிவார்டுஎண்4 , 6.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாட்ேட கவுண்டன் ேகாவில் பகுதிவார்டுஎண்4 , 7.காளியாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாட்டத்துசாைளகள்வார்டுஎண்4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

80 80 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
கட்டிடம் ேமற்கிலிருந்து 
வடக்கு பார்த்த இரண்டவது 
அைற ந க்கல்பதி-642133

1.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எட்டித்துைறவார்டுஎண்5 , 
2.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபான்னாலம்மன்துைறவார்டுஎண்5 , 3.காளியாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பங்களாேமடுவார்டுஎண்5 , 4.காளியாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேதாட்டத்துசாைளவார்டுஎண்5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
81 81 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த அைற ெதற்கு பகுதி 
கட்டிடம் ந க்கல்பதி 642133

1.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ந க்கல்பதிவார்டுஎண்5 , 
2.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏ.ேக.ஜி. நகர்வார்டுஎண்5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி  ெதற்கு 
பார்த்த முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம் 
ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 642129

1.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ந க்கல்பதிவார்டுஎண்5 , 
2.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏ.ேக.ஜி. நகர்வார்டுஎண்5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

83 83 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேசாமநாதபுரம் 
வடக்கு பார்த்த ேமற்கு 
பகுதியில்ேமற்கு அைற தார்சு 
கட்டிடம்ேவட்ைடகாரன்புதூர்-
642129

1.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ந க்கல்பதிவார்டுஎண்5 , 
2.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏ.ேக.ஜி. நகர்வார்டுஎண்5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேசாமநாதபுரம் 
வடக்கு பார்த்த ேமற்கு புற 
தார்சு கட்டிடம் 
ேவட்ைடகாரன் புதூர்-642114

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) மூன்றாவது ேமட்டுத் 
ெதருவார்டுஎண்9 , 2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
நான்காவது ேமட்டுத் ெதருவார்டுஎண்9 , 
3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) அ ஜன 
காலனிவார்டுஎண்9 , 4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
கிழக்கு ேமட்டு வதீிவார்டுஎண்9 , 5.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) உப்பாறு சாைலவார்டுஎண்9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
85 85 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
கிழக்கு புற முக்கிய தார்சு 
கட்டிடம் ேவட்ைடகாரன்புதூர் 
642129

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) அ ஜன 
காலனிவார்டுஎண்19 , 2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
புதிய காலனி அ ஜன காலனிவார்டுஎண்19 , 
3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) எம் ஜி ஆர் 
நகர்வார்டுஎண்19 , 4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
புதியஇட்ேட வார்டுஎண்19 , 5.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) ெதற்குேமட்டுத்ெதருவார்டுஎண்19 , 
6.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
ராமசாமிெசட்டியார்காடுவார்டுஎண்19 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
86 86 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு பகுதி 
முக்கிய புதுதார்சு கட்டிடம் 
ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 642129

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) காளஸ்வ  மில் 
ேராடுவார்டுஎண்5 , 2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
பஜைனக்ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்5 , 3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) மா யப்ப சந்துவார்டுஎண்5 , 
4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) பாைற வதீிவார்டுஎண்5 , 
5.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) காமாட்சியம்மன் 
ேகாயில் வதீிவார்டுஎண்5 , 6.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
ெமரமைல வதீிவார்டுஎண்5 , 7.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) சிவானந்தம் சந்துவார்டுஎண்5 , 
8.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) விநாயகர் ேகாயில் 
வதீிவார்டுஎண்5 , 9.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
ேசத்துமைட ேராடுவார்டுஎண்3 , 10.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) ேவலுச்சாமி கவுண்டர் சந்துவார்டுஎண்5 , 
11.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) புத்ைதயன் 
வதீிவார்டுஎண்5 , 12.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
ஊைமத்துைர சந்து வார்டுஎண்5 , 13.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) திருமூர்த்தி வதீிவார்டுஎண்5 , 
14.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) ஆதிவிநாயகர் ேகாவில் 
வதீிவார்டுஎண்3 , 15.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
முதலியார் வதீிவார்டுஎண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

87 87 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு புற தார்சு 
கட்டிடம்கன்னியம்மன் 
ேகாவில் வதீி, 
ேவட்ைடக்காரன்புதூர்-642129

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) தைலகண்டம்மன் 
ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்5 , 2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
முதலியார் வதீிவார்டுஎண்3 , 3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) மாணிக்க ஆசா  சந்துவார்டுஎண்3 , 
4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) மல்ேலகவுண்டர் 
சந்துவார்டுஎண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 34 of 74



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
88 88 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ஓட்டு கட்டிடம் முதலியார் 
வதீி, ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
642129

1.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எட்டித்துைறவார்டுஎண்5 , 
2.காளியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபான்னாலம்மன்துைறவார்டுஎண்5 , 3.காளியாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பங்களாேமடுவார்டுஎண்5 , 4.காளியாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேதாட்டத்துசாைளவார்டுஎண்5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

89 89 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
முக்கிய ஓட்டு கட்டிடம் 
முதலியார் வதீி, 
ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 642129

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) சுலல் வதீிவார்டுஎண்1 , 
2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) ேசத்துமைட ேராடு 
வார்டுஎண்4 , 3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) முதலியார் 
ெதருவார்டுஎண்4 , 4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்3 , 
5.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) அலேமலு அம்மாள் 
சந்துவார்டுஎண்1 , 6.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
கந்தசாமி சந்துவார்டுஎண்3 , 7.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) வரதப்ப சந்துவார்டுஎண்2 , 8.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) திருமைலசாமி சந்துவார்டுஎண்2 , 
9.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) கசாப்புகைட 
வதீிவார்டுஎண்2 , 10.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
தைலகண்டம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்1 , 
11.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) அழுக்குசாமியார் 
ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்1 , 12.ேவட்ைடக்காரன் புதூர் 
(ேபரூராட்சி) ேவலுச்சாமி சந்துவார்டுஎண்1 , 
13.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
மின்வா யக்குடியிருப்புவார்டுஎண்4 , 14.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) ேசத்துமைட ேராடுவார்டுஎண்1 , 
15.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) ரங்கம்மாள் 
சந்துவார்டுஎண்1 , 16.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
பாகாத்தாள் சந்துவார்டுஎண்1 , 17.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) எண்5ராமேபாயன் சந்துவார்டுஎண்1 , 
18.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) கருப்பராயன் ேகாவில் 
சந்துவார்டுஎண்1 99 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
90 90 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி  கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பகுதி 
கூடுதல் ஓட்டு 
கட்டிடம்முதலியார் வதீி, 
ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 642129

1.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) சுலல் வதீிவார்டுஎண்1 , 
2.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) ேசத்துமைட ேராடு 
வார்டுஎண்4 , 3.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) முதலியார் 
ெதருவார்டுஎண்4 , 4.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்3 , 
5.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) அலேமலு அம்மாள் 
சந்துவார்டுஎண்1 , 6.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
கந்தசாமி சந்துவார்டுஎண்3 , 7.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) வரதப்ப சந்துவார்டுஎண்2 , 8.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) திருமைலசாமி சந்துவார்டுஎண்2 , 
9.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) கசாப்புகைட 
வதீிவார்டுஎண்2 , 10.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
தைலகண்டம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்1 , 
11.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) அழுக்குசாமியார் 
ேகாவில் வதீிவார்டுஎண்1 , 12.ேவட்ைடக்காரன் புதூர் 
(ேபரூராட்சி) ேவலுச்சாமி சந்துவார்டுஎண்1 , 
13.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
மின்வா யக்குடியிருப்புவார்டுஎண்4 , 14.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) ேசத்துமைட ேராடுவார்டுஎண்1 , 
15.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) ரங்கம்மாள் 
சந்துவார்டுஎண்1 , 16.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) 
பாகாத்தாள் சந்துவார்டுஎண்1 , 17.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் 
(ேபரூராட்சி) எண்5ராமேபாயன் சந்துவார்டுஎண்1 , 
18.ேவட்ைடக்காரன்புதூர் (ேபரூராட்சி) கருப்பராயன் ேகாவில் 
சந்துவார்டுஎண்1 99 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
91 91 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு புற ெதற்கு 
பகுதி புதிய கட்டிடம் 
மாரப்பகவுண்டன்புதூர் 642103

1.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரப்பகவுண்டன் 
புதூர் வார்டு எண்1 , 2.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) முத்துச்சாமிகவுண்டர் களம் வார்டு எண்2 , 
3.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குழந்ைதேவல் 
கவுண்டர்களம் வார்டு எண்4 , 4.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பழனியப்பெசட்டியார் களம் வார்டு எண்3 , 
5.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமராத்தாள் 
களம் வார்டு எண்2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

92 92 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
கிழக்கு புற ெதற்கு பகுதி 
புதிய கட்டிடம் 
மாரப்பகவுண்டன்புதூர் 642103

1.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசம்ேமடு வார்டு 
எண்1,2 , 2.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழவன் 
புதூர் வார்டு எண்3,2 , 3.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) நடராஜ்கவுண்டர் களம் வார்டு எண்4,1 , 4.மாரப்பகவுண்டன் 
புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுெமத்ைதகளம் வார்டு எண் 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

93 93 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு புற வடக்கு பகுதி 
முக்கிய ஓட்டு கட்டிடம் 
மாரப்பகவுண்டன்புதூர் 642103

1.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழவன் புதூர் 
வார்டு எண்2 , 2.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசமனாம்பதிசாைல வார்டு எண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

94 94 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு புற பகுதி ெதற்கு 
முக்கிய ஓட்டு கட்டிடம் 
மாரப்பகவுண்டன்புதூர் 642103

1.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகட்டிமல்லன் 
காடு வார்டு எண்3 , 2.மாரப்பகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) எம் ஜி ஆர் புதூர் வார்டு எண்4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 37 of 74



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
95 95 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு புற 
கூடுதல் ஓட்டு கட்டிடம் 
ெப யேபாது 642103

1.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாைலேபசி நிைலய வதீி 
வார்டு எண் 1 , 2.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேநரு சாைல 
வார்டு எண் 1,2 , 3.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதியார் 
வதீி வார்டு எண் 1 , 4.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா 
சாைல வார்டு எண் 1 , 5.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பட்டைற வதீி வார்டு எண் 1 , 6.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விேவகானந்தர் வதீி வார்டு எண் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
96 96 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு புற 
புதிய தார்சு கட்டிடம் 
ெப யேபாது 642103

1.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராசர் சாைல வார்டு 
எண் 1, 2 , 2.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி.எம்.ஆர் களம் 
வார்டு எண் 3 , 3.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்ேம 
கவுண்டர் களம் வார்டு எண் 3 , 4.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) சிங்காநல்லூர் அம்மா களம் வார்டு எண் 3 , 5.ெப யேபாது 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருமூர்த்திக் கவுண்டர் களம் வார்டு எண் 3 
, 6.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாேனஜர் களம் வார்டு 
எண் 3 , 7.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புறவிபாைளயம் 
காளியப்பகவுண்டர் களம் வார்டு எண் 3 , 8.ெப யேபாது (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ரசூல் சாயுப்பு களம் வார்டு எண் 3 , 9.ெப யேபாது 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபான்னா ேபாயன் காடு வார்டு எண் 3 , 
10.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருமூர்த்தி ெசட்டியார் 
காடு வார்டு எண் 3 , 11.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
டி.எஸ்.ஏ களம் வார்டு எண் 3 , 12.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ராசுகவுண்டர் களம் வார்டு எண் 3 , 13.ெப யேபாது (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கந்துக் கைட ெவள்ளிங்கி  காடு வார்டு எண் 3 , 
14.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளி பாைளயத்து காரர் 
களம் வார்டு எண் 3 , 15.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைகலாச சின்னக் கவுண்டர் களம் வார்டு எண் 3 , 
16.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குப்புச்சி புதூர் காரர் களம் 
வார்டு எண் 3 , 17.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி 
ஆசிரமம் வார்டு எண் 3 , 18.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னமாரப்பக் கவுண்டர் காடு வார்டு எண் 3 , 19.ெப யேபாது 
(வகி) மற்றும் (ஊ) மாணிக்கம் பிள்ைள காடு வார்டு எண் 3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
97 97 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு புற ஓட்டு கட்டிடம் 
ெப யேபாது 642103

1.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜர் சாைல வார்டு 
எண் 1, 2 , 2.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுகாலனி வார்டு 
எண் 2 , 3.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேநரு சாைல வார்டு 
எண் 2,3 , 4.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மா யப்பகவுண்டர்களம் வார்டு எண் 4 , 5.ெப யேபாது (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கருப்ேபகவுண்டர்களம் வார்டு எண் 3 , 
6.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாமைரபாடிேதாட்டம் வார்டு 
எண் 3 , 7.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னத்தம்பிக்கவுண்டர்காடு வார்டு எண் 3 , 8.ெப யேபாது 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசல்வகுமாரசாமிகாடு வார்டு எண் 3 , 
9.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அமணாண்டிக்கவுண்டர்காடு 
வார்டு எண் 3 , 10.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்வராஜ்கவுண்டர்காடு வார்டு எண் 3 , 11.ெப யேபாது (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பி.ேக.பி நடராஜ்காடு வார்டு எண் 3 , 
12.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெஜயபிரகாஷ்களம் வார்டு 
எண் 3 , 13.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரீாத்தம்மாள்களம் 
வார்டு எண் 3 , 14.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குருராவ்அய்யர்களம் வார்டு எண் 3 , 15.ெப யேபாது (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சுப்ேபகவுண்டர்களம் வார்டு எண் 4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 40 of 74



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
98 98 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெப யேபாது 642103

1.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) களத்துசாைல வார்டு எண் 2 , 
2.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு 
எண் 3 , 3.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஸ்தூ பாய் வதீி 
வார்டு எண் 4,2 , 4.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜாஜி 
ெதரு வார்டு எண் 2 , 5.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விேநாபா ெதரு வார்டு எண் 2 , 6.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) திருஞானசம்பந்தர் ெதரு வார்டு எண் 2 , 7.ெப யேபாது 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமரன் ெதரு வார்டு எண் 2 , 8.ெப யேபாது 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழய அ ஜனகாலனி வார்டு எண் 2 , 
9.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசம்பாைற வார்டு எண் 2 , 
10.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடராஜ் களம் வார்டு எண் 4 
, 11.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாமஸ்ஆப்ரகாம் ேதாப்பு 
வார்டு எண் 3 , 12.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஆர்.சி 
ேதாப்பு வார்டு எண் 3 , 13.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முள்ளுப்பாடு ேதாப்பு வார்டு எண் 3 , 14.ெப யேபாது (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நாடார்காடு வார்டு எண் 3 , 15.ெப யேபாது (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சித்தாண்டிகவுண்டர்களம் வார்டு எண் 3 , 
16.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அர்ஜூன் நாடார்காடு வார்டு 
எண் 3 , 17.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கன்னிமுத்துகவுண்டர்களம் வார்டு எண் 3 , 18.ெப யேபாது 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யாசாமி நாடார்காடு வார்டு எண் 3 , 
19.ெப யேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலயபாைளயத்துக்காரர்காடு வார்டு எண் 3 20 ெப யேபாது 

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

99 99 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு புற புதிய தார்சு 
கட்டிடம் திவான்சாபுதூர் 642103

1.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திவான்சா புதூர் 
ேதாட்டத்து சாைலகள் வார்டு எண் 4 , 2.திவான்சா புதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வடக்குபாைற ேமடு வார்டு எண் 6 , 3.திவான்சா 
புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்திநகர் பகுதிகள் வார்டு எண் 7 , 
4.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பாத்தி பள்ளம் 
ேதாட்டத்துசாைளகள் வார்டு எண் 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் 
திவான்சாபுதூர் 642103

1.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணபதிபாைளயம் 
களத்துபுதூர் ேதாட்டத்து சாைளகள் வார்டு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

101 101 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி  கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு புற பைழய 
ஓட்டு கடட்டிடம் 
திவான்சாபுதூர்-642103

1.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணபதிபாைளயம் வார்டு 
எண் 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

102 102 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ஓட்டு கட்டிடம் 
திவான்சாபுதூர்- 642103

1.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பாத்தி பள்ளம் வார்டு 
எண் 5,6 , 2.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெப யார் நகர் 
வார்டு எண் 5 , 3.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணபதி 
பாைளயம் அ சனக் காலனி வார்டு எண் 5 , 4.திவான்சா புதூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைலஞர் நகர் வார்டு எண்6 , 5.திவான்சா 
புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) டி.எஸ்.ஏ.களம் வார்டு எண்5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

103 103 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் 
திவான்சாபுதூர்- 642103

1.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுமிதா நகர் வார்டு எண் 3 
, 2.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுகாலனி வார்டு எண் 3 
, 3.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ ஜன காலனி வார்டு 
எண் 3 , 4.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரயில்ேவ 
ஸ்ேடசன் ேராடு வார்டு எண் 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

104 104 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி பைழய தார்சு 
கட்டிடம் திவான்சாபுதூர் 642103

1.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண்3 , 2.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டு 
சாைளகள் வார்டு எண் 3 , 3.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மீனாட்சிபுரம் வார்டு எண் 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
105 105 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு புற வடக்கு புற தார்சு 
கட்டிடம் திவான்சாபுதூர் 642103

1.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனாட்சிபுரம் வார்டு எண் 
7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு புற வடக்கு புற 
கட்டிடம் திவான்சாபுதூர் 642103

1.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திவான்சா புதூர் வார்டு 
எண் 4 , 2.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடுகாணி நகர் 
வார்டு எண் 4 , 3.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திவான்சாபுதூர் ேதாட்டத்து சாைளகள் வார்டு எண் 4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

107 107 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
ேமற்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் 
திவான்சாபுதூர் 642103

1.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரண்மைன வதீி வார்டு 
எண் 1 , 2.திவான்சாபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாகாளியம்மன் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண் 1 , 3.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அ ஜன காலனி வார்டு எண் 1 , 4.திவான்சா புதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆதிவாசி மக்கள் காலனி வார்டு எண் 1 , 
5.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசாயா நகர் மற்றும் 
காட்டுசாைளகள் வார்டு எண் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
கிழக்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் 
திவான்சாபுதூர் 642103

1.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைரவரீன் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண் 2 , 2.திவான்சா புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூச்சானா  ேராடு வார்டு எண் 2 , 3.திவான்சாபுதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு வார்டு எண் 2 , 4.திவான்சாபுதூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணக்கடவு சாைல வார்டு எண் 2 , 
5.திவான்சாபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு வார்டு 
எண் 2 , 6.திவான்சாபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு எண் 2 , 7.திவான்சாபுதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) வளந்தாயமரம் வார்டு எண் 2 , 8.திவான்சாபுதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காட்டுச்சாைளகள் வார்டு எண் 2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
109 109 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ெதற்கு பகுதி முக்கிய 
தார்சு கட்டிடம் 
வாைழக்ெகாம்புநாகூர்-642103

1.வாைழக்ெகாம்பு நாகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு வதீி 
வார்டு எண் 1 , 2.வாைழக்ெகாம்பு நாகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடு 
வதீி வார்டு எண் 1 , 3.வாைழக்ெகாம்பு நாகூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமற்கு வதீி வார்டு எண் 1 , 4.வாைழக்ெகாம்பு நாகூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பஞ்சாயத்து வதீி வார்டு எண் 1 , 5.வாைழக்ெகாம்பு 
நாகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமாட்சியம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

110 110 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ேமற்கு பகுதி முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம் 
வாைழக்ெகாம்புநாகூர்-642103

1.வாைழக்ெகாம்பு நாகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 
வதீி வார்டு எண் 1 , 2.வாைழக்ெகாம்பு நாகூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுப்பகுதி வார்டு எண் 2 , 3.வாைழக்ெகாம்பு நாகூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகூர் வடக்குபகுதி வார்டு எண் 2 , 
4.வாைழக்ெகாம்பு நாகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ ஜன காலனி 
வார்டு எண்2 , 5.வாைழக்ெகாம்பு நாகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுப்பகுதி வார்டு எண் 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

111 111 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு  
பார்த்த வடக்கு பகுதி 
முக்கிய தார்சு கட்டிடம் 
தாத்தூர்-642103

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

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

112 112 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு புற அைற தார்சு 
கட்டிடம் தாத்தூர் 642103

1.தாத்தாராவுத்தன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்தரபு  வார்டு 
எண் 1 , 2.தாத்தாராவுத்தன்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) டி.எஸ்.ஏ 
நகர் வார்டு எண் 1 , 3.தாத்தாராவுத்தன்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு எண் 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
113 113 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடம் 
சுப்ேபகவுண்டன்புதூர்-642103

1.சுப்ேபகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீன்கைர ேராடு 
(சுங்கம்) வார்டு எண் 1 , 2.சுப்ேபகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேசத்துகைட ேராடு வார்டு எண்1 , 3.சுப்ேபகவுண்டன் புதூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜவ்காந்தி நகர் ேக ஜி மில் 
குவார்ட்டர்ஸ் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

114 114 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல 
பள்ளி ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் 
சுப்ேபகவுண்டன்புதூர்-642103

1.சுப்ேபகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு வதீி 
வார்டு எண் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல 
பள்ளி ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 
புற புதிய தார்சு கட்டிடம் 
சுப்ேபகவுண்டன்புதூர்-642103

1.சுப்ேபகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு 
வார்டு எண் 2 , 2.சுப்ேபகவுண்டன்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முத்துமாரப்பகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் 2 , 
3.சுப்ேபகவுண்டன்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு புதுக்காலனி 
வார்டு எண் 2 , 4.சுப்ேபகவுண்டன்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்கு பள்ளிகூட வதீி வார்டு எண் 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

116 116 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல 
பள்ளி ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 
புற புதிய தார்சு கட்டிடம் 
சுப்ேபகவுண்டன்புதூர்-642103

1.சுப்ேபகவுண்டன்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்டியப்பகவுண்டர் 
வதீி வார்டு எண் 3 , 2.சுப்ேபகவுண்டன்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பழனியப்பகவுண்டர் வதீி வார்டு எண் 3 , 
3.சுப்ேபகவுண்டன்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரயில்ேவஸ்ேடசன் 
ேராடு வார்டு எண் 4 , 4.சுப்ேபகவுண்டன்புதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ைரஸ்மில் ேராடு வார்டு எண் 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

117 117 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பகுதி பைழய 
ஓட்டு கட்டிடம் 
சுப்ேபகவுண்டன்புதூர்-642103

1.சுப்ேபகவுண்டன் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைர வரீன் 
ேகாயில் ெதரு வார்டு எண்5 , 2.சுப்ேபகவுண்டன்புதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) இரயில்ேவ ஸ்ேடசன் ேராடு வார்டு எண்5 , 
3.சுப்ேபகவுண்டன்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.ஜி.மில் பதி 
வார்டு எண் 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் மணக்கடவு-642103

1.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ ஜன காலனி 
வார்டு எண் 7 , 2.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்குப்பகுதி வார்டு எண் 7 , 3.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் 7 , 
4.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டுச்சாைளகள் 
வார்டு எண் 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

119 119 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
முக்கிய கட்டிடம் 
காளியப்பகவுண்டன்புதூர் 
642103

1.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளியப்பகவுண்டன் 
புதூர் வார்டு எண் 4 , 2.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளியப்பக்கவுண்டன் புதூர் மணக்கடவு வார்டு எண்5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

120 120 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
பின்புற முக்கிய அைற 
காளியப்பகவுண்டன்புதூர் 
642103

1.ஆத்துப்பெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு வதீி வார்டு 
எண் 6 , 2.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (ஊ) , 3.காளியப்பகவுண்டன்புதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டு எண் 4 , 4.காளியப்பகவுண்டன்புதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டு எண்5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

121 121 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
முக்கிய ஓட்டு கட்டிடம் 
ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி 642103

1.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் வார்டு 
எண் 1 , 2.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு பகுதி 
வார்டு எண் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
122 122 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ேமற்குப் பகுதி தார்சு 
கட்டிடம்ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி 
642103

1.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் ேராடு வார்டு 
எண் 1 , 2.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசௗண்டம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் 1 , 
3.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் 
வதீி வார்டு எண் 1,2 , 4.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமாட்சி அம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டுஎண் 1,2 , 
5.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் 
வதீி வார்டு எண் 1,2 , 6.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மா யம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் 2 , 
7.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைர வரீன் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண் 1,6 , 8.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேதாட்டத்து சாைளகள் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

123 123 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க 
பள்ளி வடக்கு பார்த்த கிழக்கு 
புற கூடுதல் ஓட்டு 
கட்டிடம்ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி 
642103

1.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாயர் காலனி 
வார்டு எண் 3 , 2.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மதுைரவரீன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண்3 , 
3.ஆத்துப்பெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 
காலனி வார்டு எண்3 , 4.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்குப்பகுதி வார்டு எண் 3 , 5.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மா யம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண்3 , 
6.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநகர் வார்டு 
எண்3 , 7.ஆத்துப்ெபாள்ளாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாட்டத்துச்சாைலகள் வார்டு எண்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
124 124 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
கூடுதல் கட்டிடம் 
ெகட்டிமல்லன்புதூர் 642103

1.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகட்டிமல்லன் புதூர் 
விநாயகர் ேகாவில் வதீிவார்டு2 , 2.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெகட்டிமல்லன்புதூர் அ ஜன காலனிவார்டு2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

125 125 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி கூடுதல் 
கட்டிடம் ெகட்டிமல்லன்புதூர் 
642103

1.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகட்டிமல்லன்புதூர்வார்டு2 , 2.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெகட்டிமல்லன் புதூர்வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

126 126 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பகுதி முக்கிய 
கட்டிடம் சிங்காநல்லூர்-642004

1.சிங்கா நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிங்கா நல்லூர் ேமற்கு 
வதீி மற்றும் அ ஜனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

127 127 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பகுதி முக்கிய 
கட்டிடம் சிங்காநல்லூர்-642004

1.சிங்கா நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிங்கா நல்லூர் ேபாயர் 
ெதருவார்டு1 , 2.சிங்கா நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிங்காநல்லூர் ெபருமாள் ேகாவில் வதீிவார்டு2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கு புற கூடுதல் தார்சு 
கட்டிடம் சிங்காநல்லூர்-642004

1.சிங்கா நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அகிலாண்டபுரம் ேமற்கு 
வதீி மற்றும் அ ஜனகாலனிவார்டு , 2.சிங்கா நல்லூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சிங்காநல்லூர் கனரா ேபங்க் வதீிவார்டுஎண்4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு புற தரசு கட்டிடம் 
சிங்காநல்லூர்-642004

1.சிங்கா நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அகிலாண்டபுரம் விநாயகர் 
ேகாவில் வதீி மற்றும் கிழக்கு , 2.சிங்கா நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதாட்டசாைலகள்வார்டுஎண்4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பகுதி கிழக்கு அைற முக்கிய 
ஓட்டு கட்டிடம் 
வக்கம்பாைளயம் 642004

1.வக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் ேராடு 
வக்கம்பாைளயம்வார்டுஎண்1,2 , 2.வக்கம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மைசயப்பக்கவுண்டர் வதீிவார்டுஎண்1,2 , 
3.வக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுக்காலனி 
சாைலவார்டுஎண்1,2 , 4.வக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுச்சாைலவார்டுஎண்1,2 , 5.வக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) 1,2வக்கம்பாைளம்வார்டுஎண்1,2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு 
கட்டிடம் வக்கம்பாைளயம் 
642004

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

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி  கிழக்கு 
பார்த்த கூடுதல் தார்சு 
கட்டிடம் நாயக்கன்பாைளயம்-
642004

1.நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி மியர் மில்ஸ் 
குவாட்டர்ஸ்வார்டுஎண்1 , 2.நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசௗண்டம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டு 1 , 
3.நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசௗண்டம்மன் 
ேகாவில் வதீி வார்டுஎண்2 , 4.நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசௗண்டம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டு 3 , 
5.நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாட்டர் ேடங்க் 
ேராடுவார்டுஎண்3 , 6.நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பி மியர் பாலிவிஸ்டம் குவார்டர்ஸ்வார்டுஎண்3 , 
7.நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாயக்கன்பாைளயம் 
வார்டு 3 , 8.நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாயக்கன்பாைளயம் வார்டு 2 , 9.நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நாயக்கன்பாைளயம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  ெதற்கு 
பார்த்த முக்கிய தார்சு 
கட்டிடம் நாயக்கன்பாைளயம்-
642004

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

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த முக்கிய தார்சு 
கட்டிடம் நாயக்கன்பாைளயம்-
642004

1.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்பராம்பாைளயம்வார்டுஎண்1,3,4,5 , 2.அம்பராம்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசப்ப வதீி1,3,4,5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த முக்கிய தார்சு 
கட்டிடம் நாயக்கன்பாைளயம்-
642004

1.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி நகர்1,3,4,5 , 
2.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் 
வதீி1,3,4,5 , 3.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிங்காநல்லூர் சாைல,ேதாட்டசாைளகள்1,3,4,5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு புற ஓட்டு 
கட்டிடம் ஒைடயகுளம் 642129

1.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி நகர்1,3,4,5 , 
2.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் 
வதீி1,3,4,5 , 3.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிங்காநல்லூர் சாைல,ேதாட்டசாைளகள்1,3,4,5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 
நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு புற தார்சு கட்டிடம் 
ஒைடயகுளம் 642129

1.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி நகர்1,3,4,5 , 
2.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் 
வதீி1,3,4,5 , 3.அம்பராம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிங்காநல்லூர் சாைல,ேதாட்டசாைளகள்1,3,4,5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி. வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி கிழக்கு புற 
தார்சு கட்டிடம் அேசாக் நகர், 
ஒைடயகுளம் 642129

1.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ஓ.எஸ்.பி.நகர் வார்டு எண்7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி. வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி கிழக்கு புற 
தார்சு கட்டிடம் அேசாக் நகர், 
ஒைடயகுளம் 642129

1.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) அ ஜன வதீி வார்டு எண்8 , 
2.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ெமயின்ேராடு வார்டு எண்8 , 
3.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) அேசாக் நகர் வார்டு எண்7 , 
4.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ஒைடயகுளம் வார்டு எண்7 , 
5.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ேமட்டு ேபாயர் வதீி வார்டு எண்7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

140 140 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி. ேமற்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடம் அேசாக் நகர், 
ஒைடயகுளம் 642129

1.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ெவள்ைளயன்வதீி வார்டு எண்6 , 
2.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) பி.ஏ.பி.காலனி வார்டு எண்6 , 
3.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ஆைனமைல வார்டு எண்6 , 
4.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ெப யேபாது சாைல வார்டு எண்6 
, 5.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ஆல்வா மருத்துவமைன வதீி 
வார்டு எண்6 , 6.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) காமராஜ் நகர் 
வார்டு எண்6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

141 141 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு பார்த்த அங்கன்வாடி 
தார்சு கட்டிடம் அேசாக் நகர், 
ஒைடயகுளம் 642129

1.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ஏ.வி.ஆர் நகர் வார்டு எண்6 , 
2.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண்6 , 3.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) சாமுண்டீஸ்வ  
ேகாவில் வதீி வார்டு எண்6 , 4.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) 
ேமட்டு ேபாயர் வதீி வார்டு எண்6 , 5.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) 
ஒைடயகுளம் வார்டு எண்6 , 6.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) 
காட்டுசாைளகள் வார்டு எண்6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
142 142 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி இரண்டாவது 
அைற ேமற்கு பகுதி கிழக்கு 
பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 
ஒைடயகுளம் 642129

1.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ெமயின் ேராடு வார்டு எண்13 , 
2.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) அ ஜன வதீி வார்டு எண்5 , 
3.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ஓ.எஸ்.பி. பழனிச்சாமி வதீி 
வார்டு எண்4 , 4.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) பைழய 
மதுைரவரீன் ேகாவில் ெதரு வார்டு எண்3,5 , 5.ஒைடயகுளம் 
(ேபரூராட்சி) கருப்பராயன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண்12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

143 143 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு புற 
(வடக்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற) கூடுதல் 
கட்டிடம்ஒைடயகுளம் 642129

1.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ெமயின் ேராடு வார்டு எண்14 , 
2.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ஓ.எஸ்.பி. வதீி வார்டு எண்3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

144 144 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு புற 
(வடக்கிலிருந்து முதல் அைற) 
ஒட்டு கட்டிடம் ஒைடயகுளம் 
642129

1.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) பைழய மதுைர வரீன் ேகாயில் 
வதீி வார்டு எண்15 , 2.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) பஜைனக் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண்2 , 3.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) 
ரகுநந்தன் ேதாட்டத்து சாைள வார்டு எண்6 , 4.ஒைடயகுளம் 
(ேபரூராட்சி) ேதாட்டத்து சாைள வார்டு எண்6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
145 145 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
முக்கிய ஓட்டு கட்டிடம் 
குப்பிச்சிபுதூர்- 642104

1.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண்5 , 2.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) வினாயகர் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண்5 , 3.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) 
அ ஜன காலனி வார்டு எண்5 , 4.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) 
அண்ணா நகர் வார்டு எண்5 , 5.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) 
மதுைரவரீன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண்5 , 6.ஒைடயகுளம் 
(ேபரூராட்சி) ேதாட்டத்து சாைளகள் வார்டு எண்5 , 
7.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ெப யேபாது சாைள , 
8.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) மக்கள் சக்தி நகர் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு புற முக்கிய 
ஓட்டு கட்டிடம் 
சின்னப்பம்பாைளயம்-642104

1.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) சின்னப்பம் பாைளயம், 
குளத்துக்காடு ேதாட்டம், கருங்கல , 2.ஒைடயகுளம் 
(ேபரூராட்சி) ெப யகைட வதீி வார்டு எண்1 , 3.ஒைடயகுளம் 
(ேபரூராட்சி) விநாயகர் ேகாவில் வதீி வார்டு எண்2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

147 147 ராமசாமி கவுண்டர் நிைனவு 
ஆரம்பபள்ளி வடக்கு பார்த்த 
ஓட்டு கட்டிடம் குளத்துபுதூர், 
சின்னப்பம்பாைளயம்-642104

1.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) குளத்துபுதூர் ெபருமாள் ேகாவில் 
வதீி (ேம) வார்டு எண் , 2.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) 
குளத்துப்புதூர் ெபருமாள் ேகாயில் வதீி வார்டு எண்1 , 
3.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) அ ஜன காலனி வார்டு எண்1 , 
4.ஒைடயகுளம் (ேபரூராட்சி) ேதாட்டத்து சாைளகள் வார்டு 
எண்1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
148 148 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ேமற்க்கு புற முக்கிய 
ஓட்டு கட்டிடம் ராமநாதபுரம், 
சின்னப்பம்பாைளயம்-642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) பழனியாண்டி வதீி வார்டு எண் 12 , 
2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மா யம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண் 10 , 3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) பஞ்சாயத்து ேபார்டு வதீி 
வார்டு எண் 10 , 4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மைலயப்ப 
நாயக்கர் வதீி வார்டு எண் 12 , 5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
பூர்ணச்சந்திரன் வதீி வார்டு எண் 12 , 6.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) நாவிதர் வதீி வார்டு எண் 17 , 7.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) குயவர் வதீி வார்டு எண் 17 , 8.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) அனுப்பர் வதீி வார்டு எண் 17 , 9.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) சிக்க நாயக்கர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ேபரறிஞர் 
அண்ணா நிைனவு கட்டிடம் 
ேமற்கு பார்த்த வடக்கு தார்சு 
கட்டிடம் ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) பழனியாண்டி வதீி வார்டு எண் 12 , 
2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மா யம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண் 10 , 3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) பஞ்சாயத்து ேபார்டு வதீி 
வார்டு எண் 10 , 4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மைலயப்ப 
நாயக்கர் வதீி வார்டு எண் 12 , 5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
பூர்ணச்சந்திரன் வதீி வார்டு எண் 12 , 6.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) நாவிதர் வதீி வார்டு எண் 17 , 7.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) குயவர் வதீி வார்டு எண் 17 , 8.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) அனுப்பர் வதீி வார்டு எண் 17 , 9.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) சிக்க நாயக்கர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
150 150 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி எஸ் எஸ் எ 
கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு தார்சு 
கட்டிடம்ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ேமல் வதீி வார்டு எண் 7 , 
2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) கீழ்வதீி வார்டு எண் 7 , 
3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ரங்கராம் வதீி வார்டு எண் 6 , 
4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெபாள்ளாச்சிேராடு வார்டு எண் 6 , 
5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) குமரன்குட்ைட வதீி வார்டு எண் 3 
, 6.ஆைனமைல சிறப்புநிைல ஊராட்சி எம் சி ஆர் நகர் 
முதல்ெதரு, ெசட்டியார்பட்டி சந்து, , 7.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
கீழ்ஓட்டர் வதீி வார்டு எண் 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

151 151 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி எஸ் எஸ் எ 
கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு தார்சு கட்டிடம் 
ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) சப் ஜிஸ்தார் ஆபிஸ் வதீி 
வார்டு எண்9 , 2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெப யபள்ளிவாசல் 
வதீி வார்டு எண்15 , 3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) சாஹிப் 
ராவுத்தர் வதீி வார்டு எண்15 , 4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
பைழயபள்ளி வாசல் வதீி வார்டு எண்15 , 5.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) சாய்பு ராவுத்தர் வதீி வார்டு எண்15 , 
6.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெபாள்ளாச்சி ேராடு வார்டு எண்7 , 
7.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) அரசபள்ளி வதீி வார்டு எண்8 , 
8.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண்10 , 9.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) லட்சுமணநாராயண 
வதீி வார்டு எண்7 , 10.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) கிழக்கு 
சிவிலியர் வதீி வார்டு எண்7 , 11.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
முத்துச்சாமி குருக்கள் சந்து வார்டு எண்8 , 12.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) கிருஷ்ணன் வதீி வார்டு எண்8 , 13.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) ராசப்பன் வதீி வார்டு எண்8 , 14.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) கீழ் வதீி வார்டு எண்7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
152 152 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ேபரறிஞர் 
அண்ணா நிைனவு கட்டிடம் 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு தார்சு 
கட்டிடம் ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ேமல்வதீி வார்டு எண்1 , 
2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ேகாட்ைடேமடு ேராடு வார்டு எண்4 
, 3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ரங்காராம் வதீி வார்டு எண்4 , 
4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) சுப்பிரமணியம் வதீி வார்டு எண்6 , 
5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ஆற்றுவழிப்பாைத வார்டு எண்6 , 
6.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மாசாணியம்மன் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு எண்6 , 7.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ேகாட்ைடேமடு வதீி 
வார்டு எண்4 , 8.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ேகாட்ைடேமடு வதீி 
வார்டு எண்4 , 9.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) இந்திரா நகர் வார்டு 
எண்5 , 10.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) வார்டு 2 பகுதி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

153 153 அரசுேமல்நிைலபள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு புற ஓட்டு 
கட்டிடம் (கிழக்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற) 
ஆைனமைல-642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ராமாபுரம் 4வது சந்து வார்டு எண் 
16 , 2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெப யகைட வதீி வார்டு எண் 9 
, 3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் 10 , 4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ராமசாமி வதீி 
வார்டு எண் 10 , 5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) உப்பிலியர் 1வது 
சந்து வார்டு எண் 16 , 6.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) உப்பிலியர் 
2வது சந்து வார்டு எண் 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

154 154 அரசுேமல்நிைலபள்ளி வடக்கு 
புற ெதற்கு பார்த்த (மத்திய 
அைற) ஓட்டு கட்டிடம் 
ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) உப்பிலியர் வதீி வார்டு எண் 10 , 
2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ராமாபுரம் 3வது சந்து வார்டு எண் 
16 , 3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) தர்மராஜா காலனி வார்டு எண் 
16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
155 155 அரசு ேமல்நிைலபள்ளி 

ெதற்கு புற வடக்கு பார்த்த 
ஓட்டு கட்டிடம் 
(வடக்கிலிருந்து முதல் அைற) 
ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெபான்னம்பலம் வதீி வார்டு எண் 
11 , 2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) கிருஷ்ணன் வதீி வார்டு எண் 
11 , 3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ராமசாமி வதீி வார்டு எண் 11 , 
4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ராமு வதீி வார்டு எண் 11 , 
5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ேமற்கு சிவிலியர் வதீி வார்டு 
எண் 11 , 6.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ராமபுரம் சந்து 1 வார்டு 
எண் 16 , 7.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ராமபுரம் சந்து 2 வார்டு 
எண் 16 , 8.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ராமபுரம் சந்து 3 , 
9.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ராமபுரம் சந்து 4 வார்டு எண் 16 , 
10.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) வடக்கு சிவிலியர் வதீி வார்டு 
எண் 11 , 11.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெகால்லர் வதீி வார்டு 
எண் 13 , 12.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) தட்டார் வதீி வார்டு எண் 
13 , 13.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெப ய கைட வதீி வார்டு 
எண் 13 , 14.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ராமு சந்து வார்டு எண் 
11 , 15.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) நஞ்ைசயன் வதீி வார்டு எண் 
11 , 16.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) சிவன் ேகாயில் வதீி வார்டு 
எண் 11 , 17.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ேவட்டராய ெபருமாள் 
ேகாவில் வதீி வார்டு எண் 12 , 18.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
சின்னக்கைட வதீி வார்டு எண் 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
156 156 அரசுேமல்நிைலபள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு புற ஓட்டு 
கட்டிடம் (ேமற்க்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற) 
ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) பழனியாண்டி வதீி வார்டு எண் 12 , 
2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மா யம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 
எண் 10 , 3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) பஞ்சாயத்து ேபார்டு வதீி 
வார்டு எண் 10 , 4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மைலயப்ப 
நாயக்கர் வதீி வார்டு எண் 12 , 5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
பூர்ணச்சந்திரன் வதீி வார்டு எண் 12 , 6.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) நாவிதர் வதீி வார்டு எண் 17 , 7.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) குயவர் வதீி வார்டு எண் 17 , 8.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) அனுப்பர் வதீி வார்டு எண் 17 , 9.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) சிக்க நாயக்கர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

157 157 வி ஆர்.டிஅரசுெபண்கள் 
உயர்நிைலபள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பகுதி கூடுதல் 
தார்சு கட்டிடம் ஆைனமைல 
642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) புது விநாயகர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் 14 , 2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) கள்ளுக்கைட வதீி 
வார்டு எண் 17 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி வி.ஆர்.டி அரசு 
ெபண்கள் உயர்நிைலபள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த வடக்கு புற 
முக்கிய தார்சு கட்டிடம் 
ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) புது விநாயகர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் 14 , 2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) கள்ளுக்கைட வதீி 
வார்டு எண் 17 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
159 159 வி.ஆர்.டிஅரசு ெபண்கள் 

உயர்நிைலபள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு புற முக்கிய 
தார்சு கட்டிடம் ஆைனமைல 
642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) பள்ளர் வதீி 1 வார்டு எண் 10 2. 
ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) பள்ளர் வதீி 2 வார்டு எண் 10 
3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் 10 4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) பைழய 
பள்ளிவாசல் வதீி வார்டு எண் 10 5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
கருப்பண்ண வதீி வார்டு எண் 10 6.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
ரங்ைகயா வதீி வார்டு எண் 10 7.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 10. ஆைனமைல வார்டு எண் 10

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

160 160 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த தைரதள 
புதிய கட்டிடம் ஆைனமைல 
642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெபாள்ளாச்சி ேராடு வார்டு எண் 
15.2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி)ெமாய்தீன் வதீி வார்டு எண் 15

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

161 161 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு புற 
முதல் அைற ஆைனமைல 
642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) சந்ைதவடக்கு வதீி வார்டு எண் 15 
2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி)பைழய பள்ளிவாசல் வதீி வார்டு 
எண் 15 3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) புதுப்பள்ளிவாசல் வதீி 
வார்டு எண் 15 4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) சின்னண்ண 
ராவுத்தர் வதீி வார்டு எண் 15 5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
கிருஷ்ணன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் 15

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

162 162 அரசுேமல்நிைலபள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த முதல் அைற பைழய 
கட்டிடம் ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) சந்ைதவடக்கு வதீி வார்டு எண் 15 
2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி)பைழய பள்ளிவாசல் வதீி வார்டு 
எண் 15 3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) புதுப்பள்ளிவாசல் வதீி 
வார்டு எண் 15 4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) சின்னண்ண 
ராவுத்தர் வதீி வார்டு எண் 15 5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) 
கிருஷ்ணன் ேகாவில் வதீி வார்டு எண் 15

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

163 163 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த முதல் அைற 
பைழய கட்டிடம் 
ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) புது விநாயகர் ேகாவில் வதீி 
வார்டு எண் 14 , 2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) கள்ளுக்கைட வதீி 
வார்டு எண் 17 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி அண்ணாநகர் 
ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு புற 
முக்கிய தார்சு கட்டிடம் 
ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) அண்ணாநகர் 
(ெநல்லுக்குத்துப்பாைற) வார்டு எண் 15 2.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) அண்ணாநகர் ெபாள்ளாச்சி ேராடு வார்டு எண் 3. 
3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மயானப்பாைற வதீி வார்டு எண் 3 
4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெபாள்ளாச்சிசாைல வார்டு எண் 3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி அண்ணாநகர்  
ெதற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி 
கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் 
ஆைனமைல-642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) அண்ணாநகர் 
(ெநல்லுக்குத்துப்பாைற) வார்டு எண் 15 2.ஆைனமைல 
(ேபரூராட்சி) அண்ணாநகர் ெபாள்ளாச்சி ேராடு வார்டு எண் 3. 
3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மயானப்பாைற வதீி வார்டு எண் 3 
4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெபாள்ளாச்சிசாைல வார்டு எண் 3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

166 166 அரசு ேமல்நிைலபள்ளி 
வடக்கு பார்த்த முதல் அைற 
பைழய தைரதள கட்டிடம் 
ஆைனமைல 642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெபாள்ளாச்சி சாைல வார்டு எண் 3 
2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ஆதிதிராவிடர் வதீி வார்டு எண் 3 
3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) வடகாட்டுப் பகுதி வார்டு எண் 1 
4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெதன்காட்டுப் பகுதி வார்டு எண் 1 
5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) பைழய ேராடு வார்டு எண் 1 
6.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மைல மக்கள் பகுதி வார்டு எண் 1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

167 167 அரசு ேமல்நிைலபள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ேமற்கு பகுதி 
முதல் அைற பைழய 
தைரதள கட்டிடம் 
ஆைனமைல-642104

1.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ஸ்ேலட்டர் ஹவுஸ் வதீி வார்டு 
எண் 3 2.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) பசுவதுைற வார்டு எண் 1 
3.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) மாணிக்க மூைல வார்டு எண் 1 
4.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) ெஜயில்ராவுத்தர்பட்டி வார்டு எண் 
1 5.ஆைனமைல (ேபரூராட்சி) இந்திராநகர் வார்டு எண் 3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
சிெமண்ட் ஓட்டு 
கட்டிடம்சக்தி எஸ்ேடட்சக்தி 
எஸ்ேடட்-642105

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி தளநார் வார்டு எண்- 21 
& 1 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி 
ெஜயம்பிளாண்ேடசன் வார்டு எண்- 21 , 3.வால்பாைற 
மூன்றாம்நிைல நகராட்சி அகதீஸ்வரர் எஸ்ேடட் வார்டு எண்- 
21 & , 4.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி சண்முகா 
எஸ்ேடட் வார்டு எண்- 21 & 1 , 5.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி சக்தி எஸ்ேடட் வார்டு எண்- 21 & 1 , 6.வால்பாைற 
மூன்றாம்நிைல நகராட்சி பிளண்டிேவலி வார்டு எண்- 21 & 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

169 169 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த கிழக்கு நடு 
கட்டிடம் அட்டகட்டி-642101

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி அட்டகட்டி வார்டு 
எண்- 1 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி அப்பர் 
ஆளியார் வார்டு எண்- 1 , 3.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி கீழ்பூணாச்சி ெசட்டில்ெமண்ட் வார்டு எண்- 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
மத்திய வகுப்பு பகுதி 
தகரஓட்டுக் கட்டிடம் 
வாட்டர்பால்-642105

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி வாட்டர்பால் முதல் 
பி வு வார்டு எண்- 21 & 1 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ஈத்தக்குழி ெசட்டில்ெமண்ட் வார்டு எண்-21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
பைழய வடக்கு பகுதி 
தகரஓட்டுக் கட்டிடம் 
வாட்டர்பால்-642105

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி வாட்டர்பால் மிடில் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 21 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி அப்பர் வாட்டர்பால் 3வது டிவிசன் வார்டு எண்-21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

172 172 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடம் ெதன்வகுப்பு 
ேவவர்லி-642105

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேவவர்லிஎஸ்ேடட் 
வார்டு எண்-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
173 173 அரசு துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 

பார்த்த நடு பகுதி ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ஊைமண்டிமுடக்கு-
642105

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி அப்பர் வாட்டர்பால் 
3வது டிவிசன் வார்டு எண்-21 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி காடம்பாைற 5வது, 6வது டிவிசன் வார்டு எண்- 21 & 
1&1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

174 174 அரசு துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பகுதி 
சிெமண்ட் சீட் கட்டிடம் 
கவர்க்கல் 2வது டிவிஷன் -
642105

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ெமௗண்ட் ஸ்டூவர்ட் 
வடக்கு வார்டு எண்- 21 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ெமௗண்ட் ஸ்டூவர்ட் ெதற்கு வார்டு எண்- 21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

175 175 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த மத்திய கட்டிடம் 
வில்ேலானி ேலாயர் 
டிவிஷன்-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி வில்ேலானி ேலாயர் 
டிவிஷன் வார்டு எண்- 20 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி வில்ேலானி அப்பர் டிவிசன் வார்டு எண்- 20 , 
3.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ெநடுங்குன்று 
ெசட்டில்ெமண்ட் வார்டு எண்- 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
சிெமண்ட் சீட் கட்டிடம் 
வரட்டுப்பாைற-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி வரட்டுப்பாைற வார்டு 
எண்- 20 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி மயில்கல் 
வார்டு எண்- 20 , 3.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி 
அனலி தனியார் எஸ்ேடட் வார்டு எண்- 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

177 177 உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த சிெமண்ட் சீட் 
கட்டிடம்மானாம்பள்ளி 
எஸ்ேடட்-642115

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி மானாம்பள்ளி மின் 
நிைலய முகாம் வார்டு எண்- 19 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி கூமாட்டி ெசட்டில்ெமன்ட் வார்டு எண்- 19 , 
3.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி மானாம்பள்ளி 
எஸ்ேடட் வார்டு எண்- 19 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
178 178 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி ெதற்கு ஓட்டுக் 
கட்டிடம் சுப்ரமணியன் 
ேகாவில் அருகில் 
உருளிக்கல் முதல் பி வு-
642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி உருளிக்கல் டாப் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 19 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி காப்பிக்காடு வார்டு எண்- 19 , 3.வால்பாைற 
மூன்றாம்நிைல நகராட்சி சுருளிமைல வார்டு எண்- 19 , 
4.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி உருளிக்கல் ேலாயர் 
டிவிஷன் வார்டு எண்- 19 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

179 179 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த நடு பகுதி தகரஓட்டுக் 
கட்டிடம் பைழய வால்பாைற-
642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி பைழய வால்பாைற 
வார்டுஎண்-20 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி 
ெசலாளிப்பாைற முதல் பி வு வார்டு எண்- 2 20 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

180 180 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு எஸ் எஸ் ஏ புதிய 
தார்சு கட்டிடம்ெப யகைட 
அருகில் ெசல்லாலிப்பாைற 
642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ெசல்லாளிப்பாைற 
முதல் பி வு(ெப யார் நகர்) வார்டு எண்.19 , 2.வால்பாைற 
மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ெசல்லாளிப்பாைற 2ம், 3ம் பி வு 
வார்டு எண்-21 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

181 181 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பகுதி ஓட்டுக் 
கட்டிடம் மாணிக்கா ஓசி-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி மாணிக்கா 
பைழயகாடு வார்டு எண்- 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

182 182 உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் மாணிக்கா என்சி-
642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ெசங்குத்துப்பாைற 
வார்டு எண்- 16 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி 
மாணிக்கா புதுக்காடு வார்டு எண்- 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
183 183 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி

 கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பகுதி தார்சு 
கட்டிடம் ஸ்ேடன்ேமார் 
எஸ்ேடட்-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ஸ்டான்ேமார் 
எஸ்ேடட் வார்டு எண்- 7 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி சவராங்காடு வார்டு எண்- 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

184 184 பாரதியார் பல்கைல கழக 
கைல மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூ  கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி கீழ்தள அைற 
எண் 3 தார்சு கட்டிடம் 
வால்பாைற-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி வாைழத்ேதாட்டம் 
வார்டு எண்- 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

185 185 பாரதியார் பல்கைல கழக 
கைல மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூ  கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி 3வது அைற 
தார்சு கட்டிடம் 
ெதற்கிலிருந்து நான்காவது 
அைற வால்பாைற-642127

1.1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி சிதம்பரனார் நகர் 
வார்டு எண்- 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

186 186 அரசு ஆண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம். 
ேமற்கிலிருந்து இரண்டவது 
அைற வால்பாைற-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி கக்கன்காலனி வார்டு 
எண்- 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

187 187 அரசு ஆண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
புதிய தார்சு கட்டிடம் 
வால்பாைற-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி கக்கன்காலனி வார்டு 
எண்- 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
188 188 பாரதியார் பல்கைல கழக 

கைல மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூ  கிழக்கு பகுதியில் 
ேமற்கு பார்த்த தைரதளதில் 
ெதற்கிலிருந்து கைடசி அைற 
தார்சு கட்டிடம் வால்பாைற-
642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி சிறுவர் பூங்கா வார்டு 
எண்- 9 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி திருவள்ளுவர் 
நகர் வார்டு எண்- 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

189 189 பாரதியார் பல்கைல கழக 
கைல மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூ  ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பகுதி முன்றாவது 
அைற தைரதளம் தார்சு 
கட்டிடம் வால்பாைற-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ராஜவ்காந்தி நகர் 
வார்டு எண்- 9 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி 
ேபரூராட்சி குடியிருப்பு வார்டு எண்- 9 , 3.வால்பாைற 
மூன்றாம்நிைல நகராட்சி வால்பாைற நகர் வார்டு எண்- 9 , 
4.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி வால்பாைற 
ெசன்ட்ரல் வார்டு எண்- 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

190 190 அரசு ஆண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு பார்த்த புதிய நடு 
பகுதி தார்சு கட்டிடம் 
வால்பாைற-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு 
எண்- 9 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி இந்திரா நகர் 
வார்டு எண்- 9 , 3.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி அரசு 
சுகாதார குடியிருப்பு வார்டு எண்- 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

191 191 அரசு ஆண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
நடு பகுதி ேமற்கிலிருந்து 
நான்காவது அைற தைர 
தளம் முதன்ைம தார்சு 
கட்டிடம் வால்பாைற-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி காமராஜ் நகர் வார்டு 
எண்- 8 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி காந்தி நகர் 
வார்டு எண்- 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
192 192 அரசு ஆண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
நடு பகுதி புதிய தார்சு 
கட்டிடம் வால்பாைற-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி அண்ணாநகர், வார்டு 
எண்- 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

193 193 அரசு ஆண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் 
வால்பாைற-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி கைலஞர் நகர் வார்டு 
எண்- 9 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேகா-
ஆப்ேரட்டிவ் காலனி வார்டு எண்- 8 , 3.வால்பாைற 
மூன்றாம்நிைல நகராட்சி துளசிங்கநகர் வார்டு எண்- 8 , 
4.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி பி.ஏ.பி காலனி வார்டு 
எண்- 8 , 5.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி காவலர் 
குடியிருப்பு வார்டு எண்- 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

194 194 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி தார்சு மற்றும் 
தகர கட்டிடம் ேலாயர்பரைள-
642108

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி புதுத்ேதாட்டம் வார்டு 
எண்- 7 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேலாயர் 
பாரைள வார்டு எண்- 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

195 195 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு மற்றும் தகர கட்டிடம் 
அப்பர்பரைள-642108

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி அப்பர் பாரைள வார்டு 
எண்- 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

196 196 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 
பின்புறம் சிெமண்ட் 
ஓட்டுக்கட்டிடம் ெரட்டிக்கைட-
642108

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ெராட்டிக்கைட 
பாைறேமடு வார்டு எண்- 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
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1 2 3 4 5
197 197 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு அைற தார்சு கட்டிடம் 
ஐயர்பாடி ேராப்ேவ-642108

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ஐயர்பாடி ேராப்ேவ 
ஸ்ேடஷன் வார்டு எண்- 6 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி அய்யர்பாடி ேமட்டுக்கைட ேபக்ட  டிவிசன் வார்டு 
எண்.6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

198 198 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி பச்ைசமைல 
ெதற்கு பச்ைசமைல ெதற்கு -
642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி பச்சமைல வடக்கு 
வார்டு எண்- 8 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி 
பச்சமைல ெதற்கு வார்டு எண்- 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

199 199 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி
 கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி 
தார்சு கட்டிடம் காடம்பாைற 
மின்நிைலயம்-642101

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி காடம்பாைற ேடம் 
வார்டு எண்- 1 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி 
பன்னிக்குழி ெசட்டில்ெமண்ட் (ெவள்ளிமுடி) வார்டு எண்.1 , 
3.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி காடம்பாைற 
ெசட்டில்ெமண்ட் வார்டு எண்- 1 , 4.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி காடம்பாைற மின்நிைலய முகாம் வார்டு எண்- 1 , 
5.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி காடம்பாைற ேலபர் 
ேகம்ப் வார்டு எண்- 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

200 200 ஸ்டாப் கிளப் ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் கருமைல 642130

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி கருமைல டாப் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

201 201 ஸ்டாப் கிளப் ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் கருமைல 642130

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி கருமைல ேலாயர் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

202 202 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு பகுதி எஸ் எஸ் ஏ 
கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் 
அக்காமைல-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி அக்காமைல முதல் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 5 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி அக்காமைல இரண்டாவது டிவிசன் வார்டு எண்- 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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1 2 3 4 5
203 203 உதவிப்ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த சிெமண்ட் சீட் 
கட்டிடம் ஊசிமைல-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ஊசிமைல எஸ்ேடட் 
ேலாயர் டிவிசன் வார்டு எண்- 5 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ஊசிமைல எஸ்ேடட் அப்பர் டிவிசன் வார்டு எண்- 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

204 204 உதவிப்ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ேமற்கு பகுதி 
ஓட்டு கட்டிடம் ெவள்ளமைல 
ேலாயர் டிவிசன்-642130

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ெவள்ளமைல டாப் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 4 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ெவள்ளமைல ேலாயர் டிவிஷன் வார்டு எண்- 4 , 
3.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேசாைலப்பாடி வார்டு 
எண்- 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

205 205 உதவிப்ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு பகுதி 
ஓட்டு கட்டிடம் காஞ்சமைல -
1வது டிவிசன் 642130

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி காஞ்சமைல வார்டு 
எண்- 4 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி காஞ்சமைல 
வடக்கு பி வு வார்டு எண்- 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

206 206 உதவிப்ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி 
ஓட்டு கட்டிடம்நடுமைல 
எஸ்ேடட்-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம் நிைல நகராட்சி நடுமைல வடக்கு 
டிவிஷன் வார்டு எண்- 8 , 2.வால்பாைற மூன்றாம் நிைல 
நகராட்சி நடுமைல ெதற்கு டிவிஷன் வார்டு எண்- 8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி நல்லகாத்து 
ேலாயர் டிவிசன்நல்லகாத்து  
ேலாயர் டிவிசன் 642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி நல்லகாத்து அப்பர் 
டிவிஷன் வார்டு எண்- 11 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி நல்லகாத்து ேலாயர் டிவிஷன் வார்டு எண்- 11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
208 208 உதவி ெபறும் 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பகுதி ஓட்டு 
கட்டிடம் இஞ்சிப்பாைற 
ேலாயர் டிவிசன்-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி இஞ்சிப்பாைற டாப் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

209 209 உதவி ெபறும் 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்இஞ்சிப்பாைற 
ேலாயர் டிவிசன்-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி இஞ்சிப்பாைற கீழ் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ேலாயர் 
ேசக்கல்முடி ேலாயர் 
ேசக்கல்முடி 642118

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேலாயர் ேஷக்கல்முடி 
அப்பர் டிவிசன் வார்டு எண்- 17 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ேலாயர் ேஷக்கல்முடி ேலாயர் டிவிசன் வார்டு எண்- 
17 , 3.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேலாயர் 
ேஷக்கல்முடி மிடில் டிவிசன் வார்டு எண்- 17 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பகுதி தகர ஓட்டு 
கட்டிடம் ேஷக்கல்முடி-642118

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேஷக்கல்முடி அப்பர் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 18 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ேஷக்கல்முடி ேலாயர் டிவிசன் வார்டு எண்- 18 , 
3.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி பாலகினார் 
ெசட்டில்ெமண்ட் வார்டு எண்- 18 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்முருகாளி-642118

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி முருகாளி டாப் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 18 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி முருகாளி ேலாயர் டிவிஷன் வார்டு எண்- 18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 69 of 74



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 124    வால்பாைற சட்டசைப பி வு 21   ெபாள்ளாச்சி     பாராளுமன்றத் 
ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
213 213 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த 3வது 
அைறேசாைலயார் ேடம்-642125

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேசாைலயார் அைண 
ேலபர் ேகம்ப் பி ஏ பி வார்டு எண்- 17 , 2.வால்பாைற 
மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேசாைலயார் அைண மின் 
நிைலயம் வார்டு எண்- 17 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

214 214 அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி 
வலது பகுதி தார்சு கட்டிடம் 
ேசாைலயார் ேடம்-642125

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேசாைலயார் அைண 
ேலபர் ேகம்ப் வார்டு எண்- 17 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ேசாைலயார் அைண ேகம்ப் கிழக்கு வார்டு எண்- 17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

215 215 உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
கிழக்கு பகுதி தகர ஓட்டு 
கட்டிடம்குரங்குமுடி-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி குரங்குமுடி வார்டு 
எண்- 16 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி முருகன் 
எஸ்ேடட் வார்டு எண்- 16 , 3.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ஸ்ரராம் எஸ்ேடட் வார்டு எண்- 16 , 4.வால்பாைற 
மூன்றாம்நிைல நகராட்சி பாரதிதாசன் நகர் வார்டு எண்- 16 , 
5.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி சிவா காபி & மைல 
நாடு வார்டு எண்- 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

216 216 உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த ேமற்கு பகுதி 
சிெமண்ட் சீட் கட்டிடம் 
ெகஜமுடி-642117

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ெகஜமுடி ேலாயர் 
டிவிசன்வார்டு எண்- 15 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ெகஜமுடி அப்பர் டிவிசன் வார்டு எண்- 15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

217 217 அரசு நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த முதல் 
அைறேசாைலயார் 3வது 
டிவிசன்-642124

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேசாைலயார் 3வது 
டிவிசன் வார்டு எண்- 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
218 218 உதவி ெபறும் 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த தகர ஓட்டு கட்டிடம் 
மருத்துவமைன அருகில் 
ேசாைலயார் 3டிவிசன்-642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேசாைலயார் 1வது 
டிவிஷன் வார்டு எண்- 12 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ேசாைலயார் 2வது டிவிஷன் வார்டு எண்- 12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

219 219 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம்சிறுகுன்றா 
ேலாயர் டிவிஷன்-642153

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி சிறுகுன்றா 1ம் பி வு 
வார்டு எண்- 10 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி 
சிறுகுன்றா 2ம் பி வு வார்டு எண்- 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

220 220 உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம்கல்லார்-642124

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி கல்லார் ஈட்டியார் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

221 221 உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம்கல்லார்-642124

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி கல்லார் ேலாயர் 
டிவிசன் வார்டு எண்- 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

222 222 உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி 
சிெமண்ட் சீட் 
கட்டிடம்தாய்முடி எம் டி-642117

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி தாய்முடி புதுக்காடு 
வார்டு எண்- 13 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி 
தாய்முடி மிடில் டிவிசன் வார்டு எண்- 13 , 3.வால்பாைற 
மூன்றாம்நிைல நகராட்சி கல்லார் ெசட்டில்ெமண்ட் வார்டு 
எண்- 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

223 223 உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த முக்கிய 
ஓட்டு கட்டிடம்தாய்முடி 
ேபக்டி  டிவிசன்-642117

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி தாய்முடி ேபக்ட  
டிவிசன் வார்டு எண்- 3 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி தாய்முடி ேலாயர் சந்து டிவிசன் வார்டு எண்- 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
224 224 உதவிெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த சிெமண்ட் சீட் 
கட்டிடம் முடீஸ்-642117

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி முடீஸ் டவுன் 
வடக்கு வார்டு எண்- 15 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி முடீஸ் டவுன் ெதற்கு வார்டு எண்- 15 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

225 225 உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ேதானிமுடி முதல் டிவிசன் 
642117

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேதானிமுடி 1வது 
டிவிஷன் வார்டு எண்- 15 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ேதானிமுடி 3-ம் பி வு வார்டு எண்- 15 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

226 226 உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம்ேதானிமுடி முதல் 
டிவிசன் 642117

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ேதானிமுடி 2வது 
டிவிஷன் வார்டு எண்- 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பகுதி 
சிெமண்ட் சீட் கட்டிடம் 
பன்னிேமடு 1வது டிவிசன்-
642131

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி பன்னிேமடு 1-ம் பி வு 
வார்டு எண்- 14 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி 
பன்னிேமடு 2வது டிவிசன் வார்டு எண்- 17 , 3.வால்பாைற 
மூன்றாம்நிைல நகராட்சி கடலப்பாைற பங்களா டிவிசன் 
வார்டு எண்- 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
சிெமண்ட் சீட் கட்டிடம் 
கடலப்பாைற ேபக்ட  டிவிசன்-
642131

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி கடலப்பாைற ேபக்ட  
டிவிசன் வார்டு எண்- 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

229 229 உதவிெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த நடு சிெமண்ட் 
சீட் கட்டிடம் முத்துமுடி-642117

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி முக்ேகாட்டுமுடி 1வது 
டிவிஷன் வார்டு எண்- 13 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி முக்ேகாட்டுமுடி 2வது டிவிஷன் வார்டு எண்- 13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
230 230 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி வடக்கு 
பார்த்த மத்திய கட்டிடம் 
நல்லமுடி 3வது டிவிஷன்-
642117

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி நல்லமுடி 2ம் பி வு 
வார்டு எண்- 3 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி 
நல்லமுடி 3ம் பி வு வார்டு எண்- 14 , 3.வால்பாைற 
மூன்றாம்நிைல நகராட்சி பரமன்கடவு ெசட்டில்ெமண்ட் வார்டு 
எண்- 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

231 231 உதவிெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி 
ஓட்டு கட்டிடம்ைஹபாரஸ்ட்-
642127

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ைஹபாரஸ்ட் அப்பர் 
டிவிஷன் வார்டு எண்- 14 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி ைஹபாரஸ்ட் ேலாயர் டிவிஷன் வார்டு எண்- 14 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

232 232 உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த நடு பகுதி 
சிெமண்ட் சீட் 
கட்டிடம்ஆைனமுடி-642117

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி ஆைனமுடி 1வது 
டிவிஷன் வார்டு எண்- 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

233 233 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த 2வது அைற 
சின்ேகானா 2வது டிவிசன்-
642106

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி சின்ேகானா 1வது 
டிவிசன் வார்டு எண்- 2 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி- சின்ேகானா2வதுடிவிசன் வார்டு எண்- 2 , 
3.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி சின்ேகானா 3 வது 
டிவிசன் வார்டு எண்- 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

234 234 அரசு நலப்பள்ளி சின்ேகானா 
4வது டிவிசன் 
(ெப யகல்லார்)சின்ேகானா 4 
வது டிவிசன்  ெப யகல்லார் 
642106

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி சின்ேகானா 4வது 
டிவிசன் வார்டு எண்- 2 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி சின்ேகானா 5வது டிவிசன் வார்டு எண்- 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடி
யின் வைக

1 2 3 4 5
235 235 அரசு நலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பார்த்த வடக்கு பகுதி 
சிெமண்ட் சீட் கட்டிடம் 
சின்ேகானா 6வது டிவிசன்-
642106.

1.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல நகராட்சி சின்ேகானா 7வது 
டிவிஷன் வார்டு எண்- 2 , 2.வால்பாைற மூன்றாம்நிைல 
நகராட்சி சின்ேகானா ஆறாவது டிவிசன் வார்டு எண்- 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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