
வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

1 1 1

பாக்கியநாத் பப்ளிக் 
ஸ்கூல் 
காட்டத்துைற 
,வடக்கு ெதற்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம்  
வடக்கு நடு பாகம் 
629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி .), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 1, 2 பிளாக் 1, இரவிபுதூர் கைட , 
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி. ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 2, 3, பிளாக் 1, 2, புலிப்பனம் , 
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி .), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 2, பிளாக் 2, காட்டுவிைள , 4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் 
( வ.கி. ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 2, 
சாமியார்மடம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

2 2 2

பாக்கியநாத் பப்ளிக் 
ஸ்கூல் 
காட்டத்துைறவடக்கு 
ெதற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம் அைற  எண்  
1 629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி .), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 1,2, பிளாக் 1, 2,3  இரவிபுதூர்கைட , 
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி .), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வாடு 2 பிளாக் 1, 2, 3, புலிப்பனம் , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் 
( வ.கி .), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) வார்டு 2, 3, பிளாக் 2, 
காட்டுவிைள , 4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), 
வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 2, 
சாமியார்மடம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

3 3 3

பாக்கியநாத் பப்ளிக் 
ஸ்கூல் 
காட்டத்துைறவடக்கு 
ெதற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம் அைற  எண்  
2 629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) பிளாக் 7,  கட்டாத்துைற , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

4 4 4

பாக்கியநாத் பப்ளிக் 
ஸ்கூல் 
காட்டத்துைறெதற்கு 
பாகம்வடக்கு ெதற்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம்  
அைற  எண்  3 629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) பிளாக் 8, கவியல்லூர், நாரகன்விைள , 
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) பிளாக் 6, சாமியார்மடம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

5 5 5M

இன்ெபன்ட் ஜசீஸ்  
உயர்நிைலப்பள்ளி 
முளகுமூடுவடக்கு 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் தைரதளம் 
629167

1.முளகுமூடு ( வ.கி ), முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 
5, முளகுமூடு வடக்கு இ 2.முளகுமூடு (வ.கி ) 
முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 6,  முளகுமூடு ெதற்கு 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

6 5 5AW

இன்ெபன்ட் ஜசீஸ்  
உயர்நிைலப்பள்ளி 
முளகுமூடுவடக்கு 
கட்டிடம்  நடுப்பகுதி 
தைரதளம் 629167

1.முளகுமூடு ( வ.கி ), முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 
5, முளகுமூடு வடக்கு இ 2.முளகுமூடு (வ.கி ) 
முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 6,  முளகுமூடு ெதற்கு 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

7 6 6

இன்ெபன்ட் ஜசீஸ்  
உயர்நிைலப்பள்ளி 
முளகுமூடுவடக்கு 
கட்டிடம்  நடுப்பகுதி 
தைரதளம் 629167

1.முளகுமூடு (வ.கி ) முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 
6, தச்சக்ேகாடு , 2.முளகுமூடு ( வ.கி  ) முளகுமூடு ( ேப ) 
வார்டு 2, பிளாக் 8,  ஆலுவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

8 7 7

இன்ெபன்ட் ஜசீஸ் 
உ.ர்நிைலப்பள்ளி 
முளகுமூடுவடேமற்கு
 கட்டிடம் நடுப்பாகம் 
தைரதளம் 629167

1.முளகுமூடு (வ.கி ) முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 7, 
முளகுமூடு கிழக்கு , 2.முளகுமூடு ( வ.கி ) முளகுமூடு ( 
ேப ) பிளாக் 9, முளகுமூடு ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

9 8 8M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
ேகாடியூர்கிழக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம்  
ெதற்கு பாகம் 629167

1.முளகுமூடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 23 , 
ேகாடியூர் வடக்கு , 2.முளகுமூடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( 
ேப )சி.ஊ) பிளாக் 24 , ேகாடியூர் ெதற்கு , 3.முளகுமூடு 
(வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 28 ,  ேகாடியூர் ேமற்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

வாக்குச்சாவடி பட்டியல் 2021
231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

10 8 8AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
ேகாடியூர்வடகிழக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம்  
ெதற்கு பாகம் 629167

1.முளகுமூடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 23 , 
ேகாடியூர் வடக்கு , 2.முளகுமூடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( 
ேப )சி.ஊ) பிளாக் 24 , ேகாடியூர் ெதற்கு , 3.முளகுமூடு 
(வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 28 ,  ேகாடியூர் ேமற்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

11 9 9

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
ேகாடியூர்கிழக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629167

1.முளகுமூடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 23 , 
ேகாடியூர் கிழக்கு , 2.முளகுமூடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( 
ேப ) பிளாக் 24 , ேகாடியூர் ேமற்கு , 3.முளகுமூடு (வ.கி ) , 
முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 28 , ேகாடியூர் வடக்கு , 
4.முளகுமூடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 29 , 
ேகாடியூர் ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

12 10 10

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
ேகாடியூர்கிழக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629167

1.முளகுமூடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 23 , 
ேகாடியூர் கிழக்கு , 2.முளகுமூடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( 
ேப ) பிளாக் 24 , ேகாடியூர் ேமற்கு , 3.முளகுமூடு (வ.கி ) , 
முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 28 , ேகாடியூர் வடக்கு , 
4.முளகுமூடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 29 , 
ேகாடியூர் ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

13 11 11M

ஊராட்சி ஓன்றிய 
அலுவலகம் 
ேகாழிப்ேபார்விைளம
ட்டுப்பா கட்டிடம், 

எக்ஸ்ெடன்சன் 
ஆபிசர் அைற 
ெதற்குபகுதி 629167

1.முளகுமூடு ( வ.கி ) ,  முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 6 , 
பிளாக் 27 , ேகாழிப்ேபார்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

14 11 11AW

ஊராட்சி ஓன்றிய 
அலுவலகம் 
ேகாழிப்ேபார்விைளகி
ழக்குேமற்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம், 

எக்ஸ்ெடன்சன் 
ஆபிசர் அைற 
ெதற்குபகுதி 629167

1.முளகுமூடு ( வ.கி ) ,  முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 6 , 
பிளாக் 27 , ேகாழிப்ேபார்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

15 12 12

ஊராட்சி ஓன்றிய  
அலுவலகம் 
ேகாழிப்ேபார்விைளமு
க்கிய கட்டிடம் மன்ற 
கூட்ட அைற கிழக்கு 
பகுதி 629167

1.முளகுமூடு ( வ.கி ) ,  முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 4 , 
பிளாக் 25 , ேகாழிப்ேபார்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

16 13 13

ஊராட்சி ஓன்றிய  
அலுவலகம் 
ேகாழிப்ேபார்விைளகா
ன்கிrட் கட்டிடம் 
ெதற்கு பார்ைவ 629167

1.முளகுமூடு  ( வ.கி ) ,  முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 5 , 
பிளாக் 26 ,  முகமத்தூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

17 14 14

ஊராட்சி ஓன்றிய  
அலுவலகம் 
ேகாழிப்ேபார்விைளமு
க்கிய கட்டிடம் மன்ற 
கூட்ட அைற கிழக்கு 
பகுதி 629167

1.முளகுமூடு ( வ.கி ) ,  முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 6 , 
பிளாக் 30 , புங்கைர , 2.முளகுமூடு ( வ.கி ) , முளகுமூடு ( 
ேப ) வார்டு 4 , பிளாக் 31 மல்லன்விைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

18 15 15M

அரசு நடுநிைலப் 
பள்ளி 
கூட்டமாவுவடக்கு 
ஒட்டு கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம் 629167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 
17, பிளாக் 4, அருணங்கால் , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி 
) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 16, பிளாக் 10, முளகுமூடு , 
கல்லுவிைள, படுவன்குழி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

19 15 15AW

அரசு நடுநிைலப் 
பள்ளி 
கூட்டமாவுகிழக்கு 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் , நடு பாகம் 
629167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 
17, பிளாக் 4, அருணங்கால் , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி 
) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 16, பிளாக் 10, முளகுமூடு , 
கல்லுவிைள, படுவன்குழி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

20 16 16

அரசு நடுநிைலப் 
பள்ளி 
கூட்டமாவுவடக்கு 
ஒட்டுக்கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 69167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி  ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 
16, பிளாக் 3,  முருங்கைரவிைள, வாத்தியார்குளம் , 
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 
12, பிளாக் 20,  வயக்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

21 17 17

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கூட்டமாவுஒட்டுக்கட்
டிடம் ெதற்கு பாகம் 
629167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 
16, பிளாக் 13, கூட்டமாவு கிழக்கு , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் 
( வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 11, பிளாக் 14, 
குழிக்ேகாடு , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி  ) முளகுமூடு 
(ேப ) வார்டு 11, பிளாக் 14 கூட்டமாவு ேமற்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

22 18 18M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
கூட்டமாவுஒட்டுக் 
கட்டிடம் 
வடக்குபாகம் 629167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி  ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 
18, பிளாக் 15, சடயங்கால் , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி  
) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 15, குழிக்ேகாடு 
கிழக்கு , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி  ) முளகுமூடு (ேப 
) வார்டு 11, பிளாக் 17, குழிக்ேகாடு ேமற்கு , 
4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 
15, பிளாக் 18,  கூட்டமாவு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

23 18 18AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
கூட்டமாவுகிழக்கு 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் 
கிழக்குபாகம் 629167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி  ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 
18, பிளாக் 15, சடயங்கால் , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி  
) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 15, குழிக்ேகாடு 
கிழக்கு , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி  ) முளகுமூடு (ேப 
) வார்டு 11, பிளாக் 17, குழிக்ேகாடு ேமற்கு , 
4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 
15, பிளாக் 18,  கூட்டமாவு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

24 19 19

ஆர்.சி. நடுநிைலப் 
பள்ளி 
ெவள்ளிேகாடுமுக்கிய
 ேமற்கு மட்டுபா 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம் 629167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) பிளாக் 1,  
ராக்கிவிைள, சரல்விைள, மணத்ேதாட்டம், 

ஆனபட்டுவிைள , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ) 
முளகுமூடு (ேப ) பிளாக் 12, புதுவிைள, ேமலவிைள, 

திருெவட்டிவிைள, ெபாற்றவிைள , 
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) 
முளகுமூடு (சி.ஊ) பிளாக் 2, ஆனபட்டுவிைள, 

அவrவிைள, முைலயதைறவிைள, வடக்க , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

25 20 20

ஆர்.சி. நடுநிைலப் 
பள்ளி 
ெவள்ளிேகாடுமுக்கிய
 ேமற்கு மட்டுபா 
கட்டிடம்  நடு பாகம் 
629167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) 
முளகுமூடு (சி.ஊ) பிளாக் 2, ஆனபட்டுவிைள, 

அவrவிைள, முைலயதைறவிைள, வடக்க , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

26 21 21

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
பிலாவிைளமட்டுப்பா 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம்629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) பிளாக் 
3, வார்டு1 காட்டாத்துைற , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) பிளாக் 3,  வார்டு 1, ெவள்ளிக்ேகாடு , 
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) பிளாக் 
4, வார்டு 1, வாணியன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

27 22 22

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
பிலாவிைளமட்டுப்பா 
கட்டிடம் நடுபாகம் 
629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி 
(ஊ)மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 1, ,2, 
தாமரவிைள , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 1, கிராவிைள , 
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 
3, பிளாக் 1, தும்பைபயன்ேதாட்டம் , 
4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 
3, பிளாக் 1, வாகவிைள , 5.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3,  பிளாக்  2,  
ெநல்லிக்காவிைள , 6.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக்  2, 
கல்ெவட்டான்குழி , 7.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, பருத்திவிைள , 
8.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 
1, பிளாக் 2, புைலயன்விைள , 9.வாள்வச்சேகாஷ்டம் 
(வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, 5, 
திருத்திவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

28 23 23

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
பிலாவிைளமட்டுப்பா 
கட்டிடம் நடுபாகம் 
629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 
1, பிளாக் 5, சரல்விைள , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3, திப்பிலி , 
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 
3, பிளாக் 5, மண்ணுகுறும்பு , 4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி 
) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3,  பிளாக் 5,  சரல்விைள , 
5.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 
3, பிளாக் 5, பூவன்விைள , 6.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, 
கல்ெவட்டான்குழி , 7.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 5, அரங்குவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

29 24 24

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
பிலாவிைளமட்டுப்பா 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம் 629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 
3, பிளாக் 1, பிலாவிைள , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 1, வாகவிைள , 
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 
1, பிளாக் 2, கல்ெவட்டான்குழி , 4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் 
(வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,  
சாத்திவிைள , 5.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ)மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 
5, ெநடும்ேபாக்குவிைள , 6.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ)மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 
5, சரல்விைள , 7.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ)மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 
5, பூவன்விைள , 8.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ)மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3,  பிளாக் 
5, அரங்குவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

30 25 25

அங்கன்வாடி ைமயம் 
திட்டிேமல்ேகாணம்மு
க்கிய கட்டிடம் 
வடக்குபாகம் 629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
)  வார்டு 4 , பிளாக் 5,  கவியலூர் சரல்  , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

31 26 26

அங்கன்வாடி ைமயம் 
திட்டிேமல்ேகாணம்கா
ங்கிrட் கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
)  வார்டு18 , பிளாக் 4,  மஞ்சாடிi , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

32 27 27

அங்கன்வாடி ைமயம் 
திட்டிேமல்ேகாணம் 
முக்கிய கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம் 629169

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 17, பிளாக் 10, வருக்கவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

33 28 28M

அங்கன்வாடி ைமயம் 
திட்டிேமல்ேகாணம்ம
ட்டுப்பா கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629169

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 6, 7, 17, பிளாக் 9, நீர்விளாகம் , 
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 6, 7, 17 பிளாக்  13, 
திட்டுேமல்ேகாணம்,பைழயகைட , 
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 6,7,17, பிளாக் 14, பிலாவிைள, மருதூர்குறிச்சி , 
4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 6, 7, 17, பிளாக் 16,  ெசக்கிட்டாவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

34 28 28AW

அங்கன்வாடி ைமயம் 
திட்டிேமல்ேகாணம்மு
க்கிய கட்டிடம் 
நடுப்பாகம் பாகம் 
629169

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 6, 7, 17, பிளாக் 9, நீர்விளாகம் , 
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 6, 7, 17 பிளாக்  13, 
திட்டுேமல்ேகாணம்,பைழயகைட , 
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 6,7,17, பிளாக் 14, பிலாவிைள, மருதூர்குறிச்சி , 
4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப 
) வார்டு 6, 7, 17, பிளாக் 16,  ெசக்கிட்டாவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

35 29 29M

ஆர்.சி. 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
பள்ளியாடிமுக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629169

1.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப ) 
பிளாக் 11, பள்ளியாடி, வாகவிைள, துண்டத்துவிைள , 
2.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப 
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, பள்ளியாடி, 

குழிவிைள, எrயன்விைள , 3.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி ) 
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) 

பிளாக் 18, பள்ளியாடி, ெநசவாளர்ெதரு , 4.மருதூர்குறிச்சி 
(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப 
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 19,  பள்ளியாடி, 

ெபருஞ்சாந்திவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

36 29 29AW

ஆர்.சி. 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
பள்ளியாடிமுக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629169

1.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப ) 
பிளாக் 11, பள்ளியாடி, வாகவிைள, துண்டத்துவிைள , 
2.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப 
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, பள்ளியாடி, 

குழிவிைள, எrயன்விைள , 3.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி ) 
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) 

பிளாக் 18, பள்ளியாடி, ெநசவாளர்ெதரு , 4.மருதூர்குறிச்சி 
(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப 
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 19,  பள்ளியாடி, 

ெபருஞ்சாந்திவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

37 30 30

ஆர்.சி 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
பள்ளியாடிமுக்கிய 
கட்டிடம் 
ேமற்குபாகம் 629169

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப 
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 18, பள்ளியாடி , 
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப 
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 19, பள்ளியாடி 
ேகாணம் , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) 
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) 

பிளாக் 17, திட்டுேமல்ேகாணம் கிழக்கு , 
4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப 
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 12, 
திட்டுேமல்ேகாணம் ேமற்கு , 5.வாள்வச்சேகாஷ்டம் 
(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப 
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 11, ெகாக்கவிைள , 
6.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப 
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 20,  பள்ளியாடி 
பூந்ேதாப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

38 31 31

எல் எம் எஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிறிஸ்துேகாவில் 
பள்ளியாடிமட்டுப்பா 
கட்டிடம், அறிவியல் 
கட்டிடம்  629169

1.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) 
பிளாக் 28, ெவள்ளச்சிவிைள , 2.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி ), 
வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) கீழ்க்ேகாணம் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

39 32 32M

புனித 
ஜாண்ஸ்ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிபள்
ளியாடிவடக்குெதற்கு
மட்டுபா 
கட்டிடம்கிழக்குமுகம் 
நடுப்பாகம் 629169

1.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) 
வார்டு 11, பிளாக் 25, முருங்கவிைள , 2.மருதூர்குறிச்சி ( 
வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) பிளாக் 21, பள்ளியாடி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

40 32 32AW

புனித 
ஜாண்ஸ்ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிபள்
ளியாடிவடக்குெதற்கு
மட்டுபா 
கட்டிடம்கிழக்குமுகம் 
ெதற்குபாகம் 629169

1.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) 
வார்டு 11, பிளாக் 25, முருங்கவிைள , 2.மருதூர்குறிச்சி ( 
வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) பிளாக் 21, பள்ளியாடி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

41 33 33

புனித   
ஜாண்ஸ்ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிபள்
ளியாடிவடக்குெதற்கு
மட்டுபா  கட்டிடம் 
ேமற்குமுகம் 
நடுப்பாகம் 629169

1.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) 
வார்டு 8, பிளாக் 27, ஆலத்துைற , 2.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி 
), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) வார்டு 8, பிளாக் 27,  கrக்கி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

42 34 34M

சார்பதிவாளர் 
அலுவலகம் 
பள்ளியாடிகிழக்கு 
ஓட்டுக் கட்டிடம் 
நடுப் பாகம் 629169

1.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) 
பிளாக் 15, ஆலத்துைற வடக்கு , 2.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி 
), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) பிளாக் 22, 
ெபரும்பிலாந்ேதாட்டம் கிழக்கு , 3.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி 
), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) பிளாக் 23, 
ெபரும்பிலாந்ேதாட்டம் ேமற்கு , 4.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி 
), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) பிளாக்  24, பள்ளியாடி 
சந்திப்பு , 5.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 
26, ெசக்கிட்டவிைள ேமற்கு , 6.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி ), 
வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) பிளாக் 21, ஆலத்துைற 
ெதற்கு பிளாக் 17, , ெசக்கிட்டான்விைள கிழக்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

43 34 34AW

சார்பதிவாளர் 
அலுவலகம் 
பள்ளியாடிகிழக்கு 
ஓட்டுக் கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629169

1.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) 
பிளாக் 15, ஆலத்துைற வடக்கு , 2.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி 
), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) பிளாக் 22, 
ெபரும்பிலாந்ேதாட்டம் கிழக்கு , 3.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி 
), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) பிளாக் 23, 
ெபரும்பிலாந்ேதாட்டம் ேமற்கு , 4.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி 
), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) பிளாக்  24, பள்ளியாடி 
சந்திப்பு , 5.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 
26, ெசக்கிட்டவிைள ேமற்கு , 6.மருதூர்குறிச்சி ( வ.கி ), 
வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) பிளாக் 21, ஆலத்துைற 
ெதற்கு பிளாக் 17, , ெசக்கிட்டான்விைள கிழக்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

44 35 35

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
பள்ளியாடி 
,ேசrக்கைடமட்டுபாக்
கட்டிடம் 
கிழக்குபாகம் 629158

1.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, 
பிளாக் 5, புல்லாணிவிைள , 2.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2,  பிளாக் 6, கைடவிைள , 
3.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2,  
பிளாக் 6, திட்ைடகாலனி , 4.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 6, மருதூர்குறிச்சி 
காலனி , 5.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) 

வார்டு 2, பிளாக் 6, ேசrக்கைட , 6.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 6, மடத்துவிைள , 
7.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 6, தட்டான்விைள , 8.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 6, முrயன்விைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

45 36 36

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
பள்ளியாடி 
,ேசrக்கைடமட்டுபாக்
கட்டிடம் 
ேமற்குபாகம் 629158

1.மருதூர்குறிச்சி  (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2,  
பிளாக் 7. ைகலாசவிைள , 2.மருதூர்குறிச்சி  (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 7, ேமலான்விைள , 
3.மருதூர்குறிச்சி  (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 7, கன்னான்விைள , 4.மருதூர்குறிச்சி  (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 7, 
வலியகுழிேதாட்டம் , 5.மருதூர்குறிச்சி  (வ.கி.) 
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 7,  ேசாமன்விைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

46 37 37

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி,வாத்
தியார்ேகாணம், 

பாறக்கைட  கிழக்கு 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம்  கிழக்கு 
பாகம் 629158

1.கப்பியைற (வ.கி ) முளகுமூடு ( ேப  ) பிளாக் 11, 
வயக்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

47 38 38

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி,வாத்
தியார்ேகாணம், 

பாறக்கைட  கிழக்கு 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம்  
ேமற்குபாகம் 629158

1.கப்பியைற (வ.கி ) முளகுமூடு ( ேப  ) பிளாக் 21, 
வண்டவிைள, ெபரம்பி , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) 
முளகுமூடு (ேப ) பிளாக் 19,  ெபரம்பி, இத்திச்சவயல்கைர 
, 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) பிளாக் 
22,  வண்டவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

48 39 39

புனித காதrன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
கூவரவிைள,கப்பிய
ைறமுக்கிய கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 13, 
கூவரவிைள , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) 
பிளாக் 15 , ெபான்னரவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

49 40 40M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
கஞ்சிக்குழிமட்டுப்பா 
கட்டிடம் 
ேமற்குபாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 7 ,  
கஞ்சிக்குழி , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) 
பிளாக் 4,  ஓலவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

50 40 40AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
கஞ்சிக்குழிமட்டுப்பா 
கட்டிடம் 
கிழக்குபாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 7 ,  
கஞ்சிக்குழி , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) 
பிளாக் 4,  ஓலவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

51 41 41

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கஞ்சிக்குழிமட்டுப்பா 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 1 , 
கஞ்சிக்குழி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

52 42 42

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கஞ்சிக்குழிமட்டுப்பா 
கட்டிடம் கிழக்கு 
நடுப் பகுதி 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 2 , 
கஞ்சிக்குழி ( கிழக்கு ), ெகால்லக்குடிவிைள, , 

2.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 3 , வடக்கு 
வயக்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

53 43 43

அரசு  
நடுநிைலப்பள்ளி 
சிந்தன்விைளமுக்கிய 
ஓட்டுக்கட்டிடம் 
வடக்குப்பகு தி 629157

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 5 ,  
ெகால்லன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

54 44 44

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
சிந்தன்விைளமுக்கிய 
ஓட்டு கட்டிடம் 
ெதற்குப்பகுதி 629157

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 6 , 
சிந்தன்விைள , பிலாெவட்டிவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

55 45 45M

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ெசல்லங்ேகாணம்முக்
கிய கட்டிடம் மத்திய 
பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 20 ,  
மாங்ேகாடு , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) 
பிளாக் 10 ,  வட்டவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

56 45 45AW

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ெசல்லங்ேகாணம்முக்
கிய கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 20 ,  
மாங்ேகாடு , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) 
பிளாக் 10 ,  வட்டவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

57 46 46

எம்.எஸ்.சி 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ெசல்லங்ேகாணம் 
கிழக்கு நடுக்கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 21, 
ெசல்லன்ேகாணம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

58 47 47

எம்.எஸ்.சி 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ெசல்லங்ேகாணம் 
கிழக்கு நடுக்கட்டிடம் 
வடக்கு  பகுதி 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 8 ,  
ஓலவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

59 48 48

புனித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெசல்லங்ேகாணம்ேமற்
கு கான்கிrட் 
கட்டிடம் 
ெதற்குபாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 22 ,  
கருக்கு பைன , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

60 49 49

புனித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெசல்லங்ேகாணம்நடு 
மத்திய 
ஓட்டுக்கட்டிடம் 
கிளக்குபாகம்

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 9 ,  
ெசல்லங்ேகாணம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

61 50 50

ெசய்ன்று ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெசல்லங்ேகாணம்ேமற்
கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 23 , 
புதுகாடுெவட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

62 51 51M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
பாத்திரமங்கலம்வடக்
கு கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 11, 
வட்டவிைள, ெபான்னறவிைள , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , 
கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 12 ,  பாத்திரமங்கலம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

63 51 51AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
பாத்திரமங்கலம்வடக்
கு கட்டிடம் கிழக்கு  
 பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 11, 
வட்டவிைள, ெபான்னறவிைள , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , 
கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 12 ,  பாத்திரமங்கலம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

64 52 52

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
பாத்திரமங்கலம்முக்கி
ய கட்டிடம் மத்திய 
பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 16 , 
பனங்குழி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

65 53 53

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
பாத்திரமங்கலம்முக்கி
ய கட்டிடம் மத்திய 
பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 18, 
வட்டவிைள , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) 
பிளாக் 14 , பாத்திரமங்கலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

66 54 54M

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ஆனக்குழிகிழக்கு  
கட்டிடம், 

நடுப்பாகம்.629159

1.ைசமன்காலனி( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 9, 
மாதாநகர் , 2.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 9, அடப்பூர் , 3.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) பிளாக் 9, நீருவகுழி , 4.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 9, மாடன்விைள , 
5.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 9, 
பிடாைக , 6.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 9, ஏழுவிைளபற்று , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

67 54 54AW

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ஆனக்குழிகிழக்கு 2 
வது கட்டிடம், 

கிழக்குப்பாகம்.629159

1.ைசமன்காலனி( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 9, 
மாதாநகர் , 2.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 9, அடப்பூர் , 3.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) பிளாக் 9, நீருவகுழி , 4.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 9, மாடன்விைள , 
5.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 9, 
பிடாைக , 6.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 9, ஏழுவிைளபற்று , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

68 55 55M

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ஆனக்குழிகான்கிrட் 
கட்டிடம் 
ெதற்குபாகம்629159

1.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10, 
பன்னரீ் முற்றம் , 2.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) பிளாக் 10, குடியிருப்புவிைள , 3.ைசமன்காலனி ( 
வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10, 
கண்டுெகாண்டான்மாணிக்கத்துவிைள , 4.ைசமன்காலனி( 
வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10, குப்பியந்தைற , 
5.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10, 
குன்னன்விைள , 6.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) பிளாக் 10, பாலபள்ளம் ெநசவாளர்ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

69 55 55AW

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ஆனக்குழிகிழக்கு 2 
வது கட்டிடம், 

ேமற்குப்பாகம்.629159

1.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10, 
பன்னரீ் முற்றம் , 2.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) பிளாக் 10, குடியிருப்புவிைள , 3.ைசமன்காலனி ( 
வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10, 
கண்டுெகாண்டான்மாணிக்கத்துவிைள , 4.ைசமன்காலனி( 
வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10, குப்பியந்தைற , 
5.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10, 
குன்னன்விைள , 6.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) பிளாக் 10, பாலபள்ளம் ெநசவாளர்ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

70 56 56

பிராவிடன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
,rத்தாபுரம்ெதற்குக் 
கட்டிடம், கிழக்குப் 
பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 8, 
ஒற்றபன விைள , 2.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 5, பிளாக் 8, கடம்பறவிைள , 3.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 8, ெசந்தைர வடக்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

71 57 57

பிராவிடன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
,rத்தாபுரம்ெதற்குக் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம்.629159

1. rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 7, ஒற்றபன 
விைள , 2. rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 8, 
rத்தாபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

72 58 58

பிராவிடன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
rத்தாபுரம்முக்கியக் 
கட்டிடம், ேமற்குப் 
பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம்  ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு 
14, ஒற்றப்பனவிைள , 2.rத்தாபுரம்  ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) பிளாக் 13, வார்டு14, பத்தைற , 3.rத்தாபுரம்  ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு 14,  தட்டாரவிைள , 
4.rத்தாபுரம்  ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு 
14, ஈத்தம்பாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

73 59 59M

பிராவிடன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
rத்தாபுரம்முக்கியக் 
கட்டிடம், கிழக்குப் 
பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு15, பிளாக் 14, 
ெவள்ளியாகுளம்கைர , 2.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, கூட்டமாவு , 3.rத்தாபுரம் ( வ.கி 
), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, வழுதலம்பள்ளம் 
, 4.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு15, பிளாக் 
14, கிபிேயான்நகர் , 5.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
வார்டு15, பிளாக் 14, சர்ணங்காடு , 6.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, ெநல்லிவிைள , 
7.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 
14, பைறயன்ேகாட்ைட , 8.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, கல்லைற , 9.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, பத்தைற காலனி , 
10.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 
14, ெசந்தைற , 11.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 15, பிளாக் 14, பிலாங்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

74 59 59AW

பிராவிடன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
rத்தாபுரம்ெதற்குக் 
கட்டிடம், கிழக்குப் 
பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு15, பிளாக் 14, 
ெவள்ளியாகுளம்கைர , 2.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, கூட்டமாவு , 3.rத்தாபுரம் ( வ.கி 
), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, வழுதலம்பள்ளம் 
, 4.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு15, பிளாக் 
14, கிபிேயான்நகர் , 5.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
வார்டு15, பிளாக் 14, சர்ணங்காடு , 6.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, ெநல்லிவிைள , 
7.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 
14, பைறயன்ேகாட்ைட , 8.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, கல்லைற , 9.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, பத்தைற காலனி , 
10.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 
14, ெசந்தைற , 11.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 15, பிளாக் 14, பிலாங்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

75 60 60M

பிராவிடன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
rத்தாபுரம்முக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629251

1.rத்தாபுரம்  ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 1, 
ைசமன்காலனி , 2.rத்தாபுரம்  ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 1, பிளாக் 1, பாறக்கைட , 3.rத்தாபுரம்  ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 1, பனவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

76 60 60AW

பிராவிடன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
rத்தாபுரம்பின்புறம் 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
கிழக்குப்பாகம்   
629251

1.rத்தாபுரம்  ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 1, 
ைசமன்காலனி , 2.rத்தாபுரம்  ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 1, பிளாக் 1, பாறக்கைட , 3.rத்தாபுரம்  ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 1, பனவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

77 61 61

பிராவிடன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
rத்தாபுரம்ெதற்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629251

1.rத்தாபுரம் (வ.கி) rத்தாபுரம் (ேப) பிளாக் 6 வார்டு 3 
ேமல rத்தாபுரம் , 2.rத்தாபுரம்( R.V. ),rத்தாபுரம் ( T.P ) Block 
6, Ward 3,  rத்தாபுரம் , 3.rத்தாபுரம் ( R.V ), rத்தாபுரம் ( T.P ) 
Block 6, Ward 3, இரும்பிலி ெபாட்டல் 4.rத்தாபுரம் ( R.V ),  
rத்தாபுரம் ( T.P ) Block 6,   Ward 3, இரும்புலி கைரi , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

78 62 62M

பிராவிடன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
rத்தாபுரம்வடக்கு 
மட்டுப்பா 
கட்டிடத்தின் நடுப் 
பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம் (வ.கி) rத்தாபுரம் (ேப) Block 2,  Ward 2,  

பண்டாரவிைள , 2.rத்தாபுரம் (வ.கி) rத்தாபுரம் (ேப) Block 2, 
 Ward 2, ேகாயில்விைள , 3rத்தாபுரம் (வ.கி) rத்தாபுரம் 
(ேப) Block 2, Ward 2, கேணசபுரம் , 4.rத்தாபுரம் (வ.கி) 
rத்தாபுரம் (ேப)) Block 2,  Ward 2, இரும்பிலி , 5.rத்தாபுரம் 
(வ.கி) rத்தாபுரம் (ேப) Block 2, Ward 2, ராவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

79 62 62AW

பிராவிடன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
rத்தாபுரம்பின்புறம் 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
நடுபாகம்.629159

1.rத்தாபுரம் (வ.கி) rத்தாபுரம் (ேப) Block 2,  Ward 2,  

பண்டாரவிைள , 2.rத்தாபுரம் (வ.கி) rத்தாபுரம் (ேப) Block 2, 
 Ward 2, ேகாயில்விைள , 3rத்தாபுரம் (வ.கி) rத்தாபுரம் 
(ேப) Block 2, Ward 2, கேணசபுரம் , 4.rத்தாபுரம் (வ.கி) 
rத்தாபுரம் (ேப)) Block 2,  Ward 2, இரும்பிலி , 5.rத்தாபுரம் 
(வ.கி) rத்தாபுரம் (ேப) Block 2, Ward 2, ராவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

80 63 63

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி,சரவி
ைளகிழக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம்.629159

1.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 3, 
பனவிைள rத்தாபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

81 64 64

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி,சரல்
விைளவடக்குெதற்கு
ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கூைரகட்டிடம், 

ெதற்குபாகம்.629159

1.ைசமன்காலனி  ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 4, 
சமாதானபுரம், ஆயன்விைள, சரவிைள, கண்டர்விளாகம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

82 65 65M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி,சரல்
விைளவடக்குெதற்கு
ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கூைரகட்டிடம், 

நடுபாகம்.629159

1.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 5, 
ஆலஞ்சி, குறும்பைன கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

83 65 65AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி,சரல்
விைளவடக்குெதற்கு
ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கூைரகட்டிடம், 

வடக்குபாகம்.629159

1.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 5, 
ஆலஞ்சி, குறும்பைன கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

84 66 66M

புனித இக்ேனஷியஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
குறும்பைனேமற்கு 
கட்டிடம்  629251

1.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 
1,  குறும்பைன ேமற்கு , 2.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 11, குறும்பைன வடக்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

85 66 66AW

புனித இக்ேனஷியஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
குறும்பைனெதற்குகட்
டிடம், 

கிழக்குபாகம்.629159

1.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 
1,  குறும்பைன ேமற்கு , 2.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 11, குறும்பைன வடக்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

86 67 67

புனித இக்ேனஷியஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
குறும்பைனெதற்கு 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம்  629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 
12, குறும்பைன ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

87 68 68

புனித இக்ேனஷியஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
குறும்பைனெதற்கு 
கட்டிடம், நடுப்பாகம்  
 629251

1. ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 
1, குறும்பைன ேமற்கு , 2.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 11, குறும்பைன வடக்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

88 69 69

புனித இக்ேனஷியஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
குறும்பைனகிழக்கு 
கட்டிடம் 
வடக்குபாகம்   629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக்12, 
குறும்பைன ெதற்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) தற்காலிக சுனாமி முகாம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

89 70 70M

புனித ேஜம்ஸ் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
வாணியக்குடிமுக்கிய 
கட்டிடம், ேமற்குப் 
பாகம்  629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 2, 
வாணியக்குடிகிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 3,  வாணியக்குடி 
நடுப்பகுதி , 3.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , ைசமன்காலனி 
(சி.ஊ) பிளாக் 10,  வாணியக்குடி ேமற்கு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

90 70 70AW

புனித ேஜம்ஸ் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
வாணியக்குடிமுக்கிய 
கட்டிடம், Teachers Room   

629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 2, 
வாணியக்குடிகிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 3,  வாணியக்குடி 
நடுப்பகுதி , 3.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , ைசமன்காலனி 
(சி.ஊ) பிளாக் 10,  வாணியக்குடி ேமற்கு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

91 71 71

புனித ேஜம்ஸ் 
நடுநிைலப்பள்ளி  
வாணியக்குடிநடுக்கட்
டிடம், நடுப்பாகம் 
629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 2, 
 வாணியக்குடி கிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 3,  வாணியக்குடி ேமற்கு , 
3.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 
10,12 வாணியக்குடி ெதற்கு , 4.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) சுனாமி முகாம் 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

92 72 72

புனித ேஜம்ஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி  
வாணியக்குடிமுக்கிய 
கட்டிடம், ேமற்குப் 
பாகம்  629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 9, 
 வாணியக்குடி வடக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

93 73 73

புனித ேஜம்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  
வாணியக்குடிநடுக்கட்
டிடம், கிழக்கு பாகம் 
629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) சுனாமி 
முகாம் 2 , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி 
(சி.ஊ) சுனாமி முகாம் 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

94 74 74

புனித மிக்ேகல் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ேகாடிமுைனேமற்கு 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம்   629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (ஊ) வார்டு 4,  
பிளாக் 5, ேகாடிமுைன கிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) 
, ைசமன்காலனி (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 7, ேகாடிமுைன 
ேகாவில்ெதரு , 3.ைசமன்காலனி (வ.கி ), 
ைசமன்காலனி(ஊ ) வார்டு 4, பிளாக் 8 ேகாடிமுைன நடு 
ஊர் , 4.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (ஊ) 

வார்டு 4,  பிளாக் 13, ைசமன்காலனி ேமற்கு , 
5.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (ஊ) பிளாக் 13, 
சுனாமி தற்காலிக முகாம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

95 75 75

புனித மிக்ேகல் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ேகாடிமுைனேமற்குக் 
கட்டிடம் மத்தியப் 
பாகம்  629251

1.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 
5,  ேகாடிமுைன கிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 7, ேகாடிமுைன நடுபகுதி , 
3.ைசமன்காலனி  (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 
8, ேகாடிமுைன ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

96 76 76

புனித மிக்ேகல் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ேகாடிமுைனேமற்கு 
கட்டிடம், நடுப் பாகம் 
 629251

1.ைசமன்காலனி(வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 4,  
ேகாடிமுைன  ெதற்கு , 2.ைசமன்காலனி(வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 4,  ேகாடிமுைன  கிழக்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

97 77 77

புனித மிக்ேகல் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ேகாடிமுைனெதற்கு 
முக்கிய கட்டிடம், 

ேமற்குப் பாகம்  
629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 4, 
ேகாடிமுைன வடக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

98 78 78

மீன்வளத்துைற 
உதவி இயக்குநர் 
அலுவலகம் ைசமன் 
காலனி, 
குளச்சல்புதிய 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பகுதி, கிழக்கு பாகம்  
629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (ஊ) பிளாக் 6, 
ைசமன்காலனி கிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி(வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (ஊ) பிளாக் 13,  ைசமன்காலனி ேமற்கு , 
3.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (ஊ) சுனாமி 
தற்காலிக முகாம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

99 79 79

மீன்வளத்துைற 
உதவி இயக்குநர் 
அலுவலகம் ைசமன் 
காலனி, 
குளச்சல்வடக்கு 
கட்டிடம், ேமற்குப் 
பாகம்  629251

1.ைசமன்காலனி(வ.கி ) , ைசமன்காலனி (ஊ) பிளாக் 6, 
ைசமன்காலனி கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

100 80 80

மீன்வளத்துைற 
உதவி இயக்குநர் 
அலுவலகம் ைசமன் 
காலனி, 
குளச்சல்புதிய 
கட்டிடம் கிழக்குப் 
பாகம் நடுப்பகுதி 
629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (ஊ) பிளாக் 6,  
ைசமன்காலனி கிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , 
ைசமன்காலனி (ஊ) பிளாக்13,  ைசமன்காலனி ேமற்கு , 
3.ைசமன்காலனி(வ.கி ) , ைசமன்காலனி (ஊ) சுனாமி 
முகாம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

101 81 81

புனித ேமr 
ெதாடக்கபள்ளி, 
குளச்சல்புதிய 
ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி 629251

1.குளச்சல்  அ (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 10, 
துைறமுகத்ெதரு 4, 3 ம் நம்பர் , 2.குளச்சல் அ (வ.கி ), 
குளச்சல் ( ந ) பிளாக்13, துைறமுகத்ெதரு 2 ம் நம்பர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

102 82 82

புனித ேமr 
ெதாடக்கபள்ளி, 
குளச்சல்புதிய 
ெதற்கு கட்டிடம், 

நடுப்பகுதி 629251

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 15,  
துைறமுகத்ெதரு 3 ம் நம்பர் , 2.குளச்சல் (வ.கி ), 
குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 15,  ஈழக்காணிவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

103 83 83

சத்துணவுைமயம், 

ஏசுதாஸ் காலனி 
மரமடி 
குளச்சல்முக்கிய 
கட்டிடம் 629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 8, 9 மரமடி , 
2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) சுனாமி முகாம் மரமடி 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

104 84 84

நகராட்சி அலுவலகம், 

குளச்சல்ேமற்கு 
கட்டிடம், நடுபாகம்  
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 16 , களிமார் , 
2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 16, 
வாய்க்கால்ெதரு , 3.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) 
பிளாக் 16,  நிரவுவிைள , 4.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) 
பிளாக் 16,  மார்கட்ேராடு, ெமயின்ேராடு , 5.குளச்சல் 
(வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 16. பசீ்ேராடு , 6.குளச்சல் 
(வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 21, பி.எஸ். புரம், 

ெமயின்ேராடு , 7.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 
21, காவடிவிைள, முைகதீன்பள்ளிெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

105 85 85

புனித ேமrஸ் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
குளச்சல்ேமற்கு 
கட்டிடம், 

ெதற்குப்பாகம்  629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 20, பிளாக் 20, 
பண்டகசாைலபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

106 86 86

புனித ேமrஸ் 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
குளச்சல்ெதற்கு 
கட்டிடம், 

மத்தியப்பாகம்  629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 11,12,  
துைறமுகத்ெதரு ஒன்று , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( 
ந ) பிளாக் 11,12,  துைறமுகத்ெதரு இரண்டு , 3.குளச்சல் 
(வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) சுனாமி முகாம் துைறமுகத்ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

107 87 87

புனித ேமrஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
குளச்சல்முக்கிய 
கட்டிடம், 

மத்தியப்பாகம்  629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 11, 
துைறமுகத்ெதரு 4ம் நம்பர் , 2.குளச்சல் (வ.கி ), 
குளச்சல் ( ந ) பிளாக்14, துைறமுகத்ெதரு 1, 2 ம் நம்பர் , 
3.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 10, 
துைறமுகத்ெதரு 3, 4 ம் நம்பர் , 4.குளச்சல் (வ.கி ), 
குளச்சல் ( ந ) சுனாமி முகாம் துைறமுகத்ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

108 88 88

புனித ேமrஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
குளச்சல்முக்கிய 
மட்டுப்பாகிழக்கு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம் 629251

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 14, பிளாக் 14, 
துைறமுகத்ெதரு 1 ம் நம்பர் , 2.குளச்சல் (வ.கி ), 
குளச்சல் ( ந ) வார்டு 12, 13, பிளாக் 12, துைறமுகத்ெதரு 
1,2 ம் நம்பர் , 3.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 9, 
10 , பிளாக் 9, துைறமுகத்ெதரு 4, 3 ம் நம்பர் , 4.குளச்சல் 
(வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) சுனாமி முகாம்  துைறமுகத்ெதரு 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

109 89 89M

புனித ஆனஸீ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
களிமார் 
குளச்சல்வடக்கு 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம்   629251

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 15, பிளாக் 15,   
மாதாகாலனி , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 
18, பிளாக் 15, 17, 18, ஈழக்காணிவிைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

110 89 89AW

புனித ஆனஸீ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
களிமார் 
குளச்சல்வடக்கு 
கட்டிடம், கிழக்குநடு 
பாகம்   629251

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 15, பிளாக் 15,   
மாதாகாலனி , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 
18, பிளாக் 15, 17, 18, ஈழக்காணிவிைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

111 90 90

புனித ஆனஸீ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
களிமார் 
குளச்சல்வடக்கு 
கட்டிடம், மத்திய 
கிழக்கு பாகம்   
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 17, பிளாக் 17,   
கணியாகுடி , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 17, 
பிளாக் 16 , 17, களிமார், அழகனார்ேகாட்ைடவிைள , 
3.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 17, பிளாக் 16 , 17, 
பள்ளிவிளாகம், நrக்கல்ேராடு , 4.குளச்சல் (வ.கி ), 
குளச்சல் ( ந ) வார்டு 16, பிளாக் 16,  பசீ்ேராடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

112 91 91

U.E.M.குழந்ைதகள் 
வளர்ச்சி திட்ட 
கட்டிடம்  
ெகாட்டில்பாடு 
வடக்கு கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம்  629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 5, பிளாக் 5,  
ெகாட்டில்பாடு , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 
5, ெகாட்டில்பாடு சுனாமி தற்காலிக முகாம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

113 92 92

U.E.M.குழந்ைதகள் 
வளர்ச்சி திட்ட 
கட்டிடம்  
ெகாட்டில்பாடுவடக்கு 
கட்டிடம் 
கிழக்குப்பாகம்  629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 6, பிளாக் 6,  
ெகாட்டில்பாடு , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 
7, பிளாக் 6, ேஜாசப் ெபனடிக்ட் காலனி , 3.குளச்சல் (வ.கி 
) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 7, பிளாக் 7,  அந்ேதாணியார் 
காலனி , 4.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 7, 
பிளாக் 7, ெபrயநாயகி காலனி , 5.குளச்சல் (வ.கி ) , 
குளச்சல் ( ந ) வார்டு 7, பிளாக் 8,  சிங்காரேவலர் காலனி, 
இந்திராகாலனி , 6.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) 
சுனாமி தற்காலிக முகாம் ெகாட்டில்பாடு , 
சிங்காரேவலர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

114 93 93

U.E.M.குழந்ைதகள் 
வளர்ச்சி திட்ட 
கட்டிடம்  
ெகாட்டில்பாடுெதற்கு 
 கட்டிடம்  
ெதற்குப்பாகம்   
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 7, பிளாக் 7,  
துைறமுகம் , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 7, 
பிளாக் 9, சாம்பசிவபுரம் , 3.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( 
ந ) வார்டு 7, 8, பிளாக் 8, பிளாக் 9, மரமடி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

115 94 94

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குளச்சல்நடுகட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம்  629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 1, பிளாக் 1, 
ெதற்குகள்ளியைடப்பு , 2.குளச்சல் ( வ.கி  ) , குளச்சல்  ( 
ந ) வார்டு 1, பிளாக் 1,  சாஸ்தன்கைர , 3.குளச்சல் ( வ.கி  
) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 1, பிளாக் 1,  பவுண்டr ேராடு , 
4.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 1, பிளாக் 1,  நடு 
கள்ளியைடப்பு , 5.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 
1, பிளாக் 1, ெதாைலேபசி நிைலய சாைல , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

116 95 95M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குளச்சல்நடுக்கட்டிடம்
 ெதற்கு பாகம் 629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 1, பிளாக் 2,  
மாதனாவிைள , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 
2, பிளாக் 2,  திருவள்ளுவர் ெதரு , 3.குளச்சல் (வ.கி ) , 
குளச்சல் ( ந ) வார்டு 23, பிளாக் 2,  ெவள்ளியாகுளங்கைர 
, 4.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு  17, பிளாக் 17,  
பூக்குழி , 5.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 23, 
பிளாக் 23,  சாஸ்தன்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

117 95 95Aw

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குளச்சல்நடுக்கட்டிடம்
 நடு பாகம் 629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 1, பிளாக் 2,  
மாதனாவிைள , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 
2, பிளாக் 2,  திருவள்ளுவர் ெதரு , 3.குளச்சல் (வ.கி ) , 
குளச்சல் ( ந ) வார்டு 23, பிளாக் 2,  ெவள்ளியாகுளங்கைர 
, 4.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு  17, பிளாக் 17,  
பூக்குழி , 5.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 23, 
பிளாக் 23,  சாஸ்தன்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

118 96 96

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
குளச்சல், 

இலப்பவிைளமுக்கிய 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம்   629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 2, பிளாக் 2, 
பர்நட்டிவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

119 97 97

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
குளச்சல், 

இலப்பவிைளபுதுக்கட்
டிடம் வடக்கு பாகம்  
 629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 2, பிளாக் 3, 
தும்பக்காடு , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 3, 
பிளாக் 3, ெசக்காலெதரு, சீம்பிளிவிைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

120 98 98

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி,இல
ப்பவிைள, 

குளச்சல்முக்கிய 
கட்டிடம், நடுபாகம்  
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 4, 
ெசட்டியத்ெதரு முதல்ெதரு , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , 
குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 5, ெசட்டியத்ெதரு 
இரண்டாவதுெதரு , 3.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) 
பிளாக் 5, ேமலத்ெதரு , 4.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) 
பிளாக் 4, ஆண்டிப்பிள்ைளெதரு , 5.குளச்சல் (வ.கி ) , 
குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 5, பள்ளிேராடு , 6.குளச்சல் (வ.கி ) , 
குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 3,  ெசக்காலத்ெதரு , 7.குளச்சல் 
(வ.கி ) , குளச்சல் (ந) பிளாக் 22,,23, ெநசவாளர் ெதற்கு 
ெதரு , 8.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 22, 23 
ெநசவாளர் வடக்கு ெதரு , 9.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( 
ந ) பிளாக் 22, ெநரவுவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

121 99 99

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி,இல
ப்பவிைள, 

குளச்சல்முக்கிய 
கட்டிடம், நடுபாகம்  
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 22, 
ெநரவுவிைள , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 
22, 23,  ெநசவாளர்வடக்கு ெதரு , 3.குளச்சல் (வ.கி ) , 
குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 22, 23 ெநசவாளர் ெதற்கு ெதரு , 
4.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 23,  கிrன் ெதரு 
, 5.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 23, முைகதீன் 
பள்ளிேராடு , 6.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 5, 
ஆண்டிப்பிள்ைள ெதரு , 7.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந 
) பிளாக் 4, ெசட்டியத்ெதரு முதல்ெதரு , 8.குளச்சல் (வ.கி 
) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 5,  ெசட்டியத்ெதரு 
இரண்டாவதுெதரு , 9.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) 
பிளாக் 23,  பசீ் ஜங்சன் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

122 100 100

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
இலப்பவிைள, 

குளச்சல்புது கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம்   629251

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 22, பிளாக் 21, 22,  
இலப்பவிைள , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 
22, பிளாக் 21, 22,   பள்ளிேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

123 101 101M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குளச்சல்வட க்கு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பார்த்த அைற

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 3, பிளாக் 3, 
சன்னதிெதரு , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 
4, பிளாக் 3, 4  ஆசாrமார் ெதரு, ெகாம்பன்விளாகம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

124 101 101AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குளச்சல்வட க்கு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பார்த்த அைற2

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 3, பிளாக் 3, 
சன்னதிெதரு , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 
4, பிளாக் 3, 4  ஆசாrமார் ெதரு, ெகாம்பன்விளாகம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

125 102 102M

அரசு ெபண்கள் 
ெதாடக்கப்பள்ளி,ெசக்
காலத்ெதரு, 

குளச்சல்முக்கிய 
கட்டிடம்,கிழக்கு 
பகுதி  629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 4, பிளாக் 3, 
ஆசாத்நகர், 4 மலிக்காகிணறு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

126 102 102AW

அரசு ெபண்கள் 
ெதாடக்கப்பள்ளி,ெசக்
காலத்ெதரு, 

குளச்சல்புதிய 
கட்டிடம்,கிழக்கு 
பகுதி  629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 4, பிளாக் 3, 
ஆசாத்நகர், 4 மலிக்காகிணறு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

127 103 103M

அரசு ெபண்கள் 
ெதாடக்கப்பள்ளி,ெசக்
காலத்ெதரு, 

குளச்சல்முக்கிய 
கட்டிடம், நடுப்பகுதி 
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 4, பிளாக் 3, 
ஆசாத்நகர், 4 மலிக்காகிணறு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

128 103 103AW

அரசு ெபண்கள் 
ெதாடக்கப்பள்ளி,ெசக்
காலத்ெதரு, 

குளச்சல்புதிய 
கட்டிடம் பார்ைவ 
வடக்கு 629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 4, பிளாக் 3, 
ஆசாத்நகர், 4 மலிக்காகிணறு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

129 104 104

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சாஸ்தான்கைரமுக்கி
ய கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம்  629251

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 23, பிளாக் 23, 
சாஸ்தான்கைர ேராடு , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) 
வார்டு 24, பிளாக் 24, நrக்கல்ேராடு , 3.குளச்சல் (கி.வ ) , 
குளச்சல் ( ந ) வார்டு 24, பிளாக் 23, புல்லன்விைள , 
4.குளச்சல் (கி.வ ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 24, பிளாக் 24, 
ெமயின்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

130 105 105

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சாஸ்தான்கைரமுக்கி
ய கட்டிடம், வடக்குப் 
பாகம்  629251

1.குளச்சல் (கி.வ), குளச்சல்  ( ந ) வார்டு 24, பிளாக் 23, 24 
காமராஜர் சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

131 106 106

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெசம்ெபான்விைளமுக்
கிய கட்டிடம், 

கிழக்குப் பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 11, 
ஆவரவிைள , 2.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 11, மந்திவிைள , 3.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) பிளாக் 11, வடக்குேசவிைள , 4.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 11, ெதாழிக்கைட , 5.rத்தாபுரம் ( 
வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 11,  ேசவிைள , 
6.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 11, 
ெநடுவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

132 107 107

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெசம்ெபான்விைளமுக்
கியக் கட்டிடம், 

ேமற்குப் பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 12, 
குன்னன்விைள , 2.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 12, ேசவிைள , 3.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( 
ேப ) பிளாக் 12, கண்ணன்ேகாட்ைட , 4.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), 
rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 12, பத்தைற , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

133 108 108

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெசம்ெபான்விைளேம
ற்கு கட்டிடம்

1.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 15, 
ெசம்ெபான்விைள , 2.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 15, பிலாங்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

134 109 109

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ேசனம்விைளேமற்கு 
கட்டிடம், நடுப்பாகம்  
629803

1.ெசம்ெபான்விைள ( வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப .) வார்டு 11, 
பிளாக் 13, வரதன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

135 110 110

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ேசனம்விைளேமற்குக்
 கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம்   629803

1.ெசம்ெபான்விைள (வ.கி ), ெநய்யூர் (ேப.) வார்டு 12, 
பிளாக் 14, ேசனம்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

136 111 111

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ேசனம்விைளமுக்கிய 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம்   
629803

1.ெசம்ெபான்விைள (வ.கி ), ெநய்யூர் (ேப.) வார்டு 12, 
பிளாக் 15, மாதம்பரவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

137 112 112M

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ேசனம்விைளமுக்கிய 
மட்டுப்பா கட்டிடம்  
629803

1.ெசம்ெபான்விைள (வ.கி ), ெநய்யூர் (ேப.) வார்டு 14, 
பிளாக் 16, மாதம்பரவிைள , 2.ெசம்ெபான்விைள (வ.கி ), 
ெநய்யூர் (ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 17, ஓலக்ேகாடு கிழக்கு , 
3.ெசம்ெபான்விைள (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப .) வார்டு 15, 
பிளாக் 18, ஓலக்ேகாடு ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

138 112 112AW

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ேசனம்விைளவடக்கு
ெதற்குமட்டுபா  
கட்டிடம் 
ெதற்குபாகம்  629803

1.ெசம்ெபான்விைள (வ.கி ), ெநய்யூர் (ேப.) வார்டு 14, 
பிளாக் 16, மாதம்பரவிைள , 2.ெசம்ெபான்விைள (வ.கி ), 
ெநய்யூர் (ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 17, ஓலக்ேகாடு கிழக்கு , 
3.ெசம்ெபான்விைள (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப .) வார்டு 15, 
பிளாக் 18, ஓலக்ேகாடு ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

139 113 113

ஆேராக்கிய அன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
பாைளயம்ேமற்கு 
மட்டுப்பா 
கட்டிடம்,வடக்கு 
பாகம் 629803

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 9, பாைளயம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

140 114 114M

M M ேமல்நிைல 
பள்ளி 
ெபத்ேதல்புரம்வடக்கு 
ெதற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம்நடுப்பாகம்

1.ெசம்ெபான்விைள( வ.கி ) , ெநய்யூர் ( ேப .) வார்டு 10, 
பிளாக் 10, அய்யம்பாைறவிைள , 2.ெசம்ெபான்விைள( 

வ.கி ) , ெநய்யூர் ( ேப .) வார்டு 10,11, பிளாக் 10,12, 
வரதன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

141 114 114AW

M M ேமல்நிைல 
பள்ளி 
ெபத்ேதல்புரம்ெபத்ேத
ல்புரம்வடக்கு ெதற்கு 
மட்டுப்பா 
கட்டிடம்வடக்கு பாகம்

1.ெசம்ெபான்விைள( வ.கி ) , ெநய்யூர் ( ேப .) வார்டு 10, 
பிளாக் 10, அய்யம்பாைறவிைள , 2.ெசம்ெபான்விைள( 

வ.கி ) , ெநய்யூர் ( ேப .) வார்டு 10,11, பிளாக் 10,12, 
வரதன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

142 115 115M

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
இலங்கம், 

ெநய்யூர்முக்கிய 
கட்டிடம் 
மத்தியப்பாகம்  629803

1.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) வார்டு 18, 
பிளாக் 10, ெபத்ேதல்புரம் , 2.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி ), 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 10, ெநய்யூர் 
ேமக்கன்கைர , 3.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( 
ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 10, கூட்டுவிைள , 
4.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) வார்டு 18, 
பிளாக் 11, ேமற்கு ெநய்யூர் , 5.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி ), 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 14, 
ேதம்பிறவிைள , 6.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி), கல்லுக்கூட்டம் 
(ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 14, சரல் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

143 115 115AW

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
இலங்கம், 

ெநய்யூர்முக்கிய 
கட்டிடம் 
கிழக்குப்பாகம்  629803

1.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) வார்டு 18, 
பிளாக் 10, ெபத்ேதல்புரம் , 2.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி ), 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 10, ெநய்யூர் 
ேமக்கன்கைர , 3.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( 
ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 10, கூட்டுவிைள , 
4.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) வார்டு 18, 
பிளாக் 11, ேமற்கு ெநய்யூர் , 5.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி ), 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 14, 
ேதம்பிறவிைள , 6.கல்லுக்கூட்டம்(வ.கி), கல்லுக்கூட்டம் 
(ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 14, சரல் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

144 116 116

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ஊற்றுக்குழிமுக்கிய 
கட்டிடம் 
மத்தியப்பாகம்  629802

1.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு14, பிளாக் 18, வடக்கு 
கல்லுக்கூட்டம் , 2.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ), 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு 14, 
பிளாக் 18, அறுகன்ேகாட்டவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

145 117 117

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ஊற்றுக்குழிமுக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி  629802

1.கல்லுக்கூட்டம் ( வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு14, பிளாக் 19, 
ெபrயாப்பள்ளி , 2.கல்லுக்கூட்டம் ( வ.கி ), 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு 17, 
பிளாக் 19, ெநடியாங்ேகாடு , 3.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ), 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு 17, 
பிளாக் 19, ஊற்றுக்குழி , 4.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ), 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு 17, 
பிளாக் 19, ஐயன்பாறவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

146 118 118

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
பிலாக்ேகாடுமுக்கிய 
கட்டிடம், 

மத்தியப்பாகம்  629802

1.ெநய்யூர்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் 
(சி.ஊ) பிளாக் 20,  ெவட்டுக்காட்டுவிைள , 2.ெநய்யூர்( வ.கி 
), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 21, 
காட்டுவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

147 119 119

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
பிலாக்ேகாடுமுக்கிய 
கட்டிடம் 
கிளக்குப்பாகம்  629802

1.ெநய்யூர( வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் 
(சி.ஊ) பிளாக் 20, பிலாக்ேகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

148 120 120M

எல்.எம்.எஸ். 

ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெந
ய்யூர்.முக்கிய 
கட்டிடம்/ மத்திய 
பாகம் 629802

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 5, ெநய்யூர் 
கிறிஸ்தவ வார்டு கிழக்கு , 2.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( 
ேப ) பிளாக் 6, ெநய்யூர் கிறிஸ்துவ வார்டு , 3.ெநய்யூர் 
(வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 7, ெநய்யூர் கிறிஸ்துவ 
வார்டு ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

149 120 120AW

எல்.எம்.எஸ். 

ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெந
ய்யூர்.முக்கிய 
கட்டிடம்/ கிழக்கு 
பாகம் 629802

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 5, ெநய்யூர் 
கிறிஸ்தவ வார்டு கிழக்கு , 2.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( 
ேப ) பிளாக் 6, ெநய்யூர் கிறிஸ்துவ வார்டு , 3.ெநய்யூர் 
(வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 7, ெநய்யூர் கிறிஸ்துவ 
வார்டு ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

150 121 121

புனிதேமrஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
முரசன்ேகாடுவடக்குக்
 கட்டிடம், கிழக்குப் 
பாகம்.629803

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 1, ஆலன்ேகாடு 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

151 122 122M

புனிதேமrஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
முரசன்ேகாடுவடக்குக்
 கட்டிடம், ேமற்குப் 
பாகம்.629803

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 2 , ெகாக்ேகாடு , 
2.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 4, முரசங்ேகாடு 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

152 122 122AW

புனிதேமrஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
முரசன்ேகாடுவடக்குக்
 கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம்.629803

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 2 , ெகாக்ேகாடு , 
2.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 4, முரசங்ேகாடு 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

153 123 123

புனதேமrஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
முரசன்ேகாடுமுக்கிய 
கட்டிடம் மத்திய 
பாகம்.629803

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 3, சரல்விைள, 

பிளாக் 8, இலந்தவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

154 124 124

அங்கன்வாடி மய்யம் 
முரசன்ேகாடுமட்டுபா 
கட்டிடம்

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 8, 
இலந்தவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

155 125 125M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்லுக்கூட்டம்முக்கி
ய கட்டிடம் 
நடுபாகம்  629808

1.ெநய்யூர்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் 
(சி.ஊ) வார்டு 9, பிளாக் 13, சிராயன்விைள , 
2.ெநய்யூர்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் 
(சி.ஊ) வார்டு 9, பிளாக் 13, உைடயார்விைள , 
3.ெநய்யூர்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் 
(சி.ஊ) வார்டு 9, பிளாக் 13, உதியார்விைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

156 125 125AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்லுக்கூட்டம்முக்கி
ய கட்டிடம் 3rd Room  

629808

1.ெநய்யூர்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் 
(சி.ஊ) வார்டு 9, பிளாக் 13, சிராயன்விைள , 
2.ெநய்யூர்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் 
(சி.ஊ) வார்டு 9, பிளாக் 13, உைடயார்விைள , 
3.ெநய்யூர்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் 
(சி.ஊ) வார்டு 9, பிளாக் 13, உதியார்விைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

157 126 126

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்லுக்கூட்டம்முக்கி
யகட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம்  629808

1.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, உைடயார்விைள , 
2.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, ெலட்சுமிபுரம் , 
3.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, ெசவிடன்விைள , 
4.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, தாவூர் , 
5.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, ேசrயாவட்டம் , 
6.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, குஞ்சாகுறுப்புவிைள , 
7.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, ேவம்படிவிைள , 
8.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி,), கல்லுக்கூட்டம் (,ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, ஆடினார்விைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

158 127 127

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்லுக்கூட்டம்முக்கி
யகட்டிடம் நடு 
கிளக்கு ேமற்கு 
காங்கிrட் கட்டிடம் 
கிளக்குபாகம்  629808

1.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 16, கடுக்காவிைள , 
2.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 16, சம்ைபயன்விைள , 
3.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 16, பிள்ைளவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

159 128 128

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்லுக்கூட்டம்முக்கி
யக் கட்டிடம் 
ேமற்குப் பாகம் 629808

1.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 17, 
தூத்துக்குழிவிைள , 2.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, 
ேமலபிள்ளவிைள , 3.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, 
ெலட்சுமிபுரம் , 4.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( 
ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, ேதம்பறவிைள , 
5.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, காரவிைள , 
6.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, ேமற்கு 
கல்லுக்கூட்டம் , 7.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் 
( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, ேவம்பன்விைள , 
8.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, ஒட்டுமாவிைள , 
9.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, குறுப்புவிைள , 
10.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, கல்லுக்கூட்டம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

160 129 129M

ஆர் சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாணங்காடு.ெதற்கு 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம்  629803

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 1, 
ெசம்ெபான்விைள , 2.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 1, அஞ்சாலி , 
3.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 12,  
அஞ்சாலி , 4.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) 
பிளாக் 12, சரல் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

161 129 129AW

ஆர் சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாணங்காடு.ெதற்கு 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், கிழக்கு 2nd 
Room பாகம்  629803

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 1, 
ெசம்ெபான்விைள , 2.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 1, அஞ்சாலி , 
3.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 12,  
அஞ்சாலி , 4.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) 
பிளாக் 12, சரல் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

162 130 130

ஆர் சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாணங்காடு.ெதற்கு 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், நடுப்பாகம்  
629803

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 4,  
வி.ேக.பி.பாடசாைல பக்கம் , 2.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 4, வலியமார்ததாண்டன் 
விைள , 3.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) 
பிளாக் 4,  பர்ணமுறி , 4.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 4,  உைடயார் விைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

163 131 131

ஆர் சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேகாணங்காடு.ெதற்கு 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம்இ ெதற்கு 
பாகம்  629803

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 4,  
ேகாணங்காடு , 2.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( 
ேப ) பிளாக் 4,  பூலவிைள , 3.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 4,  உதியார்விைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

164 132 132

ஆர் சி உயர்நிைலப் 
பள்ளி 
ேகாணங்காடுவட 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம்   629803

1.கல்லுக்கூட்டம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 1,  
ேமக்கின்கைர, ேமற்கு ெநய்யூர் , 2.கல்லுக்கூட்டம் ( வ.கி 
) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 2,  ேகாணங்காடு, 

குளப்பாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

165 133 133M

ேதவசம் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி 
மண்ைடக்காடுேமற்கு 
ஓட்டுகட்டிடம், 

ெதற்குப் பாகம் 629252

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 5,  
மண்ைடக்காடு புதூர் , 2.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 6,7 ெவட்டுமைட , 
3.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) சுனாமி 
தற்காலிக முகாம் (1) , 4.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) சுனாமி தற்காலிக முகாம் (2) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

166 133 133AW

ேதவசம் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி 
மண்ைடக்காடுகிழக்கு
 ஓட்டுகட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம் 629252

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 5,  
மண்ைடக்காடு புதூர் , 2.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 6,7 ெவட்டுமைட , 
3.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) சுனாமி 
தற்காலிக முகாம் (1) , 4.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) 
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) சுனாமி தற்காலிக முகாம் (2) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

167 134 134M

ேதவசம் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி 
மண்ைடக்காடுவடக்கு
 கட்டிடம் மத்தியப்  
பாகம்   629252

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 9, 
கூத்தவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

168 134 134AW

ேதவசம் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி 
மண்ைடக்காடுகிழக்கு
 கட்டிடம் 
கிழக்குமத்தியப்  
பாகம்   629252

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 9, 
கூத்தவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

169 135 135M

ேதவசம் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி 
மண்ைடக்காடுவடக்கு
 கட்டிடம் மத்தியப்  
பாகம்   629252

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 9, 
கூத்தவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

170 135 135AW

ேதவசம் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி 
மண்ைடக்காடுெதற்கு 
கட்டிடம் கிழக்கு  
பாகம் Room No 1   629252

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 9, 
கூத்தவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

171 136 136

ேதவசம் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி 
மண்ைடக்காடுெதற்கு
க் கட்டிடம் 
ேமற்குபகுதி  629252

1.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப 
))கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 8, காrயாவிைள ேமற்கு, 

பண்டாரவிைள கீழ்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

172 137 137M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
மண்ைடக்காடுபுதிய 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
ேமற்குபாகம்  629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 1, 
கருமண்கூடல் , 2.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு 
( ேப ) பிளாக் 6, நடுவூர்க்கைர , 3.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) 
மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 7,  பருத்திவிைள, 

ெசக்காரவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

173 137 137AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
மண்ைடக்காடுஒட்டு 
கட்டிடம் 
ெதற்குபாகம்  629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 1, 
கருமண்கூடல் , 2.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு 
( ேப ) பிளாக் 6, நடுவூர்க்கைர , 3.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) 
மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 7,  பருத்திவிைள, 

ெசக்காரவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

174 138 138M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
மண்ைடக்காடுமுக்கிய
 கட்டிடம் 
கிழக்குபாகம்  629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 1, 
கருமண்கூடல் , 2.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு 
( ேப ) பிளாக் 6,  நடுவூர்க்கைர , 3.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) 
மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 7,  பருத்திவிைள, 

ெசக்காரவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

175 138 138AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
மண்ைடக்காடுஒட்டு 
கட்டிடம்  
வடக்குபாகம்  629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 1, 
கருமண்கூடல் , 2.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு 
( ேப ) பிளாக் 6,  நடுவூர்க்கைர , 3.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) 
மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 7,  பருத்திவிைள, 

ெசக்காரவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

176 139 139M

புனித லூயிஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
புதூர்முக்கிய 
கட்டிடம் 
ெதற்குபாகம்  629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 
15,16 புதூர் ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

177 139 139AW

புனித லூயிஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
புதூர்முக்கிய 
கட்டிடம் நடுப்பாகம்  
629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 
15,16 புதூர் ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

178 140 140

புனித லூயிஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
புதூர்முக்கிய 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம்  629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 17, 
புதூர் கிழக்கு , 2.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( 
ேப ) சுனாமி முகாம் 1 , 3.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) 
மண்ைடக்காடு ( ேப ) சுனாமி முகாம் 2 , 4.மண்ைடக்காடு 
( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) சுனாமி முகாம் 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

179 141 141

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கூட்டுமங்கலம்ெதற்கு
க் கட்டிடம் 
கிழக்குப்பாகம்  629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு 11, 
பிளாக் 14,  கூட்டுமங்கலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

180 142 142

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கூட்டுமங்கலம்மட்டுப்
பா கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம்   629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 8, 
ேகாவிலான்விைள, காட்டுவிைள, ெதற்குமாதவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

181 143 143

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கூட்டுமங்கலம்ேமற்கு
 கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம் 629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 13,  
கூட்டுமங்கலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

182 144 144

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேசரமங்கலம்ேமற்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
நடுபாகம்   629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு 
8, பிளாக் 9,   மருதிவிைள, கல்லத்திவிைள, படர்நிலம், 

ெபாட்டல் , 2.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( 
ேப ) வார்டு 6, பிளாக் 11,  ேசரமங்கலம் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

183 145 145M

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேசரமங்கலம்ெதற்கு 
ஒட்டு கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம்   629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு 
7, பிளாக் 12, பரப்பற்று , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

184 145 145AW

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேசரமங்கலம்வடக்கு
ெதற்குமட்டுபா  
கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம்   629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு 
7, பிளாக் 12, பரப்பற்று , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

185 146 146

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குன்னங்காடு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு 10, 
பிளாக் 10, மாதவிைள, கண்ணிவிைள , 2.மண்ைடக்காடு ( 
வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு 4, பிளாக் 4, 
அழகன்பாைற, மூத்தாருண்ணி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

186 147 147

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குன்னங்காடுவடக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
நடுப்பாகம் 629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு 5, 
பிளாக் 5, குன்னங்காடு, தட்டான்விைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

187 148 148M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி , 
குன்னங்காடுகிழக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
ேமற்குப்பாகம்  629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 2, 
பிலாவிைள, ெசவிடன்விைள , 2.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) 
மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 3,  காளிவிைள, 

அழகன்பாைற , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

188 148 148AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி , 
குன்னங்காடுகிழக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
கிழக்குப்பாகம்  629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 2, 
பிலாவிைள, ெசவிடன்விைள , 2.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) 
மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 3,  காளிவிைள, 

அழகன்பாைற , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

189 149 149M

அரசு மகளிர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம், 

மணவாளக்குறிச்சிமுக்
கிய கட்டிடம் 
நடுப்பாகம்  629 253

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
பிளாக் 6,  ேசரமங்கலம் ேமற்கு , 2.மணவாளக்குறிச்சி ( 
வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) பிளாக் 7, சக்கப்பத்து , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

190 149 149AW

அரசு மகளிர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம், 

மணவாளக்குறிச்சிமுக்
கிய கட்டிடம்ெதற்கு 
நடுப்பாகம்  629 253

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
பிளாக் 6,  ேசரமங்கலம் ேமற்கு , 2.மணவாளக்குறிச்சி ( 
வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) பிளாக் 7, சக்கப்பத்து , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

191 150 150

அரசு மகளிர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம், 

மணவாளக்குறிச்சிமுக்
கிய கட்டிடம் 
கிழக்குபாகம்  629 253

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
பிளாக் 9, ெநசவாளர்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

192 151 151M

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம், 

மணவாளக்குறிச்சிேம
ற்கு கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம்  629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
பிளாக் 8, வடக்கன்பாகம் கிழக்கு , 2.மணவாளக்குறிச்சி ( 
வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) பிளாக் 9,  
வடக்கன்பாகம் ேமற்கு , 3.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), 
மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) பிளாக் 10, பாபுஜி ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

193 151 151AW

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம், 

மணவாளக்குறிச்சிகிழ
க்குகட்டிடம், 

நடுப்பாகம்  629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
பிளாக் 8, வடக்கன்பாகம் கிழக்கு , 2.மணவாளக்குறிச்சி ( 
வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) பிளாக் 9,  
வடக்கன்பாகம் ேமற்கு , 3.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), 
மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) பிளாக் 10, பாபுஜி ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

194 152 152

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம், 

மணவாளக்குறிச்சிேம
ற்கு கட்டிடம் , 
ெதற்கு பாகம்   629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
வார்டு 14, பிளாக் 13, பம்மத்துமூைல , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

195 153 153

புனித வின்ெசன்ட் 
பால் ஆரம்ப பள்ளி 
ெபrயவிைள வடக்கு 
ெதற்கு மட்டுப்ப 
கட்டிடம்வடக்கு 
பாகம் ெதற்குமுக்கிய 
கட்டிடம் வடக்கு 
ெதற்கு நடுப் பாகம்   
 629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ) மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
பிளாக் 1,  ெபrயவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

196 154 154

புனித வின்ெசன்ட் 
பால் ஆரம்ப பள்ளி 
ெபrயவிைள வடக்கு 
ெதற்கு மட்டுப்ப 
கட்டிடம் பாகம் 
ெதற்குபாகம்வடக்கு 
ெதற்கு முக்கிய 
கட்டிடம்  ெதற்கு 
மத்திய பாகம்    
629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
பிளாக் 2,  பிள்ைளயார்ேகாவில் , 2.மணவாளக்குறிச்சி ( 
வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) சுனாமி தற்காலிக 
முகாம் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

197 155 155M

பாபுஜி நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மணவாளக்குறிச்சிகிழ
க்கு புதிய கட்டிடம் 
மத்திய பாகம்   
629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
வார்டு 4, பிளாக் 3,  ெதாழிற்சாைலவார்டு 
புதுக்கைடத்ெதரு , 2.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), 
மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) வார்டு 12, பிளாக் 11, 
புதுக்கைடத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

198 155 155AW

பாபுஜி நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மணவாளக்குறிச்சிகிழ
க்கு புதிய கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம்   629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
வார்டு 4, பிளாக் 3,  ெதாழிற்சாைலவார்டு 
புதுக்கைடத்ெதரு , 2.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), 
மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) வார்டு 12, பிளாக் 11, 
புதுக்கைடத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

199 156 156M

பாபுஜி நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மணவாளக்குறிச்சிகிழ
க்கு புதிய கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம்    
629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
வார்டு 5, பிளாக் 4, தருைவ,ேசரமங்கலம் கிழக்கு , 
2.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
வார்டு 6, பிளாக் 5, ேசரமங்கலம் கிழக்கு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

200 156 156AW

பாபுஜி நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மணவாளக்குறிச்சிகிழ
க்கு புதிய கட்டிடம், 

நடுப்பாகம் பாகம்    
629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
வார்டு 5, பிளாக் 4, தருைவ,ேசரமங்கலம் கிழக்கு , 
2.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
வார்டு 6, பிளாக் 5, ேசரமங்கலம் கிழக்கு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

201 157 157

புனித ேஜாசப் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சின்னவிைளமுக்கிய 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம்   629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
வார்டு 13, பிளாக் 12, காணவிைளத்ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

202 158 158M

புனித ேஜாசப் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சின்னவிைளவடக்கு 
ெதற்குமுக்கிய 
கட்டிடம், ெதற்கு 
மத்திய  பாகம்   
629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
வார்டு 15, பிளாக் 13,14   சின்னவிைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

203 158 158AW

புனித ேஜாசப் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சின்னவிைளவடக்கு 
ெதற்குமுக்கிய 
கட்டிடம், நடுப்பாகம்  
 629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) 
வார்டு 15, பிளாக் 13,14   சின்னவிைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

204 159 159

தூய இருதய 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம்கிழக்
கு ேமற்கு  மட்டுப்பா 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம்   629253

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 3, 
அந்ேதாணியார்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

205 160 160

தூய இருதய 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம்வடக்
கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம்   629253

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 10, 
பாத்திமாெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

206 161 161

தூய இருதய 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம்கிழக்
கு ேமற்கு  மட்டுபா 
கட்டிடம், நடுப்பாகம்  
 629253

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 4, 
அந்ேதாணியார்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

207 162 162M

தூய இருதய 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம்வடக்
கு மட்டுபா கட்டிடம், 

கிழக்கு நடுப்பாகம்   
629253

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 4, 
அந்ேதாணியார்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

208 162 162AW

தூய இருதய 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம்கிழக்
கு ேமற்கு  மட்டுபா 
கட்டிடம், 

கிழக்குபாகம் Teachers 
Room   629253

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 4, 
அந்ேதாணியார்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

209 163 163

தூய இருதய 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம்கிழக்
கு ேமற்கு  மட்டுபா 
கட்டிடம், ேமற்கு 
நடுப்பாகம்   629253

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 2, 
கிறிஸ்துராஜாெதரு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் 
( ஊ ) சுனாமி தற்காலிக முகாம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

210 164 164M

புனித படீ்டர் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம்முக்கி
ய கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம், தைரதளம்  
629253

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 8, 
ேதாைமயார்ெதரு கிழக்கு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 1,ேதாைமயார் ெதரு , 
3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) சுனாமி 
தற்காலிக முகாம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

211 164 164AW

புனித படீ்டர் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம்முக்கி
ய கட்டிடம், கிழக்குப் 
பாகம், தைரதளம்  
629253

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 8, 
ேதாைமயார்ெதரு கிழக்கு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 1,ேதாைமயார் ெதரு , 
3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) சுனாமி 
தற்காலிக முகாம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

212 165 165

புனித படீ்டர் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம்முக்கி
ய கட்டிடம்,மத்திய 
கிழக்குப் பாகம்  
629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 9, 
கிறிஸ்துராஜாெதரு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் 
( ஊ ) பிளாக் 1, ேதாைமயார்ெதரு, அன்ைனெதரசா ெதரு 
கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

213 166 166

புனித படீ்டர் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கடியப்பட்டிணம்முக்கி
ய கட்டிடம், கிழக்குப் 
நடுப்பாகம்  629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 8, 
ேதாைமயார்ெதரு, அன்ைனெதரசா ெதரு ேமற்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

214 167 167

புனித ஜாண்ஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
முட்டம்கிழக்கு 
ேமற்கு  கட்டிடம் 
ேமற்குப் பாகம்  
629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 11,  
ஓடத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

215 168 168

புனித ஜாண்ஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
முட்டம்கிழக்கு 
ேமற்கு  கட்டிடம் 
ேமற்குப் நடுப் பாகம் 
 629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 15, 
கீழமுட்டம், ஐஸ்பிளான்ட்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

216 169 169

புனித ஜாண்ஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
முட்டம்கிழக்கு   
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம்  629202

 , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) சுனாமி 
தற்காலிக முகாம் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

217 170 170

புனித ஜாண்ஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
முட்டம்கிழக்கு 
ேமற்கு  கட்டிடம் 
கிழக்குப் பாகம்  
629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 13, 
ஓலத்ெதரு , 4.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( 
ேப ) பிளாக் 19 கட்ைடக்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

218 171 171

புனித ஜாண்ஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
முட்டம்கிழக்கு 
ேமற்கு  கட்டிடம் 
கிழக்குப் நடுப் பாகம் 
 629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 12, 
ெபான்னந்ேதாப்பு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( 
ஊ ) பிளாக் 14,  கீழமுட்டம் , 3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
முட்டம் ( ஊ ) சுனாமி தற்காலிக முகாம் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

219 172 172M

ஆல் புனித 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
முட்டம் முக்கிய 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம்   629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 6, 
அந்ேதாணியார்ெதரு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 5, வரவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

220 172 172AW

ஆல் புனித 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
முட்டம் 
வடக்குெதற்குமட்டுபா
  கட்டிடம்வடக்கு 
பாகம்   629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 6, 
அந்ேதாணியார்ெதரு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 5, வரவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

221 173 173

ஆல் புனித 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
முட்டம்மத்திய 
கட்டிடம், நடுப்பாகம்  
629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 7, 
ேமலமுட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

222 174 174

ஆல் புனித 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
முட்டம்ெதற்கு 
கட்டிடம், நடுப்பாகம்  
629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 7, 
ேமலமுட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

223 175 175M

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
அம்மாண்டிவிைளகிழ
க்கு ேமற்கு மட்டுபா 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம்   629204

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
18, ெபாட்டல்குழி , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 19, கட்ைடக்காடு , 
3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
20, ெவள்ளேமாடி , 4.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 21, அம்மாண்டிவிைள , 
5.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
17, ெபாட்டல்குழி , 6.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 25, ,26, அம்மாண்டிவிைள 
ெதக்கூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

224 175 175AW

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
அம்மாண்டிவிைளகிழ
க்கு ேமற்கு பைழய 
மட்டுப்ப கட்டிடம் 
சுனாமி தங்குமிடம் 
அருகில் கிழக்குபாகம்

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
18, ெபாட்டல்குழி , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 19, கட்ைடக்காடு , 
3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
20, ெவள்ளேமாடி , 4.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 21, அம்மாண்டிவிைள , 
5.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
17, ெபாட்டல்குழி , 6.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 25, ,26, அம்மாண்டிவிைள 
ெதக்கூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

225 176 176M

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
அம்மாண்டிவிைளகிழ
க்கு ேமற்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம், 

ேமற்குப் பாகம்   
629204

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
16, மணலிவிைள , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 17, மாவிைள, 

சாத்தன்விைள , 3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 18, ெபாட்டல்குழி , 
5.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
21, அம்மாண்டிவிைள , 6.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 26, அம்மாண்டிவிைள 
ெதக்கூர் , 7.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப 
) பிளாக் 24,  சாத்தான்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

226 176 176AW

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
அம்மாண்டிவிைளகிழ
க்கு ேமற்கு பைழய 
மட்டுப்ப கட்டிடம் 
சுனாமி தங்குமிடம் 
அருகில் ேமற்குபாகம்

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
16, மணலிவிைள , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 17, மாவிைள, 

சாத்தன்விைள , 3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 18, ெபாட்டல்குழி , 
5.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
21, அம்மாண்டிவிைள , 6.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 26, அம்மாண்டிவிைள 
ெதக்கூர் , 7.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப 
) பிளாக் 24,  சாத்தான்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

227 177 177

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
அம்மாண்டிவிைளகிழ
க்கு ேமற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம்  629204

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
22, சாத்தன்விைள , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 23, ஆற்றின்கைர, 
சிவந்தமண் , 3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( 
ேப ) பிளாக் 24, சாத்தன்விைள வடக்கு , 
4.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
26, சாத்தான்விைள ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

228 178 178

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
அம்மாண்டிவிைள 
ேமற்கு புதிய 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம்  629204

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
25,  அம்மாண்டிவிைள ெதற்கு,  திவாண்டாேகாட்ைட , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

229 179 179M

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
அம்மாண்டிவிைளகிழ
க்கு ேமற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம் 
ேமற்குப் பாகம்  
629204

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
22,  ஆற்றின்கைர , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 23,  கல்லடிவிைள , 
3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
24, சாத்தன்விைள , 4.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 17,  மணலிவிைள , 
5.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
25,  அம்மாண்டிவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

230 179 179AW

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
அம்மாண்டிவிைளகிழ
க்கு ேமற்கு மட்டுபா 
கட்டிடம் நடுப்பாகம் 
629204

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
22,  ஆற்றின்கைர , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 23,  கல்லடிவிைள , 
3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
24, சாத்தன்விைள , 4.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 17,  மணலிவிைள , 
5.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 
25,  அம்மாண்டிவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

231 180 180

சேராஜினி நிைனவு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
திருநயினார்குறிச்சிமு
க்கிய ஓட்டு கட்டிடம், 

ெதற்குபாகம்  629204

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) 
பிளாக் 10, கைடவிைள, திருநயினார்குறிச்சி, 
ஆசாrமார்ெதரு , 2.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 11, திருநயினார்குறிச்சி, 
ேசவிைள, சைடயன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

232 181 181

சேராஜினி நிைனவு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
திருநயினார்குறிச்சிமு
க்கிய ஓட்டு கட்டிடம், 

ெதற்கு நடுப்பாகம்  
629204

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) 
பிளாக் 12,  திருநயினார்குறிச்சி, பிடாைர, பாலாற்றின்கர , 
2.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) 
பிளாக் 13,  கைடவிைள, திருநயினார்குறிச்சி, 
கருங்காலிவிைள , 3.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 15, கருங்காலிவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

233 182 182

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்படிமுக்கிய 
கட்டிடம்,  ேமற்கு 
பாகம்   629204

1.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 1, 
வார்டு 1, ேகாட்டவிைள , 2.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 2, வார்டு 2, காருபாைற , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

234 183 183

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்படிமுக்கிய 
கட்டிடம்,  கிழக்கு 
பாகம்   629204

1.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 3, 
வார்டு 3, கல்படி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

235 184 184M

சேராஜினி நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஒரப்பனவிைளமுக்கி
ய ஓட்டுக்கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம்  629204

1.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 6, 
மூங்கில்விைள, சைடயன்விைள, பள்ளிக்கைர , 
2.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 7, 
வருக்கத்தட்டு, கழுவன்தட்டுவிைள , 3.ெவள்ளிமைல ( 
வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 8, கழுவன்தட்டு, 

உரப்பனவிைள , 4.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( 
ேப ) பிளாக் 9, வண்ணான்விைள, மூங்கில்விைள , 
5.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 14,  
உரப்பனவிைள, சரல் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

236 184 184AW

சேராஜினி நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஒரப்பனவிைளவடக்கு
ெதற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம்  629204

1.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 6, 
மூங்கில்விைள, சைடயன்விைள, பள்ளிக்கைர , 
2.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 7, 
வருக்கத்தட்டு, கழுவன்தட்டுவிைள , 3.ெவள்ளிமைல ( 
வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 8, கழுவன்தட்டு, 

உரப்பனவிைள , 4.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( 
ேப ) பிளாக் 9, வண்ணான்விைள, மூங்கில்விைள , 
5.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 14,  
உரப்பனவிைள, சரல் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

237 185 185

சேராஜினி நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஒரப்பனவிைளமுக்கி
ய ஓட்டுக்கட்டிடம் 
கிழக்குப்பாகம்  629204

1.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 5, 
சைடயன்விைள , 2.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 6, மூங்கில் விைள, 

சைடயன்விைள, பள்ளிக்கைர , 3.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 7, வருக்கத்தட்டு, 

கழுவன்தட்டுவிைள , 4.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), 
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 8, கழுவன்தட்டு, 

உரப்பனவிைள , 5.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( 
ேப ) பிளாக் 9, வண்ணான்விைள, மூங்கில்விைள , 
6.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 14, 
உரப்பனவிைள, சரல் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

238 186 186

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி , 
ெவள்ளிச்சந்ைதமுக்கி
ய  கட்டிடம் 
வடக்குபாகம்   629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
பிளாக் 4, ஈத்தங்காடு,சூரப்பள்ளம் ெதற்கு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

239 187 187

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி , 
ெவள்ளிச்சந்ைதமுக்கி
ய  கட்டிடம் 
கிழக்குபாகம்   629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
பிளாக் 5, ஈத்தங்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

240 188 188

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி , 
ெவள்ளிச்சந்ைதமுக்கி
ய  கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம்   629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
பிளாக் 6, காட்டுவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

241 189 189M

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ெவள்ளிச்சந்ைதகிழக்
குேமற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம்   
629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
பிளாக் 11, ஈத்தன்காடு , 2.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( வ.கி ), 
ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) பிளாக் 12, ெவள்ளேமாடி , 
3.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
பிளாக் 13, ெவள்ளேமாடி ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

242 189 189AW

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ெவள்ளிச்சந்ைதவடக்
குெதற்குமட்டுபா  
கட்டிடம்நடுப்பாகம்   
629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
பிளாக் 11, ஈத்தன்காடு , 2.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( வ.கி ), 
ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) பிளாக் 12, ெவள்ளேமாடி , 
3.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
பிளாக் 13, ெவள்ளேமாடி ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

243 190 190M

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ெவள்ளிச்சந்ைதகிழக்
குேமற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம்/ 

கிழக்கு பாகம்  629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
வார்டு 3 , பிளாக் 6,10, ெவள்ளிச்சந்ைத , 
2.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
வார்டு 3 , பிளாக் 11, ஈத்தன்காடு , 3.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( 

வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) வார்டு 3, பிளாக் 12, 
ெவள்ளேமாடி , 4.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( வ.கி ), 
ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) வார்டு 3,  உலகிவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

244 190 190Aw

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ெவள்ளிச்சந்ைதவடக்
குெதற்குமட்டுபா  
கட்டிடம்ெதற்குப்பாகம்
   629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
வார்டு 3 , பிளாக் 6,10, ெவள்ளிச்சந்ைத , 
2.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
வார்டு 3 , பிளாக் 11, ஈத்தன்காடு , 3.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( 

வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) வார்டு 3, பிளாக் 12, 
ெவள்ளேமாடி , 4.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( வ.கி ), 
ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) வார்டு 3,  உலகிவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

245 191 191

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
மணவிைளமுக்கிய 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம்  629203

1.ெவள்ளிமைல( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) வார்டு 3, 
பிளாக் 7, ெவள்ளிச்சந்ைத , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

246 192 192

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
மணவிைளபுது 
கட்டிடம்  வடக்கு 
பாகம்  629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
வார்டு 3, பிளாக் 8, மணவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

247 193 193

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
மணவிைளமுக்கிய 
ஓட்டுக்கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம்  629203

1.ெவள்ளிமைல( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) வார்டு 3, 
பிளாக் 9, ெசதுவூர், கண்ணமங்கலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

248 194 194

புனித ேஜாசப் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
சரல்வடக்கு  
கட்டிடம்  ேமற்கு 
பாகம்   629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத பி ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
பிளாக் 3, வார்டு 3, சரல், ெவள்ளிச்சந்ைத , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

249 195 195

ெவஸ்லி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
உன்னங்குளம், 

சரல்கிழக்கு ேமற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம், 

ேமற்குபாகம்  629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத பி( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
வார்டு 1, பிளாக் 1, உன்னங்குளம்  ராமநாதபுரம் 
ஆசாrவிைள  ெசக்கடிவிைள காந்திநகர் காலனி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

250 196 196M

ெவஸ்லி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
உன்னங்குளம், 

சரல்கிழக்கு ேமற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம்,கிழக்
குபாகம்  629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத பி( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
பிளாக் 2, ேசனாப்பள்ளி வடக்குவாசல் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

251 196 196AW

ெவஸ்லி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
உன்னங்குளம், 

சரல்வடக்குெதற்குமட்
டுபா  
கட்டிடம்ெதற்குபாகம்

1.ெவள்ளிச்சந்ைத பி( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) 
பிளாக் 2, ேசனாப்பள்ளி வடக்குவாசல் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

252 197 197

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ஆலன்விைளகிழக்கு 
ேமற்கு மட்டுபா 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம்   629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 1,  
முக்கலம்பாடு , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 1,  ேமலகுருந்தன்ேகாடு , 
3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 8,  
குருந்தன்ேகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

253 198 198

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ஆலன்விைளகிழக்கு 
ேமற்கு மட்டுபா 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம்   629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 1,  
முக்கலம்பாடு , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 1,  ேமலகுருந்தன்ேகாடு , 
3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 8,  
குருந்தன்ேகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

254 199 199

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ஆலன்விைளவடக்கு 
ெதற்கு மட்டுபா 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம்   629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 
11,  ெதற்கு ஆலன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 11,  குருந்தன்ேகாடு , 
3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக்11, 
இந்திராகாலனி , 4.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 11,  ஆசாrவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

255 200 200

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ஆலன்விைளவடக்கு 
ெதற்கு மட்டுபா 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம்   629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 
11,  ெதற்கு ஆலன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 11,  குருந்தன்ேகாடு , 
3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக்11, 
இந்திராகாலனி , 4.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 11,  ஆசாrவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

256 201 201

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ஆலன்விைளவடக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம்   
629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 2,  
ேமல ஆலன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 2,3 வடக்கு ஆலன்விைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

257 202 202

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ஆலன்விைளவடக்கு 
ெதற்கு பகுதி   629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 9,  
வரீவிைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு 
(ஊ) பிளாக் 10, காேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

258 203 203

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெகாடுப்பக்குழி.கிழக்கு
 ேமற்குமட்டுப்பா 
கட்டிடம்,1st Building  

கிழக்கு பாகம்   
629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5,  
ெகாடுப்பக்குழி, பட்டன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி 
), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக்7,11 ெகாடுப்ைபக்குழி, 
ெதற்குஆலன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

259 204 204

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெகாடுப்பக்குழி.கிழக்கு
 ேமற்குமட்டுப்பா 
கட்டிடம்,2nd Building  

ேமற்கு பாகம்

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 
13, ெதற்குெகாடுப்ைபக்குழி, பட்டன்விைள , 2.குருந்தன் 
ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 12, 
சாமிவிைள, ேமலெகாடுப்பக்குழி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

260 205 205

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெகாடுப்பக்குழி.கிழக்கு
 ேமற்குமட்டுப்பா 
கட்டிடம், 3rd Building 

ேமற்கு பாகம்

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4, 
கிழக்கு ஆலன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 7,  ெதற்கு ஆலன்விைள , 
3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5,  
பட்டன்விைள, சாமிவிைள , 4.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 12,  ெகாடுப்ைபக்குழி , 
5.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 
13, ெகால்லமாவடி, நாயக்கன்விைள , 6.குருந்தன் ேகாடு ( 
வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 6,  வர்த்தநாடார் 
குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

261 206 206

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெகாடுப்பக்குழி.கிழக்கு
 ேமற்குமட்டுப்பா 
(Right 

Side)கட்டிடம்,கிழக்குபா
கம்

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4, 
கிழக்கு ஆலன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 7,  ெதற்கு ஆலன்விைள , 
3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5,  
பட்டன்விைள, சாமிவிைள , 4.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 12,  ெகாடுப்ைபக்குழி , 
5.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 
13, ெகால்லமாவடி, நாயக்கன்விைள , 6.குருந்தன் ேகாடு ( 
வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 6,  வர்த்தநாடார் 
குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

262 207 207

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
இலந்தவிைளேமற்கு 
மட்டுப்ப கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம்  629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ) ெநட்டாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 1, இலந்தன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
ெநட்டாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 2,  நங்கன்விைள , 
3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 2,  பண்டாரவிைள , 4.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
ெநட்டாங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 2,  ெநட்டாங்ேகாடு ெதற்கு , 
5.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 
4,  மல்லன்ேகாடு வடக்கு , 6.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
ெநட்டாங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 5,  மல்லன்ேகாடு ெதற்கு , 
7.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 
3,  நங்கன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

263 208 208M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கட்டிமாங்ேகாடுேமற்
கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம்   629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4, 
ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரம் , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5,  மூலச்சன்விைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

264 208 208AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கட்டிமாங்ேகாடுவடக்
குஓட்டுக் கட்டிடம்  
கிழக்கு பாகம்   
629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4, 
ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரம் , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5,  மூலச்சன்விைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

265 209 209

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கட்டிமாங்ேகாடுவடக்
கு மட்டுப்பாகட்டிடம் 
நடுப்பாகம் கட்டிடம் 
அைற எண் 3   629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 5, 
பிளாக் 11,  ேமலகட்டிமாங்ேகாடு , 2.குருந்தன் ேகாடு ( 
வ.கி ), கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 10,  
வர்த்தகநாடார் குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

266 210 210

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கட்டிமாங்ேகாடுவடக்
கு ஓட்டுக் கட்டிடம் 
கிழக்குப் பாகம்   
629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3, 
பிளாக் 6,  கட்டிமாங்ேகாடு, ெசருப்பங்ேகாடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

267 211 211

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கட்டிமாங்ேகாடுெதற்கு
 கான்கிrட் கட்டிடம் 
ேமற்குப் பாகம்   
629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3, 
பிளாக் 3,  புல்லுவிைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), 
கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 9,  குழிவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

268 212 212

புனித அேலாசியஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
காரங்காடுெதற்கு 
ஓட்டுகட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம்  629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி )கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1, 
பிளாக் 1, குசவன்குழி, ெமாட்டவிைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

269 213 213

புனித அேலாசியஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
காரங்காடுகிழக்கு 
ஓட்டுகட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம்  629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி )கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1, 
பிளாக் 7, ெமாட்டவிைள, தானிவிைள , 2.குருந்தன் 
ேகாடு ( வ.கி )கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 8, 
காரங்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

270 214 214

புனித அேலாசியஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
காரங்காடுகிழக்கு  
கட்டிடம், ெதற்குப் 
பாகம்   629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ) கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 2, காரங்காடு வடகிழக்குபகுதி , 2.குருந்தன் 
ேகாடு ( வ.கி )கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 7, 
காரங்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

271 215 215M

புனித அேலாசியஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
காரங்காடுகிழக்கு  
கட்டிடம், நடுப் பாகம் 
  629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி )கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 8,  காரங்காடு ெதன்ேமற்குபகுதி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

272 215 215AW

புனித அேலாசியஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
காரங்காடுமட்டுபா  
கட்டிடம்,கிழக்கு 
நடுப் பாகம்   629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி )கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 8,  காரங்காடு ெதன்ேமற்குபகுதி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

273 216 216

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெநட்டாங்ேகாடுவடக்
கு ெதற்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம்  629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 
1,  ெநட்டாங்ேகாடுவடக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

274 217 217

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெநட்டாங்ேகாடுகான்கி
rட் கட்டிடம், 

வடக்குப் பாகம்  
629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 3,  ெநட்டாங்ேகாடு ெதற்குபகுதி , 2.குருந்தன் 
ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 4, 
ெநட்டாங்ேகாடு வடக்குபகுதி , 3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி 
), ெநட்டாங்ேகாடு(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 5, ெநட்டாங்ேகாடு 
வடகிழக்கு பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

275 218 218

ஆர் சி ஆரம்பப்பள்ளி 
முக்கலம்பாடுவடக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம்  629805

1.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 
9, பள்ளிச்சன்விைள, ெசக்காரவிைள , 2.கக்ேகாட்டுதைல( 

வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 8, கக்ேகாட்டுதைல 
, 3.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) 
பிளாக் 7, பாரக்காவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

276 219 219

ஆர் சி ஆரம்பப்பள்ளி 
முக்கலம்பாடுவடக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம்  
அைற எண் 2

1.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 
6, மாவிைள ெதற்கு , 2.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), 
கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 5, மாவிைள வடக்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

277 220 220

ஆர் சி ஆரம்பப்பள்ளி 
முக்கலம்பாடுவடக்கு
க் மட்டுப்பா கட்டிடம் 
நடுப்பாகம்  629805

1.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) 
பிளாக் 1, ஞாேறாடு , 2.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), 
கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 2, ெதக்கன் 
திருவிைள,பள்ளிச்சன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

278 221 221

ஆர் சி ஆரம்பப்பள்ளி 
முக்கலம்பாடுவடக்கு
க் மட்டுப்பா கட்டிடம் 
நடுப்பாகம்  629805

1.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) 
பிளாக் 1, ஞாேறாடு , 2.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), 
கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 2, ெதக்கன் 
திருவிைள,பள்ளிச்சன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

279 222 222

ஆர் சி ஆரம்பப்பள்ளி 
முக்கலம்பாடுவடக்கு
க்  கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம்  629805

1.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) 
பிளாக் 3, ஆற்றுவரம்பு , 2.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), 
கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 4, காேடற்றி , 
3.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) 
பிளாக் 5, மாவிைள கிழக்கு , 4.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), 
கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 6, மாவிைள வடக்கு , 
5.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) 
பிளாக் 8, கக்ேகாட்டுதைல , 6.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), 
கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 9, ெசக்காரவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

280 223 223M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமல்கைரமுக்கிய 
ஓட்டுக்கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம்  629802

1.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 6, 
பிளாக் 7,  காஞ்சிரவிைள , 2.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), 
திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 7, பிளாக் 5, பன்னிக்ேகாடு , 
3.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 7, 
பிளாக் 6,  நந்தன்ேகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

281 223 223AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமல்கைரமுக்கிய 
ஓட்டுக்கட்டிடம், 

ெதற்குநடுப்பாகம்   
629802

1.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 6, 
பிளாக் 7,  காஞ்சிரவிைள , 2.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), 
திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 7, பிளாக் 5, பன்னிக்ேகாடு , 
3.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 7, 
பிளாக் 6,  நந்தன்ேகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

282 224 224

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமல்கைரமுக்கியக் 
ஓட்டுக்கட்டிடம் 
வடக்குப் பாகம்  
629805

1.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 6, 
பிளாக் 17, ேமல்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

283 225 225M

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமல்கைரெதற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம்  629805

1.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 8, 
பிளாக் 16,17, பட்டrவிைள வடக்கு , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), 
திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 8, பிளாக் 8, பட்டrவிைள 
ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

284 225 225AW

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமல்கைரெதற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம்  629805

1.கக்ேகாட்டுதைல( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 8, 
பிளாக் 16,17, பட்டrவிைள வடக்கு , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), 
திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 8, பிளாக் 8, பட்டrவிைள 
ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

285 226 226M

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி  
தலக்குளம்கிழக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம்  
629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 2, 
பள்ளவிைள , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) 
பிளாக் 4, கீழவிைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( 
ஊ ) பிளாக் 5,  வள்ளிவாரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

286 226 226AW

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி  
தலக்குளம்கிழக்கு 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம்  629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 2, 
பள்ளவிைள , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) 
பிளாக் 4, கீழவிைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( 
ஊ ) பிளாக் 5,  வள்ளிவாரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

287 227 227

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி  
தலக்குளம்கிழக்கு 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம்  629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 3, 
தும்பவிைள , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) 
பிளாக் 6, புதுவிைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( 
ஊ ) பிளாக் 7,  ஆர்.சி. ெதரு , 4.தலக்குளம் ( வ.கி ), 
தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 1, குலாலர்ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

288 228 228M

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி  
தலக்குளம்நடு 
மட்டுப்பா கட்டிடம்  
629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 3 
குலாலர்ெதரு , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) 
பிளாக் 2, பள்ளவிைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( 
ஊ ) பிளாக் 4,  கீழவிைள , 4.தலக்குளம் ( வ.கி ), 
தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 5,  வள்ளிவாரம் , 5.தலக்குளம் ( 
வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 7, ஆர்.சி. ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

289 228 228AW

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி  
தலக்குளம்கிழக்கு 
ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம்  629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 3 
குலாலர்ெதரு , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) 
பிளாக் 2, பள்ளவிைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( 
ஊ ) பிளாக் 4,  கீழவிைள , 4.தலக்குளம் ( வ.கி ), 
தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 5,  வள்ளிவாரம் , 5.தலக்குளம் ( 
வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 7, ஆர்.சி. ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

290 229 229

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
தலக்குளம்ேமற்கு 
மட்டுப்பாகட்டிடம்  
629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 1, 
தும்பவிைள ேமற்கு , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( 
ஊ ) பிளாக் 2,  பள்ளவிைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), 
தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 3,4,5 வள்ளிவாரம், கீழவிைள , 
4.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 6, 
புதுவிைள , 5.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) 
பிளாக் 7,  ஆர்.சி. ெதரு , 6.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் 
( ஊ ) பிளாக் 8,  தும்பவிைள கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

291 230 230

புனித பிரான்சிஸ் 
ேசவியர் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
மாங்குழிபுதிய 
மட்டுப்பா கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம்   
629802

1.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 12, 
புதுவிைள , 2.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) 
பிளாக் 18,,20, மாங்குழி ,  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

292 231 231

புனித பிரான்சிஸ் 
ேசவியர் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
மாங்குழிபுதிய 
மட்டுப்பா கட்டிடம், 

நடு பாகம்   629802

1.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 20, 
வாrவிைள

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

293 232 232

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெசட்டியார்மடம்ெதற்கு
 ஓட்டுக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம்  629802

1.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 19, 
ெசட்டியார்மடம் , 2.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( 
ேப ) பிளாக் 19, ெபருங்ேகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

294 233 233

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெசட்டியார்மடம்வடக்
கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம்.629802

1.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 14,  
ஆர்சி. ெதரு , 2.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) 
பிளாக் 14,13, நடுத்ேதr , 3.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் 
நகர் ( ேப ) பிளாக் 14, பூச்சாஸ்தான்விைள , 4.திங்கள் 
நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 14, தாணிவிைள , 
5.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 14, 
ேமலமாங்குழி , 6.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) 
பிளாக் 13, மாங்குழி ஆற்றன்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

295 234 234

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெசட்டியார்மடம்வடக்
கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம்.629802

1.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 14,  
ஆர்சி. ெதரு , 2.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) 
பிளாக் 14,13, நடுத்ேதr , 3.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் 
நகர் ( ேப ) பிளாக் 14, பூச்சாஸ்தான்விைள , 4.திங்கள் 
நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 14, தாணிவிைள , 
5.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 14, 
ேமலமாங்குழி , 6.திங்கள் நகர்( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) 
பிளாக் 13, மாங்குழி ஆற்றன்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

296 235 235M

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
இரணியல்இரணியல் 
நூற்றாண்டு கட்டிடம் 
அைள எண் 5 629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 10, 
பைறயன்விைள, குழியூர், ஆேராக்கியபுரம் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

297 235 235AW

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
இரணியல்இரணியல் 
நூற்றாண்டு கட்டிடம் 
அைற எண் 6 629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 10, 
பைறயன்விைள, குழியூர், ஆேராக்கியபுரம் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

298 236 236

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
இரணியல்இரணியல் 
நூற்றாண்டு கட்டிடம் 
அைற எண் 4 629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 3, 
ெபாட்டல்குழி, சைடவிைள, புதுவிைள, சைடயப்பர், 
புதுெதரு , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) 
பிளாக் 3, ெபாட்டல்குழி, சைடவிைள,புதுவிைள. 

சைடயப்பர், புதுெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

299 237 237M

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
இரணியல்இரணியல் 
நூற்றாண்டு கட்டிடம் 
அைற எண் 3 629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 2, 
திங்கள்நகர் , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) 
பிளாக் 4, காஞ்சிரவிைள, சாக்கியான்ேகாடு, 

பட்டன்விைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) 
பிளாக் 7, பட்டன்விைள , 4.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் 
நகர் ( ேப ) பிளாக் 9, திங்கள் நகர், 
திேயட்டர்ெதரு.பைறயன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

300 237 237AW

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
இரணியல்௭கிழக்கு 
ேமற்கு மட்டுப்ப 
கட்டிடம் பி டீ 
அைறயின் 
இடதுபக்க அைற

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 2, 
திங்கள்நகர் , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) 
பிளாக் 4, காஞ்சிரவிைள, சாக்கியான்ேகாடு, 

பட்டன்விைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) 
பிளாக் 7, பட்டன்விைள , 4.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் 
நகர் ( ேப ) பிளாக் 9, திங்கள் நகர், 
திேயட்டர்ெதரு.பைறயன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

301 238 238

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
இரணியல்இரணியல் 
நூற்றாண்டு கட்டிடம் 
அைற எண் 1 629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 
1,  பூச்சாத்தான்விைள , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் 
நகர் ( ேப ) வார்டு 10, பிளாக் 11, கிழக்கு ஆேராக்கியபுரம் , 
3.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 10, 
பிளாக் 11, ஆேராக்கியபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

302 239 239

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
இரணியல்ேமற்குபக்க
 ஆர் சி சி கட்டிடம் 
வடக்கு ெதற்கு 
ேநாக்கிய கட்டிட 
ேமற்குெதற்குபகுதி 
629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 
1,  பூச்சாத்தான்விைள , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் 
நகர் ( ேப ) வார்டு 10, பிளாக் 11, கிழக்கு ஆேராக்கியபுரம் , 
3.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 10, 
பிளாக் 11, ஆேராக்கியபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

303 240 240

சார்பதிவாளர் 
அலுவலகம் 
இரணியல்மத்தியபாக
ம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு 
14, ஆமத்தான் ெபாத்ைத , 2.இரணியல் ( வ.கி ) , 
இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 14, வார்டு 14,  
ேமலமணியன்குழி , 3.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( 
ேப ) பிளாக் 16,  வார்டு 15,  திங்கள் சந்ைத , 4.இரணியல் ( 
வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 17,  வார்டு 15,  திங்கள் 
சந்ைத ேமற்கு , 5.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) 
பிளாக் 18,  வார்டு 15,  இராதகிருஷ்ணபுரம் , 6.இரணியல் ( 
வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 19, வார்டு 14, 
கானான்குளம் , 7.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) 
பிளாக் 20, வார்டு 14,  விக்ேனஷ்வர் ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

304 241 241

ஹாக்கர் நிைனவு  
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெநய்யூர்முக்கிய 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) பிளாக் 10, 
ஆத்திவிைள , , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

305 242 242

ஹாக்கர் நிைனவு  
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெநய்யூர்ெதற்கு 
காங்கிrட் கட்டிடம் 
வடக்கு  பாகம் 629802

 1.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) பிளாக் 13, 
மிஞ்சின்ெதரு , 2.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) 
பிளாக் 13, ெநய்யூர் ெதற்குெதரு , 3.இரணியல் ( வ.கி ) 
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) பிளாக் 15,16,  ேசவியர்ெதரு 
,4.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) பிளாக் 16, 
அண்ணாெதரு , 5.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) 
பிளாக் 16, சுப்பிரமணியன் புதுத்ெதரு

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

306 243 243

ஹாக்கர் நிைனவு  
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெநய்யூர்முக்கிய 
கட்டிடம் நடுப்பாகம் 
629802

1.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4,5, 
பிளாக் 11, ஆலங்ேகாடு , 2.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) 
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4,5, பிளாக் 11, 
ெநய்யூர்வடக்குெதரு , 3.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) 
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4,5 பிளாக் 14, 
ெநய்யூர்ெதற்குெதரு , 4.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) 
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4,5, பிளாக் 14,  ஹாக்கர்ெதரு , 
5.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4,5 
பிளாக் 14, அண்ணாெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

307 244 244

ஹாக்கர் நிைனவு  
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெநய்யூர்முக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 3, பிளாக் 
7, ஆலுெவட்ைட , 2.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ 
) வார்டு 3, பிளாக் 8,9, ஆலங்ேகாடு , 3.இரணியல் ( வ.கி ) 
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 3 , பிளாக் 9, பரம்ைப , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

308 245 245

ஹாக்கர் நிைனவு  
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெநய்யூர்முக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4, பிளாக் 
12, ஆத்திவிைள , 2.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ 
) வார்டு 4, பிளாக் 12, மிஞ்சின்ெதரு , 3.இரணியல் ( வ.கி ) 
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4, பிளாக் 12, ேநருெதரு , 
4.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4, பிளாக் 
12, தஞ்சம்பரம்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

309 246 246

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ஆலங்ேகாடுெதற்கு 
மட்டுபா கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 
1,  வட்டம் , 2.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) 
வார்டு 1, பிளாக் 2, ெநல்லியார்ேகாணம் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

310 247 247

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ஆலங்ேகாடுவடக்கு 
மட்டுபா 1‐வது 
கட்டிடம் கிழக்குப் 
பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 1, 
பிளாக் 1,  வட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

311 248 248

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ஆலங்ேகாடுமுக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 2,3, 
பிளாக் 3,  பள்ளிதட்டுவிைள , 2.ஆத்திவிைள  ( வ.கி ) 
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 2,3,  பிளாக் 4,  
ெநல்லியார்ேகாணம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

312 249 249

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ஆலங்ேகாடுமுக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
நடுப்பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 2,3 
பிளாக் 5, ஆலங்ேகாடு , 2.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) 
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 2,3,  பிளாக் 6,  ஆலுவட்ைட , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

313 250 250M

அரசு ேமல்நிைல 
பள்ளி கண்ணாட்டு 
விைள ெதற்கு 
காங்கிrட் கட்டிடம் 
கிழக்கு பிளாக் 
கிழக்கு பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 1, 
கக்ேகாடு , 2.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) 
பிளாக் 5 ,  ஆழ்வார் ேகாவில் , 3.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , 
இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 9 , கீழமணியங்குழி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

314 250 250AW

அரசு ேமல்நிைல 
பள்ளி கண்ணாட்டு 
விைள ெதற்கு 
காங்கிrட் கட்டிடம் 
கிழக்கு பிளாக் 
நடுப்பாகம் பாகம் 
629802

1.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 1, 
கக்ேகாடு , 2.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) 
பிளாக் 5 ,  ஆழ்வார் ேகாவில் , 3.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , 
இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 9 , கீழமணியங்குழி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

315 251 251M

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கண்ணாட்டு 
விைளேமற்கு பகுதி 
கிழக்குப்பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 6 ,  
இரணியல்ேகாணம் , 2.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , இரணியல் ( 
ேப ) பிளாக் 2 , கண்ணாட்டுவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

316 251 251AW

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கண்ணாட்டு 
விைளெதற்கு 
காங்கிrட் கட்டிடம் 
ேமற்குபாகம் பாகம் 
629802

1.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 6 ,  
இரணியல்ேகாணம் , 2.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , இரணியல் ( 
ேப ) பிளாக் 2 , கண்ணாட்டுவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

317 252 252

அரசு ேமல்நிைல 
பள்ளி கண்ணாட்டு 
விைள ேமற்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 3 , 
ெநல்லியார்ேகாணம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

318 253 253

அரசு ேமல்நிைல 
பள்ளி கண்ணாட்டு 
விைள ெதற்கு 
ேமற்கு  
கட்டிடம்ெதற்கு 
பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 4 , 
ஆழ்வார்ேகாவில் , 2.ஆத்திவிைள( வ.கி ) , இரணியல் ( 
ேப ) பிளாக் 7 , ேமல இரணியல்ேகாணம் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

319 254 254

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
இரணியல்புதிய 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 6 , பிளாக் 
8, இரணியல் ேகாணம் , 2.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் 
( ேப ) வார்டு 7 , 10 , பிளாக்11 , இரணியல் ேகாட்ைட , 
3.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 12, பிளாக் 
23, ஓலக்கைடத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

320 255 255

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
இரணியல்புதிய 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 13, பிளாக் 
23, ேமலத்ெதரு , 2.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) 
வார்டு 13,  பிளாக் 12, ,22, ஆசாrத் தரு , 3.இரணியல் ( 
வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 14, பிளாக 21, ஆர் சி  
ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

321 256 256

அரசு மகளிர் உயர் 
நிைலப்பள்ளி  
இரணியல்ேகாட்ைட
ெதற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 7, பிளாக் 
10,  இரணியல் ேகாட்ைட , 2.இரணியல் ( வ.கி ) , 
இரணியல் ( ேப ) வார்டு 9, பிளாக் 27,  ெசக்காலெதரு 
கிழக்கு , 3.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 8, 
பிளாக் 29,  ெசக்காலெதரு ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

322 257 257

அரசு மகளிர் உயர் 
நிைலப்பள்ளி  
இரணியல்ேகாட்ைட
ெதற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 10,11, 
பிளாக் 24, ஓலக்கைடத்ெதரு , 2.இரணியல் ( வ.கி ) , 
இரணியல் ( ேப ) வார்டு 10,11,  பிளாக் 25,  
கீழக்கைடத்ெதரு , 3.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப 
) வார்டு 10,11,  பிளாக் 26, சன்னதித்ெதரு , 4.இரணியல் ( 
வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 10,11,  பிளாக் 28,  
பூமுகம்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

323 258 258

புனித ெதரசாள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கண்டன்விைளேமற்கு
 ஓட்டு கட்டிடம் 
வடக்குப் பாகம் 629810

1.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 
11,12,  பரம்புக்கைர,பண்டாரவிைள , 2.நுள்ளிவிைள அ( 

வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 17,18, 
ஆலுவிைள,பருத்திவிைள , 3.நுள்ளிவிைள ( வ.கி ), 
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 19, கண்டன்விைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

324 259 259

புனித ெதரசாள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கண்டன்விைள 
பண்டாரவிைளபுதியக
ட்டிடம் கிழக்குபகுதி 
629810

1.நுள்ளிவிைள அ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 9,10, 
கண்டன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

325 260 260

புனித ெதரசாள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கண்டன்விைள 
பண்டாரவிைளபுதியக
ட்டிடம் ேமற்குபகுதி 
629810

1.நுள்ளிவிைள அ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 11, 
பண்டார விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

326 261 261

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சைடயமங்கலம் (இ) 

மணக்கைரகாங்கிrட் 
கட்டிடம், மத்திய 
பாகம் 629810

1.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 1, 
ேமலமணக்கைர , 2..நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), 
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 2,  கிழ மணக்கைர , 
3..நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 1,2, 
மணக்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

327 262 262

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கண்டன்விைளகிழக்கு
 கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம் 629810

1.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 1, 
மணக்கைர , 2.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( 
ஊ ) பிளாக் 10,  புலயன்விைள , 3.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி 
), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 13, கண்டன்விைள , 
4.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 15, 
முடவிளாகம் , 5.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( 
ஊ ) பிளாக் 16,  ேமல் பரூர் , 6.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), 
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 20,  கண்டன்விைள வடக்கு , 
7.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 8, 
கண்டன்விைள ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

328 263 263

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கண்டன்விைளகிழக்கு
 கட்டிடம் 
ெதற்குபாகம் 629810

1.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 14, 
நுள்ளிவிைள,கண்டன்விைள கிழக்கு , 2.நுள்ளிவிைள அ 
( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 15, 
நுள்ளிவிைளமடவிளாகம் , 3.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), 
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 15, கண்டன்விைள ேமற்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

329 264 264

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேபயன்குழி 
ெதற்குகட்டிடம்  
மத்திய பாகம் 629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 6, 
குதிைரபந்திவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

330 265 265

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேபயன்குழி 
ெதற்குகட்டிடம்  
ேமற்கு பாகம் 629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 7, 
வடக்கு ேபயன்குழி , 2.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), 
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 22,  ேபயன்குழி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

331 266 266

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேபயன்குழிகிழக்கு 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம் 629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ  ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 5,  
பிளாக் 25, நுள்ளிவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

332 267 267

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேபயன்குழிகிழக்கு 
கட்டிடம் நடுப்பாகம் 
629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ  ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 5, 
பிளாக் 5, ெசக்கடிவிைள,மணக்காவிைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

333 268 268

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேபயன்குழிகிழக்கு 
புதிய கட்டிடம் 
மத்தியபாகம்  629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 3, 
பிளாக் 23, ேபயன்குழி,குசவன்குழி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

334 269 269

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேபயன்குழிேமற்கு 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம்  629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 1, 
பிளாக் 3, மணக்கைர , 2.நுள்ளிவிைள ஆ( வ.கி ), 
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 2, பிளாக் 8, பூலன்ேகாடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

335 270 270

புனித 
வியாகுலஅன்ைன 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ெகான்னகுழிவிைளமு
க்கிய கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629180

1.நுள்ளிவிைள  ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 
27, நுள்ளிவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

336 271 271

புனித 
வியாகுலஅன்ைன 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ெகான்னகுழிவிைளமு
க்கிய கட்டிடம் 
ெதற்குப் பாகம் 629180

1.நுள்ளிவிைள ஆ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 26, 
ெகான்னக்குழிவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

337 272 272

புனித லாரன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மாடத்தட்டுவிைளவட
க்கு ெதற்கு முக்கிய 
மட்டுபா கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் அைற 
எண் 6, 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 2, 
மாடத்தட்டுவிைள, காண்ெவன்ட் ெதரு, வில்லுக்குறி , 
2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 4,  
பண்டாரக்காடு, ெதன்றல்ெதரு, புனித அந்ேதாணியர , 
3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 7, 
கணபதியங்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

338 273 273

புனித லாரன்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மாடத்தட்டுவிைளவட
க்கு ெதற்கு முக்கிய 
மட்டுப்பா கட்டிடம், 

நடுப்பாகம்,  அைற 
எண் 4,  629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 4, 
வார்டு 4, கணபதியங்காடு, பண்டாரக்காடு , 2.வில்லுக்குறி 
( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 7, வார்டு 4, 
குளுைமக்காடு , 3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( 
ேப ) பிளாக் 7, வார்டு 6, 
காரவிைள,புன்னகாட்டுவிைள,ெவள்ளச்சிவிைள , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

339 274 274

புனித அேலாசியஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
மாடத்தட்டுவிைளமுக்
கிய மட்டுப்பா 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம் 629180

1.நுள்ளிவிைள ஆ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 2, 
பிளாக் 4, குதிரப்பந்திவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

340 275 275

புனித அேலாசியஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
மாடத்தட்டுவிைளமுக்
கிய மட்டுப்பா 
கட்டிடம் பின்பாகம் 
வடக்கு பார்ைவ 
629180

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 2, 
பிளாக்  24, வடக்குநுள்ளிவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

341 276 276M

புனித அேலாசியஸ் 
ெதாடக்கபள்ளி 
மாடதட்டுவிைளமுக்கி
யகட்டிடம் ெதற்க்கு 
பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 1 
கிழக்குெதரு, பாத்திமா ேராடு  ேகாவில்ெதரு 
மாடத்தட்டுவிைள  , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 3, ேகாவில்ெதரு ( 
வலதுபக்கம் ), மாடத்தட்டுவிைள, த , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

342 276 276AW

புனித அேலாசியஸ் 
ெதாடக்கபள்ளி 
மாடதட்டுவிைளகிழக்
கு ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம்பின்பாகம்கிழ
க்குபார்ைவநடுப்பாகம்

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 1 
கிழக்குெதரு, பாத்திமா ேராடு  ேகாவில்ெதரு 
மாடத்தட்டுவிைள  , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 3, ேகாவில்ெதரு ( 
வலதுபக்கம் ), மாடத்தட்டுவிைள, த , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

343 277 277

புனித அேலாசியஸ் 
ெதாடக்கபள்ளி 
மாடதட்டுவிைளவடக்
கு ெதற்கு முக்கிய 
மட்டுப்பா  கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 3, 
பிளாக் 5, பண்டாரக்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

344 278 278

எல் எம் ஏrயாஅரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
வில்லுக்குறிவடக்கு 
ெதற்கு ஓட்டு 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 5, 
பிளாக் 6, ெவள்ளச்சிவிைள , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 7, பிளாக் 9, 
ெவள்ளச்சிவிைளெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

345 279 279M

எல் எம் ஏrயாஅரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
வில்லுக்குறிவடக்கு  
ெதற்கு முக்கிய 
ஓட்டு கட்டிடம்  
வடக்கு பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 8, 
காரவிைள , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) 
பிளாக் 11, பாைறயடி, தினவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

346 279 279AW

எல் எம் ஏrயாஅரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
வில்லுக்குறிவடக்கு  
ெதற்கு முக்கிய 
ஓட்டு கட்டிடம்  
நடுப் பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 8, 
காரவிைள , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) 
பிளாக் 11, பாைறயடி, தினவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

347 280 280M

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
வில்லுக்குறிமுக்கிய 
கட்டிடம் நடுப் பாகம் 
629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 10, 
ேமலப்பள்ளம் ெதற்கு , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 12, ேமலபள்ளம் வடக்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

348 280 280AW

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
வில்லுக்குறிவடக்கு  
ெதற்குஆஸ்ெபட்டாஸ்
 கூைர கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 10, 
ேமலப்பள்ளம் ெதற்கு , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 12, ேமலபள்ளம் வடக்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

349 281 281

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
வில்லுக்குறிமுக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 7,8,9, 
பிளாக் 10, ெநடுவிைள , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 9, பிளாக் 13,  பாைறயடி , 
3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 12,13,  
பிளாக் 16, 17, வணிகர்ெதரு , 4.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 12, பிளாக் 16,17,  
காந்தாrஅம்மன்ேகாவில்ெதரு , 5.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 12,13, பிளாக் 16,17,  
ஆர்.சி.ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

350 282 282

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
வில்லுக்குறிஆஸ்ெபட்
டாஸ் கூைர 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 17,  
ஆர்.சி. ெதரு, வில்லுக்குறி , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 17, குதிைரபந்திவிைள , 
3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 17, 
ெநட்டவிைள , 4.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப 
) பிளாக் 17, மணக்காவிைள , 5.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 17, கrஞ்சான்ேகாடு ,  
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

351 283 283

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
வில்லுக்குறிஆஸ்ெபட்
டாஸ் கூைர 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 18, 
இடமருவத்தூர் ,

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

352 284 284M

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளிவி
ல்லுக்குறி629180கிழக்கு
 ேமற்குமட்டுப்பா 
கட்டிடம்கிழக்கு பாகம்

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 10,11,  
பிளாக் 14, திருவிைடக்ேகாடுெதற்கு , 2.வில்லுக்குறி ( 
வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 10,11, பிளாக் 15, 
திருவிைடக்ேகாடு வடக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

353 284 284AW

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளிவி
ல்லுக்குறி கிழக்கு 
ேமற்குமட்டுப்பா 
கட்டிடம்2கிழக்குபாகம்

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 10,11,  
பிளாக் 14, திருவிைடக்ேகாடுெதற்கு , 2.வில்லுக்குறி ( 
வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 10,11, பிளாக் 15, 
திருவிைடக்ேகாடு வடக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

354 285 285

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ேதாட்டிேயாடு 
இருப்பிடம் 
பரேசrெதற்கு ஓட்டு 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 19, 
பரேசr , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) 
பிளாக் 20, ேமலகருப்பக்ேகாடு , 3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 22, கீழகருப்பக்ேகாடு , 
4.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 23, 
ேதாட்டிேகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

355 286 286

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ேதாட்டிேயாடு 
இருப்பிடம் 
பரேசrெதற்கு 
ஓட்டுக் கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 20, 
ேமல கருப்புக்ேகாடு , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), 
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 21, புன்னவிைள , 
3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 22, கீழ 
கருப்புக்ேகாடு , 4.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப 
) பிளாக் 23, ேதாட்டிேகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

356 287 287M

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ஆளூர்வடக்கு ெதற்கு 
கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி ேமற்கு 
ேநாக்கிய அைற 
எண்.1   629801

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 1, புன்னவிைள, 

அண்ணாநகர் காலணி , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) 
பிளாக் 2, துவரவிைள, ஆளூர் வடக்கு , 3.ஆளூர் ( வ.கி ) , 
ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 3, புதுெதரு, ஜின்னாெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

357 287 287AW

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ஆளூர்கிழக்கு ேமற்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி    
629801

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 1, புன்னவிைள, 

அண்ணாநகர் காலணி , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) 
பிளாக் 2, துவரவிைள, ஆளூர் வடக்கு , 3.ஆளூர் ( வ.கி ) , 
ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 3, புதுெதரு, ஜின்னாெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

358 288 288

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ஆளூர்வடக்கு ெதற்கு 
கட்டிடம் நடுப்பகுதி 
ேமற்கு ேநாக்கிய 
அைற எண்.4   629801

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 2,  பிளாக் 4,  ஆர்.சி. 
ெதரு , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 3, பிளாக்  
5, ஆளூர் கைடெதரு,  வடக்கு பள்ளித்ெதரு , 3.ஆளூர் ( 
வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 6, ஆளூர் கிராமம் , 
4.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 4, பிளாக் 7, ஆளூர் 
ெதரு,  ெதற்கு பள்ளி ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

359 289 289

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ஆளூர்வடக்கு ெதற்கு 
கட்டிடம் நடுப்பகுதி 
ேமற்கு ேநாக்கிய 
அைற எண்.6   629801

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 4, பிளாக் 8, ெதற்கு 
பள்ளி ெதரு,  ைதக்கா ெதரு , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( 
ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 19, பிராந்தனேசr,  ஐக்கியபுரம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

360 290 290

லூத்ரன் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
சரல்விைள 
இருப்பிடம் 
ேதாப்புவிைளகிழக்கு 
ேமற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629801

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 9, 
வரீாணி , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 
10, வர்த்தகநாடார்குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

361 291 291

லூத்ரன் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
சரல்விைள 
இருப்பிடம் 
ேதாப்புவிைளகிழக்கு 
ேமற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629801

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 6, பிளாக்11, 
ேதாப்புவிைள, ெபருஞ்ெசல்வவிைள , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்



வrைச 
எண்

பாகம் 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு வாக்குச்சாவடியின் 

வைகப்பாடு

231 குளச்சல் சட்டமன்றத் ெதாகுதி

362 292 292M

புனித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ஆசாrபள்ளம்கிழக்கு 
 ேமற்கு 
கட்டிடம்,கிழக்கு 
பாகம் 629201

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 12 வார்டு 7,8, 
ேமலப்ெபருவிைள , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) 
பிளாக் 15, ேமலப்ெபருவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

363 292 292AW

புனித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ஆசாrபள்ளம்கிழக்கு 
 ேமற்குஓட்டுக் 
கட்டிடம்,கிழக்கு 
பாகம் 629201

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 12 வார்டு 7,8, 
ேமலப்ெபருவிைள , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) 
பிளாக் 15, ேமலப்ெபருவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

364 293 293

புனித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ஆசாrபள்ளம்கிழக்கு 
 ேமற்கு கட்டிடம், 2‐

ம் அைற 629201

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 7,8, 
ேமல ஆசாrபள்ளம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

365 294 294

புனித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ஆசாrபள்ளம்கிழக்கு 
 ேமற்கு கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம் 629201

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 13, 
ேமலப்ெபருவிைள கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

366 295 295

புனித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ஆசாrபள்ளம்கிழக்கு 
 ேமற்கு காங்கிrட் 
கட்டிடம்  3வது 
அைற

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 14, 
ேமலப்ெபருவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

367 296 296M

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
சுங்கான்கைடமுக்கிய
 கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629807

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 15, கிறிஸ்ேடாபர் 
நகர் , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 16, 
கள்ளியங்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ஆண் 
வாக்காளர்கள்

368 296 296AW

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
சுங்கான்கைடவடக்கு
ெதற்கு புதிய 
மட்டுபா  
கட்டிடம்வடக்குபாகம் 
629807

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 15, கிறிஸ்ேடாபர் 
நகர் , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 16, 
கள்ளியங்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

ெபண் 
வாக்காளர்கள்

369 297 297

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
சுங்கான்கைடபுதிய 
கட்டிடம்ெதற்கு 
பாகம் 629807

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 16, கள்ளியங்காடு 
கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

370 298 298

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
சுங்கான்கைடமுக்கிய
 கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம் 629807

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 15, 
ேமலப்ெபருவிைள , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) 
பிளாக் 15, கள்ளியங்காடு ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

371 299 299

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
சுங்கான்கைடமட்டுபா
 கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம் 629807

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 14, பிளாக் 17, 
சுங்கான்கைட ெதற்கு , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) 
வார்டு 13, பிளாக் 18,  சுங்கான்கைட ேமற்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

372 300 300

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
சுங்கான்கைடமுக்கிய
 கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம் 629807

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 14, பிளாக் 18, 
சுங்கான்கைட , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 13, 
பிளாக் 18, சுங்கான்கைட கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் ‐

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

வாக்காளர் பதிவு அதிகாr
பத்மநாபபுரம்


