
10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஏரிமைல - 636810, வடக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - வட் வனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 அலகட் , 2 - 
வட் வனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 ஏரிமைல இ ளர் ெத , 3 
- வட் வனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 ெவள்ளாளர் ெத

2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேகாட் ர்மைல - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த மங்க ர் ஓட் க் 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - வட் வனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 ேகாட் ர்மைல 
இ ளர் ெத , 2 - வட் வனஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  4 ஆதி 
திராவிடர் ெத , 3 - 
வட் வனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 வன்னியர் ெத , 4 - 
வட் வனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 ெவள்ளாளர் ெத

3 3 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ெபரி ர் - 
636809, ேமற்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  5 ெபரி ர்

4 4 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ெபரி ர் - 
636809, கிழக்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  5 ெபரி ர், 2 - பிக்கிலி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  5 ெபரி ர் 
காலனி, 3 - பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 சீல்ஊத் ெகாள்ைள, 4 
- பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  
5 சக்கிலிநத்தம்

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பிக்கிலி - 636809, ெதற்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2,3 பிக்கிலி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

6 6 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பிக்கிலி - 636809, வடக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2, 3 ஆதிதிராவிடர் காலனி, 2 
- பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  
2,3 திநத்தம், 3 - பிக்கிலி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2,3 
மத்தாளப்பள்ளம், 4 - பிக்கிலி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2,3 
ெகால்லப்பட்டி

7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெகால்லப்பட்டி - 636809, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2,3 ெகால்லப்பட்டி

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெகால்லப்பட்டி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ைமய 
அைற

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2,3 பாைளயம் ர், 2 - 
பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  
2,3 ெகால்ைலெகாட்டாய், 3 - 
பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  
2,3 பிக்கிலி ெகாட்டாய், 4 - பிக்கிலி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  2,3 
திநத்தம்ெகாட்டாய்

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
மைல ர் - 636809, கிழக்கு பார்த்த 
ஓட்  கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 மைல ர்

10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
க்கரம்  - 636809, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 க்கரம்

11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
க்கரம்  - 636809, வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
அம்மன் நகர், 2 - பிக்கிலி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), ெகாரவன் தின்ைன, 3 - 
பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
தண் காரன்அள்ளி, 4 - பிக்கிலி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), ஜவீா நகர், 5 - 
பிக்கிலி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
பானாகட்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
கிட்டனஹள்ளி - 636809, ேமற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பைனகுளம் (வ.கி) கிட்டனஅள்ளி 
(ஊ), கிட்டனஅள்ளி

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
கிட்டனஹள்ளி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பைனகுளம் (வ.கி) கிட்டனஅள்ளி 
(ஊ), கிட்டனஅள்ளி ேமல் ெத , 2 - 
பைனகுளம் (வ.கி) கிட்டனஅள்ளி 
(ஊ), கிட்டனஅள்ளி கீழ் ெத

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
வத்திமரதஹள்ளி - 636809, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பைனகுளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வத்திமரதஹள்ளி

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
வத்திமரதஹள்ளி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பைனகுளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
பைனகுளம்

16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
தி மல்வாடி - 636809, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பைனகுளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
சித்தனஅள்ளி, 2 - பைனகுளம் (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), கூகுட்டம தஅள்ளி, 3 
- பைனகுளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
மணல்பள்ளம், 4 - பைனகுளம் (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), நாகமரத் ப்பள்ளம்

17 17 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
தி மல்வாடி - 636809, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பைனகுளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
திப்பனஅள்ளி, 2 - பைனகுளம் (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), கூகுடம ஹள்ளி

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கம்மாளப்பட்டி - 636808, ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பினாயக்கன்அள்ளி (வ.கி) 
கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்  4 ெபரிய 
பாப்பிநாயக்கனஹள்ளி, 2 - 
பாப்பினாயக்கன்அள்ளி (வ.கி) 
கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்  4 சின்ன 
பாப்பிநாயக்கனஅள்ளி, 3 - 
பாப்பினாயக்கன்அள்ளி (வ.கி) 
கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்  4 அகரம்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கம்மாளப்பட்டி - 636808, ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பினாயக்கன்அள்ளி (வ.கி) 
கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்  2,3 
கம்மாளப்பட்டி கிழக்குத் ெத

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கம்மாளப்பட்டி - 636808, ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பினாயக்கன்அள்ளி (வ.கி) 
கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்  2,3 
கம்மாளப்பட்டி ேமல் ெத , 2 - 
பாப்பினாயக்கன்அள்ளி (வ.கி) 
கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்   2 
கம்மாளப்பட்டி காட் க்ெகாட்டாய்

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மங்களப்பட்டி - 636808, வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேமா குலஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 மங்கலஹள்ளி

22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேதாமலஅள்ளி - 636808, கிழக்க 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேமா குலஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ேதாமலஹள்ளி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

23 23 பல்ேநாக்கு கட்டிடம், 
ேக.ெசட்டிஅள்ளி(பாப்பிநாயக்கனஅ
ள்ளி) - 636808, கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பினாயக்கன்அள்ளி (வ.கி) 
கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்  1 
சின்னகம்மாளப்பட்டி, 2 - 
பாப்பினாயக்கன்அள்ளி (வ.கி) 
கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்  1 
சின்னகம்மாளப்பட்டி 
காட் க்ெகாட்டாய், 3 - 
பாப்பினாயக்கன்அள்ளி (வ.கி) 
கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்  1 
ேக.ெசட்டிஅள்ளி, 4 - 
பாப்பினாயக்கன்அள்ளி (வ.கி) 
கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்  1 
கி ஷ்ணன் ெகாட்டாய், 5 - 
பாப்பினாயக்கன்அள்ளி (வ.கி) 
கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்  1 அகரம் 
காலனி, 6 - பாப்பினாயக்கன்அள்ளி 
(வ.கி) கம்மாளப்பட்டி (ஊ), வார்  1 
அகரம் ெகாட்டாய்

24 24 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேமா குலஅள்ளி - 636808, ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேமா குலஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ேமா குலஹள்ளி

25 25 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
குத்தாலஅள்ளி - 636808, வடக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - காட்டம்பட்டி (வ.கி) மற் ம்  
(ஊ), வார்  2,3 குத்தலஅள்ளி, 2 - 
காட்டம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 பனிேமனஅள்ளி

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
காட்டம்பட்டி - 636808, வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - காட்டம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 காட்டம்பட்டி, 2 - 
காட்டம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 பனங்காட்ட ர், 3 - 
காட்டம்பட்டி (வ.கி) மற் ம்  (ஊ), 
வார்  1 க க்கமாரனஅள்ளி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பட்டகப்பட்டி - 636808, ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேபகாரஹள்ளி  (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ச க்ெகாட்டாய், 2 - 
ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 பட்டகப்பட்டி

28 28 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பட்டகப்பட்டி - 636808, ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம்  
(ஊ), வார்  1 ேஜாதிப்பட்டி, 2 - 
ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம்  (ஊ), 
வார்  1 ெகாய்யாமரத் க்ெகாட்டாய்

29 29 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெகாட்டா ◌ா◌் - 636808, கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேபகாரஹள்ளி  (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 பைழ ர், 2 - 
ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ெகாட்டா ர், 3 - 
ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம்  (ஊ), 
வார்  1 ெகாட்டா ர்

30 30 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
குப்பாங்கைர - 635205, ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - காளப்பனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 குப்பாங்கைர காலனி, 
2 - காளப்பனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 குப்பங்கைர, 3 - 
காளப்பனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 குப்பங்கைர காட்  
ெகாட்டாய், 4 - காளப்பனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  1 கீரி ர்

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
குப்பாங்கைர - 635205, ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - காளப்பனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1,2 காட்ேடரி பள்ளம், 2 
- காளப்பனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 நா க்ெகாட்டாய், 3 - 
காளப்பனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), காளப்பனஹள்ளி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
காளப்பனஅள்ளி ( ர்) - 635205, 
கிழக்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - காளப்பனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 மாரிக்ெகாட்டாய், 2 - 
காளப்பனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 நஞ்சன்ெகாட்டாய், 3 - 
காளப்பனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 குப்பங்கைரயான் 
ெகாட்டாய், 4 - காளப்பனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  3 
ெசன்றாயம்பட்டி, 5 - 
காளப்பனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 ேகாடி ர் 
ெசன்றாயம்பட்டி, 6 - 
காளப்பனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), ெகாண்டப்பநாயக்கனஹள்ளி

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேமக்கனாம்பட்டி - 635205, ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மாண்டஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 ேமக்கல் 
நாய்க்கனஹள்ளி

34 34 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேமக்கனாம்பட்டி - 635205, வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மாண்டஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 ேபாலம்பட்டி, 2 - 
மாண்டஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ), வார்  4 ஓட்டர்பாைளயம், 3 - 
மாண்டஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ), வார்  4 கல் ர்

35 35 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேகாடி ர் ெசன்றாயம்பட்டி - 635205, 
கிழக்கு பார்த்த  திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மாண்டஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ேகாடி ர், 2 - 
மாண்டஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ), வார்  1 மாண்டஹள்ளி, 3 - 
மாண்டஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ), வார்  1 ர்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

36 36 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமா ர் ( மாண்டஅள்ளி) - 635205, 
கிழக்கு பார்த்த  திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மாண்டஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ேமா ர் 
ஆதிதிராவிடர் காலனி, 2 - 
மாண்டஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ), வார்  2 ேமா ர், 3 - 
மாண்டஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ), வார்  2 ெமாட்ைடயன் 
ெகாட்டாய்

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேபகாரஅள்ளி - 636808, ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ேபகாரஹள்ளி, 2 - 
ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம்  (ஊ), 
வார்  2 ேபகாரஹள்ளி 
ஆதிதிராவிடர் காலனி, 3 - 
ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம்  (ஊ), 
வார்  2 சின்ன ேபகாரஹள்ளி, 4 - 
ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம்  (ஊ), 
வார்  2 க்கிலி ர்

38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேபகாரஅள்ளி - 636808, ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம்  
(ஊ), வார்  3 சுண்ணாம்பட்டி

39 39 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேபகாரஅள்ளி - 636808, ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 ஊைமயன்ெகாட்டாய், 
2 - ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம்  
(ஊ), வார்  3 ச ர், 3 - 
ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 குட்டம்பட்டி, 4 - 
ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம்  (ஊ), 
வார்  3 ெவள்ைளயன்ெகாட்டாய்

40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பத்தலஅள்ளி - 636808, ெதற்கு 
பார்த்த தா◌ா◌்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேமா குலஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 பத்தலஹள்ளி, 2 - 
ேமா குலஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 சாணி ர்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

41 41 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெகஜல்நாய்க்கனஅள்ளி - 636808, 
வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம்  
(ஊ), வார்  2 க ங்கல்ெகாட்டாய், 2 
- ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ெகஜல்நாயக்கனஹள்ளி, 3 
- ேபகாரஹள்ளி (வ.கி) மற் ம்  
(ஊ), வார்  2 
ெதான்ைனயன்ெகாட்டாய்

42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேசாேமனஅள்ளி - 636808, கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பி. ெகால்லஹள்ளி (வ.கி), 
ேசாேமனஹள்ளி (ஊ), வார்  1 
ேமல் ெகாள் ப்பட்டி, 2 - பி. 
ெகால்லஹள்ளி (வ.கி), 
ேசாேமனஹள்ளி (ஊ), வார்  1 
பன்னி த் ர், 3 - பி. 
ெகால்லஹள்ளி (வ.கி), 
ேசாேமனஹள்ளி (ஊ), வார்  1 
ெவள்ளால த் ர்

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேசாேமனஅள்ளி - 636808, ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பி. ெகால்லஹள்ளி (வ.கி), 
ேசாேமனஹள்ளி (ஊ), வார்  2 பி. 
ெகால்லஹள்ளி, 2 - பி. 
ெகால்லஹள்ளி (வ.கி), 
ேசாேமனஹள்ளி (ஊ), வார்  4 
ேமாட் ர்

44 44 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேசாேமனஅள்ளி - 636808, ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க  திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பி. ெகால்லஹள்ளி (வ.கி), 
ேசாேமனஹள்ளி (ஊ), வார்  4 
ேசாேமனஹள்ளி, 2 - பி. 
ெகால்லஹள்ளி (வ.கி), 
ேசாேமனஹள்ளி (ஊ), வார்  4 
கம்மநாயக்கனஹள்ளி

45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெபா த்தம்பட்டி - 636808, ெதற்கு 
பக்க திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பி. ெகால்லஹள்ளி (வ.கி), 
ேசாேமனஹள்ளி (ஊ), வார்  3 
ெபா த்தம்பட்டி, 2 - பி. 
ெகால்லஹள்ளி (வ.கி), 
ேசாேமனஹள்ளி (ஊ), வார்  3 
சின்னெகால்லப்பட்டி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

46 46 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேகாவி ர் - 635205, வடக்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்க திய கூ தல்  தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - லிக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 ேகாவி ர், 2 - லிக்கைர 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  3 
ேகாவி ர், 3 - லிக்கைர (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  3 ள்ளாளபட்டி, 
4 - லிக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3  ள்ளாளப்பட்டி

47 47 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
இ ளப்பட்டி - 635205, கிழக்கு பா◌ா
◌்த்த திய தா◌ா◌்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - லிக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ெகால்ல ர், 2 - 
லிக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ெகால்ல ர், 3 - 
லிக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 இ ளப்பட்டி, 4 - லிக்கைர 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  2 
இ ளப்பட்டி

48 48 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
லிகைர - 636808, கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - லிக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 லிக்கைர

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
நக்கல்பட்டி- 636808, கிழக்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - லிக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ெசன்னியம்பட்டி, 2 - 
லிக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 நக்கல்பட்டி, 3 - லிக்கைர 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  4 
ஒண்டிக்கான் ெகாட்டாய், 4 - 
லிக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 ந. ர்

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
அழகம்பட்டி - 636808, வடக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - லிக்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 அளகம்பட்டி, 2 - லிக்கைர 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  4 

க்கம்பட்டி

51 51 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ராமியம்பட்டி - 635205, ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மல்லிக்குட்ைட (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 ராமியம்பட்டி, 2 - 
மல்லிக்குட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 ெகரேகாடஹள்ளி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

52 52 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி . 
நிம்மாங்கைர - 635205, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மல்லிக்குட்ைட (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 நிம்மாங்கைர, 2 - 
மல்லிக்குட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 நிம்மாங்கைர காலனி

53 53 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேபாத்தா ரம் - 635205, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மல்லிக்குட்ைட (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ேபாத்தா ரம்

54 54 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
காமலா ரம் - 635205, வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மல்லிக்குட்ைட (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 காமலா ரம்

55 55 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேம அள்ளி - 635205, ெதற்கு 
பார்த்த கூ தல் திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மல்லிக்குட்ைட (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 மல்லிக்குட்ைட, 2 - 
மல்லிக்குட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ேம அள்ளி

56 56 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஜாகீர்வரகூர் - 636808, ேமற்கு 
பார்த்த திய  தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 ஜாகீர் வரகூர்

57 57 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
அல்லி ர் - 636808, ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்க திய  தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 கல்லன்காட்ட ர், 2 - 
ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 அல்லி ர்

58 58 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
சங்கம்பட்டி - 636809, ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்க திய  தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 
ெகால்லன்க்ெகாட்டாய், 2 - 
ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 சங்கம்பட்டி

59 59 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மாட்டியாம்பட்டி - 636809, ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 மாட்டியாம்பட்டி, 2 - 
ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 காட் க்ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

60 60 ஆர்.சி எய்டட் வக்கப்பள்ளி, 
ெசல்லியம்பட்டி - 636809, ெதற்கு 
பார்த்த ைமயப்பகுதி திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ெசல்லியம்பட்டி, 2 - 
ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ம வாழ்  இல்லம்

61 61 ஆர்.சி எய்டட் வக்கப்பள்ளி, 
ெசல்லியம்பட்டி - 636809, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ெகால்லப்பட்டி, 2 - 
ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ெசட்  ெகாட்டாய், 3 - 
ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 இ தய ரம்

62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்காப்பட்டி - 636809, வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க திய  தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 க க்காப்பட்டி, 2 - 
ெசல்லியம்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 தானக்ெகாட்டாய்

63 63 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கானஅள்ளி - 636809, கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கானஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 கானஹள்ளி, 2 - 
கானஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 

வார்  1 ெபாம்மரசம்பட்டி

64 64 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
எர்ரப்பட்டி - 636809, கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்க திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கானஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 எர்ரப்பட்டி

65 65 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
எர்ரப்பட்டி - 636809, ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்க திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கானஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 பனங்கள்ளி

66 66 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
எண்டப்பட்டி - 636809, ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கானஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 திப்பட்டி, 2 - 
கானஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 

வார்  3 கீழ் ெகாள் பட்டி, 3 - 
கானஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 

வார்  3 கீழ் ஆச்சாரஅள்ளி

67 67 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
எண்டப்பட்டி - 636809, ெதற்கு 
பார்த்த  திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ைமயப்பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கானஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 கீழ் எண்டபட்டி, 2 - 
கானஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 

வார்  3 ேமல் எண்டபட்டி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

68 68 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
பாடி - 636809, வடக்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்க திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசக்ேகாடி (வ.கி) & பாடி (ஊ), 
பாடி, 2 - ெசக்ேகாடி (வ.கி) & பாடி 
(ஊ), சாலி ெகாட்டாய், 3 - 
ெசக்ேகாடி (வ.கி) & பாடி (ஊ), பாடி 
ெகாட்டாய், 4 - ெசக்ேகாடி (வ.கி) & 
பாடி (ஊ), ஆண்டி ெகாட்டாய், 5 - 
ெசக்ேகாடி (வ.கி) & பாடி (ஊ), வன் 
ெகாட்டாய்

69 69 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கண் காரம்பட்டி - 636809, ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசக்ேகாடி (வ.கி) & பாடி (ஊ), 
வார்  3 ேமாட் ப்பட்டி, 2 - 
ெசக்ேகாடி (வ.கி) & பாடி (ஊ), வார்  
2 உப்பாரஅள்ளி, 3 - ெசக்ேகாடி 
(வ.கி) & பாடி (ஊ), வார்  3 
சின்னகாம்பட்டி ெகாட்டாய், 4 - 
ெசக்ேகாடி (வ.கி) & பாடி (ஊ), வார்  
1 க்கம்பட்டி

70 70 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கண் காரம்பட்டி - 636809, ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசக்ேகாடி (வ.கி) & பாடி (ஊ), 
வார்  2 ச ர், 2 - ெசக்ேகாடி 
(வ.கி) & பாடி (ஊ), வார்  2 
கண் காரம்பட்டி

71 71 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெசக்ேகாடி - 636809, ெதற்கு பார்த்த 
ைமயப்பகுதி திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசக்ேகாடி (வ.கி) & (ஊ), வார்  
1 ெசக்ேகாடி

72 72 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெசக்ேகாடி - 636809, கிழக்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசக்ேகாடி (வ.கி) & (ஊ), வார்  
2 ெசக்ேகாடி, 2 - ெசக்ேகாடி (வ.கி) & 
(ஊ), வார்  4 ஆதிதிராவிடர் காலனி

73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பள்ளிப்பட்டி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்குபகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 பில்லப்பநாயக்கனஅள்ளி, 2 
- பள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ஆண்டாரஅள்ளி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

74 74 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பள்ளிப்பட்டி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
பள்ளிப்பட்டி

75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கரியப்பனஅள்ளி - 636809, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
கரியப்பனஅள்ளி

76 76 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவலம்பட்டி - 636809, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பள்ளிப்பட்டி (வ.கி), ேவலம்பட்டி 
(ஊ), வார்  2 ேவலம்பட்டி

77 77 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவலம்பட்டி - 636809, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பள்ளிப்பட்டி (வ.கி), ேவலம்பட்டி 
(ஊ), வார்  3 தட்டாரப்பட்டி, 2 - 
பள்ளிப்பட்டி (வ.கி), ேவலம்பட்டி 
(ஊ), வார்  3 த ம ரி ெமயின் 
ேரா

78 78 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மாேதஹள்ளி - 636809, ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மாேதஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), காமராஜ் நகர், 2 - 
மாேதஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ேமல்வதீி, 3 - மாேதஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), விநாயகர் ேகாவில் 
ெத , 4 - மாேதஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), க ண்டர் வடீ்  வதீி, 
5 - மாேதஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), குச்சிெத , 6 - மாேதஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), மாரியம்மன் 
ேகாவில் ெத



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

79 79 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மாேதஹள்ளி - 636809, ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மாேதஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), இரா ெகாட்டாய், 2 - 
மாேதஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
தாேமாதிரன் ெகாட்டாய், 3 - 
மாேதஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ெபரிய வடீ்  வதீி, 4 - மாேதஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), மாேதஹள்ளி 
ெகாட்டாய், 5 - மாேதஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), பாைறக்ெகாட்டாய், 6 - 
மாேதஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 

னியப்பன் ெகாட்டாய், 7 - 
மாேதஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ைவரன் ெகாட்டாய்

80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
எட்டியானஹள்ளி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி (எஸ் எஸ் ஏ 
கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி), 
ஆச்சாரஹள்ளி (ஊ), 
ெதாட்டலானஹள்ளி

81 81 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
எட்டியானஹள்ளி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி), 
ஆச்சாரஹள்ளி (ஊ), 
ஆச்சாரஹள்ளி, 2 - பாப்பாரப்பட்டி 
(வ.கி), ஆச்சாரஹள்ளி (ஊ), 
எட்டியானஹள்ளி

82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
மாக்க ர் - 636803, ெதற்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  4 
மாக்க ர், 2 - 
ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 மாக்க ர் 
தைலவாசல்

83 83 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
மாக்க ர் - 636803, ெதற்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  5 
மாங்காபட்டி கீழ் ெத , 2 - 
ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  5 மாங்காபட்டி 
ேமல் ெத



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஒன்னப்பக ண்டனஅள்ளி - 636809, 
கிழக்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி (எஸ் 
எஸ் ஏ கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  1 
ஓன்னப்பக ண்டன அள்ளி, 2 - 
ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 
ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி 
ெகாட்டாய், 3 - 
ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 
கி ஷ்ணா ரத்  பள்ளம்

85 85 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சிட்லகாரம்பட்டி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  2 
சிட்லகாரம்பட்டி

86 86 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சிட்லகாரம்பட்டி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  2 
சிட்லகாரம்பட்டி அண்ணா நகர், 2 - 
ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 
M.S. ேகசன் காலனி, 3 - 
ஒன்னப்பக ண்டனஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 இந்திரா 
காந்தி நகர்

87 87 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
அ.பாப்பாரப்பட்டி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி அைற எண் 2

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  2 
வன்னியர் ெத , 2 - பாப்பாரப்பட்டி 
(ேப), வார்  2 பிராமணர் ெத

88 88 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
அ.பாப்பாரப்பட்டி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி அைற எண்  1

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  1 
வன்னியர் ெத



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

89 89 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பாப்பாரப்பட்டி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  4 
ர், 2 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  

3 கமதியர் ெத , 3 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  3 
சத்திரம் ெத

90 90 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பாப்பாரப்பட்டி - 636809, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  14 
காட் க்ெகாட்டாய்,பாப்பாரப்பட்டி

91 91 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பாப்பாரப்பட்டி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  8 
பாமாண்டி ெத , 2 - பாப்பாரப்பட்டி 
(ேப), வார்  8 ேபாயர் ெத , 3 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  9 
ெத ங்கர் ெத , 4 - பாப்பாரப்பட்டி 
(ேப), வார்  9 ேபாத்த தலி ெத , 
5 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  9 
சின்ன த்  தலி ெத , 6 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  10 
மண் ைடயார் ெத , 7 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  10 
பைழய சுப்பிரமணிய ேகாயில் 
ெத , 8 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  
10 ெகாசத் ெத



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

92 92 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாப்பாரப்பட்டி - 
636809, வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி  (அைற 
எண் 11) இராம ஜம் இல்லம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  5 
கைடத் ெத , 2 - பாப்பாரப்பட்டி 
(ேப), வார்  5 அம்பிேகஸ்வரி 
ேகாயில் ெத , 3 - பாப்பாரப்பட்டி 
(ேப), வார்  5 வட்டத்ெத , 4 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  6 
சுப்பிரமணி சிவா காலனி, 5 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  7 
அண்ணா ெநசவாளர் காலனி, 6 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  8 
கைடத்ெத , 7 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), 
வார்  8 அம்பிேகஸ்வரி ேகாவில் 
ெத

93 93 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாப்பாரப்பட்டி - 
636809, வடக்கு பார்த்த கிழக்க பக்க 
தார்சு கட்டிடம் (அைற எண் 12) 
ஆரியபட்டா இல்லம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  7 
ேவடிக்ெகாட்டாய் 1 வ  கிராஸ், 2 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  7 
ேபாலிஸ் காலனி 2 வ  கிராஸ், 3 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  7 
ேபாலிஸ் காலனி 3 வ  கிராஸ், 4 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  7 
ேபாலிஸ்காலனி 4 வ  கிராஸ்

94 94 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாப்பாரப்பட்டி - 
636809, வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பக்க 
தார்சு கட்டிடம் (அைற எண் 4) 
தைர தளம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  7 
ேபாலிஸ் காலனி 5 வ  கிராஸ், 2 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  7 
ேபாலிஸ் காலனி 6 வ  கிராஸ், 3 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  7 
ேபாலிஸ் காலனி 7 வ  கிராஸ், 4 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  7 
ேபாலிஸ் காலனி 8 வ  கிராஸ், 5 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  7 
ேபாலிஸ் காலனி 9 வ  கிராஸ்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

95 95 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாப்பாரப்பட்டி - 
636809, வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பக்க 
தார்சு கட்டிடம் (அைற எண் 5) 
தைர தளம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  6 
அப்  தலியார் காலனி, 2 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), வார்  6 
ஆசிரியர் காலணி

96 96 அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாப்பாரப்பட்டி - 
636809, வடக்கு பார்த்த ேமற்கு பக்க 
தார்சு கட்டிடம் (அைற எண் 27) 
தைர தளம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), ராமசாமி 
தலி ெத , 2 - பாப்பாரப்பட்டி 

(ேப), வள் ர், 3 - பாப்பாரப்பட்டி 
(ேப), ஏகாலித் ெத , 4 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), ஆதிதிராவிடர் 
காலனி

97 97 அரசினர் ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாப்பாரப்பட்டி - 
636809, வடக்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி (அைற 
எண் 24) தைர தளம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), ேகடி தலி 
ெத , 2 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத , 3 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), மாணிக்க 

தலி ெத

98 98 அரசினர் ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாப்பாரப்பட்டி - 
636809, வடக்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடம் (அைற எண் 25) தைர 
தளம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), பாரதிதாசன் 
ெத , 2 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), 
மந்தமாரியம்மன் ேகாயில் ெத , 3 - 
பாப்பாரப்பட்டி (ேப), அரசமரத் ெத , 
4 - பாப்பாரப்பட்டி (ேப), சுப்பிரமணிய 
சிவா ெத

99 99 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
சஜ்ஜலஹள்ளி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி) 
ேவப்பிைலஹள்ளி (ஊ), 
சஜ்ஜலஹள்ளி

100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
சஜ்ஜலஹள்ளி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி) 
ேவப்பிைலஹள்ளி (ஊ), காந்தி நகர்

101 101 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பாரதி ரம் - 636809, கிழக்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி) 
ேவப்பிைலஹள்ளி (ஊ), பாரதி ரம்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

102 102 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேவப்பிைலஅள்ளி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி) 
ேவப்பிைலஹள்ளி (ஊ), 
நல்லப்பநாய்க்கனஹள்ளி

103 103 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேவப்பிைலஅள்ளி - 636809, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி) 
ேவப்பிைலஹள்ளி (ஊ), 
ேவப்பிைலஹள்ளி

104 104 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
மன்ேனரி - 636803, ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க தார்சு கட்டிடம் (எஸ் 
எஸ் ஏ கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 
ெபான் ர்நத்தம் மன்ேனரி, 2 - 
தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ஏரிக்ெகாட்டாய், 3 - 
தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ஆத் க்ெகாட்டாய்

105 105 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
மன்ேனரி - 636803, ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்க்கு பக்க தார்சு கட்டிடம் (எஸ் 
எஸ் ஏ கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 M.சஞ்சீவ ரம், 
2 - தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 
குஞ்சிெகாட்டாய்

106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஆலமரத் ப்பட்டி - 636803, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), எட்டிகுட்ைட, 2 - 
தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), ஆத் ெகாட்டாய், 3 - 
தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வண்ணிய நகர், 4 - 
தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), ம வடீ் பள்ளம்

107 107 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஆலமரத் ப்பட்டி - 636803, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 
ெபங்காஅள்ளி, 2 - 
தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ஆலமரத் பட்டி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஆலமரத் ப்பட்டி - 636803, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 
காசிகாரன்பள்ளம், 2 - 
தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 பாப்பேனரி, 3 - 
தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 மாமரத் பள்ளம்

109 109 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
திகிேலா  - 636803, கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), திகிேலா , 2 - 
தித்தியப்பனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), குரிெகால்ைல

110 110 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
எ மல்மந்ைத - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), வார்  3 
நாகனம்பட்டி, 2 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), வார்  3 
எ மல்மந்ைத

111 111 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ம க்காரம்பட்டி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), வார்  3 
ம க்காரம்பட்டி, 2 - பவளந் ர் 
(வ.கி) , வட் வனஅள்ளி (ஊ), 
வார்  3 வட் வனஹள்ளி 
காட் க்ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

112 112 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
தாசம்பட்டி - 636810, கிழக்கு பார்த்த 
தா◌ா◌்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), தாசம்பட்டி, 2 
- பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), பவளந் ர், 3 
- பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), 
ம்பல்ெகால்ைல 

காட் க்ெகாட்டாய், 4 - பவளந் ர் 
(வ.கி) , வட் வனஅள்ளி (ஊ), 
குழிப்பட்டி, 5 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), இ ளர் 
காலனி, 6 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), தாசம்பட்டி 
காலனி, 7 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), 
ம்பல்ெகால்ைல

113 113 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெஜல்மாரம்பட்டி - 636810, ேமற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), 
அட்டப்பள்ளம், 2 - பவளந் ர் (வ.கி) 
, வட் வனஅள்ளி (ஊ), 
ெஜல்மாரம்பட்டி, 3 - பவளந் ர் 
(வ.கி) , வட் வனஅள்ளி (ஊ), 
உப்பளா ரம், 4 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), 
வட் வனஅள்ளி

114 114 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேகா ப்பட்டி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

2 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), வார்  5 
ேகா ப்பட்டி, 1 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), வார்  5 
ேகா ப்பட்டி, சர்ேவ ெசய்யப்படாத 
காட் க்ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேகா ப்பட்டி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த திய தா◌ா◌்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

2 - பவளந் ர் (வ.கி) , 
வட் வனஅள்ளி (ஊ), 

ங்கமரத்த சு, 1 - பவளந் ர் 
(வ.கி) , வட் வனஅள்ளி (ஊ), 
வார்  5 சக்கல்நத்தம்

116 116 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
பிக்கம்பட்டி - 636813, ேமற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  1 பிக்கம்பட்டி, 2 - 
சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  1 பிக்கம்பட்டி கீழ் ெத

117 117 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
பிக்கம்பட்டி - 636813, ேமற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  1 குண் காரபள்ளம், 2 - 
சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  1 க ண்டர்க்ெகாட்டாய்

118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ெகௗரிெசட்டிபட்டி - 636813, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  2 ெகௗரிெசட்டிப்பட்டி

119 119 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ெகௗரிெசட்டிபட்டி - 636813, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  2 சக்கிலிக்குட்ைட, 2 - 
சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  2 ெதாட்டிப்பள்ளம், 3 - 
சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  2 ெகாட் மாரம்பட்டி

120 120 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குள்ள ர் (தாளப்பள்ளம்) - 636813, 
கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  4 ராம ர், 2 - 
சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  4 குள்ள ர், 3 - 
சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  4 நல்லா ர், 4 - 
சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  4 க ங்க ர்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

121 121 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குள்ள ர் (தாளப்பள்ளம்) - 636813, 
கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  4 பிளிய ர், 2 - 
சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  4 தாளப்பள்ளம், 3 - 
சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  4 பிளிய ர் காலனி

122 122 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
நாகதாசம்பட்டி - 636813, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  3 நாகதாசம்பட்டி ேமல் 
ெத

123 123 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
நாகதாசம்பட்டி - 636813, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  3 நாகதாசம்பட்டி கீழ் 
ெத , 2 - சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , 
பிளிய ர் (ஊ), வார்  3 
நாகதாசம்பட்டி காலனி, 3 - 
சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  3 ேபாயர் காலனி, 4 - 
சிகரலஅள்ளி (வ.கி) , பிளிய ர் 
(ஊ), வார்  3 காட்  ெகாட்டாய்

124 124 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சின்னெபரம ர் - 636813, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 பி.அக்ராகரம், 2 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ேகத்ைதயன்ெகாட்டாய், 3 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 மாரிக்கான்ெகாட்டாய், 4 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 க்கனாம்ேதாப் , 5 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 சின்னெபரம ர், 6 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ெபாம்பல்பட்டி 
ஆதிதிராவிடர்காலனி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

125 125 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சின்னெபரம ர் - 636813, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1,4 சின்ன ெபரம ர்

126 126 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சின்னெபரம ர் - 636813, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1,4 பி.அக்ராகரம், 2 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1,4 ஆதிதிராவிடர் 
காலனி,ெபாம்பல்பட்டி, 3 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1,4 த மேதாப் , 4 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1,4 ஞ்ேசாைல, 5 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1,4 மாரிக்கான்ெகாட்டாய்

127 127 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
பளிஞ்சிரஹள்ளி - 636813, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3,4 ெகட் ர், 2 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2,3,4 ஆத ர்

128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
பளிஞ்சிரஹள்ளி - 636813, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி (அைற எண் 2)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2,3,4 
கிழக்கத்தியான்ெகாட்டாய், 2 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2,3,4 ேதாப் க்ெகாட்டாய், 3 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2,3,4 ெபத்தம்பட்டி, 4 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2,3,4 எம்.ஜி.ஆர் நகர் காலனி, 
5 - அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2,3,4 பளிஞ்சரஅள்ளி, 6 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2,3,4 பளிஞ்சரஅள்ளி 
அ ந்ததியர்காலனி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
பளிஞ்சிரஹள்ளி - 636813, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 பளிஞ்சரஹள்ளி, 2 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 அ ந்ததியர் காலனி, 3 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 பி.சி.காலனி, 4 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 ெகாம்பள்ளம், 5 - 
அஞ்ேசஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 பளிஞ்சிரஅள்ளி ெகாட்டாய்

130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ரங்கா ரம் - 636813, ெதற்கு பா◌ா
◌்த்த தா◌ா◌்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ரங்கா ரம் (வ.கி) , 
அஞ்ேசஹள்ளி (ஊ), வார்  6 
பைழய ஆதிதிராவிடர் காலனி, 2 - 
ரங்கா ரம் (வ.கி) , அஞ்ேசஹள்ளி 
(ஊ), வார்  6 திய ஆதிதிராவிடர் 
காலனி, 3 - ரங்கா ரம் (வ.கி) , 
அஞ்ேசஹள்ளி (ஊ), வார்  6 
வண்ணார் ெத , 4 - ரங்கா ரம் 
(வ.கி) , அஞ்ேசஹள்ளி (ஊ), வார்  
6 ஆச்சாரி ெத

131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ரங்கா ரம் - 636813, ெதற்கு பார்த்த  
தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ரங்கா ரம் (வ.கி) , 
அஞ்ேசஹள்ளி (ஊ), வார்  6 
அக டயர் ெத , 2 - ரங்கா ரம் 
(வ.கி) , அஞ்ேசஹள்ளி (ஊ), வார்  
6 ெவள்ளாளர் ெத

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
நலப்பரம்பட்டி - 636813, ெதற்கு 
பார்த்த மங்க ர் ஓட்  கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ரங்கா ரம் (வ.கி) , 
அஞ்ேசஹள்ளி (ஊ), வார்  4 
நலப்பரம்பட்டி, 2 - ரங்கா ரம் (வ.கி) 
, அஞ்ேசஹள்ளி (ஊ), வார்  4 
ஆதிதிராவிடர் காலனி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
திநத்தம் (காட்டிநாயக்கனஅள்ளி) 

- 636813, வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ரங்கா ரம் (வ.கி) , 
அஞ்ேசஹள்ளி (ஊ), வார்  5 
சின்ன ம்பள்ளம், 2 - ரங்கா ரம் 
(வ.கி) , அஞ்ேசஹள்ளி (ஊ), வார்  
5 வன்னார் ெத , 3 - ரங்கா ரம் 
(வ.கி) , அஞ்ேசஹள்ளி (ஊ), வார்  
5 குண்டாங்காட்  குழி, 4 - 
ரங்கா ரம் (வ.கி) , அஞ்ேசஹள்ளி 
(ஊ), வார்  5 திநத்தம், 5 - 
ரங்கா ரம் (வ.கி) , அஞ்ேசஹள்ளி 
(ஊ), வார்  5 உைடஞ்சகைர

134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேபா ர் - 636810, ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்க ஓட்  கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  17 
ேபாயர் ெத

135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேபா ர் - 636810, ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்க ஒட்  கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  17 
நீர்க்குந்தி, 2 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
வார்  17 சாமி தலியார் 
ேதாட்டம், 3 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
வார்  17 இ ளர் காலனி, 4 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  17 
அய்யனார் ேதாட்டம், 5 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  17 
ெசவ்வந்தி ரம்

136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேபா ர் - 636810, வடக்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்க திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), ேசந்  
கிண  வதீி, 2 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
பாரஸ்  ேரா , 3 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), ெபன்னாகரம்

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேபா ர் - 636810, வடக்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்க திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத , 2 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), காலனி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

138 138 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெபன்னாகரம் - 
636810, வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி (3வ  
அைற நபார்  கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  1 
ஏரிக்கைர சந் , 2 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), வார்  1 பிராமணர் ெத , 3 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  1 
சுண்ணாம் க்காரத் ெத , 4 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  1 
சுண்ணாம் காரத் ெத  எ. ேதாப் , 5 
- ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  1 
சுண்ணாம் காரத் ெத  பி.ேதாப் , 6 
- ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  1 
வன்னியர் ெத , 7 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), வார்  1 சந்ைதேதாப்

139 139 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெபன்னாகரம் - 
636810, வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி (2வ  
அைற நபார்  கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), காேவரி 
ேரா , 2 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  
3 காேவரி ேரா  ராஜவீ் நகர், 3 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  3 
ட்ைடகாரத் ெத , 4 - 

ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  3 
ேபா ஸ் காலனி

140 140 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெபன்னாகரம் - 
636810, வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  2 
நாகமைர ேரா , 2 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), வார்  2 நாகமைர ேரா  
அ ந்ததியர் காலனி

141 141 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெபன்னாகரம் - 
636810, வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ைமய அைற தைர 
தளம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  6 
மணியக்காரத் ெத , 2 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  6 
பஞ்சாயத்  ஆபிஸ் ெத , 3 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  6 
ெசக்குேம , 4 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
வார்  7 காலனி

142 142 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெபன்னாகரம் - 
636810, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி (நபார்  
கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  7 
கி ஷ்ணா ரம்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

143 143 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெபன்னாகரம் - 
636810, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ைமய அைற நபார்  
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  7 M.K 
நகர், 2 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  7 

 காலனி, 3 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
வார்  7 அம்ேபத்கர் காலனி

144 144 அரசினர் ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெபன்னாகரம் - 
636810, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி (பிடிஏ 
கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), கைட வதீி, 2 
- ெபன்னாகரம் (ேப), பஞ்சாயத்  
ேபார்  ெத , 3 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
ேவதக்காரத் ெத , 4 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), வாணியர் ெத , 5 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), பஞ்சாயத்  
ஆபஸீ் ெத , 6 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
கரிகு நாதன் சந் , 7 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), மணியகாரர் 
ெத , 8 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
வண்ணாரத் ெத , 9 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), பைழய ேபாஸ்ட் ஆபஸீ் ெத , 
10 - ெபன்னாகரம் (ேப), ேபாயர் 
ெத , 11 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
ெபன்னாகரம்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

145 145 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி 
(உ ), ள் வாடி - 636810, 
ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), ெகாசத் ெத , 
2 - ெபன்னாகரம் (ேப), மிட்டாதார் 
ெத , 3 - ெபன்னாகரம் (ேப), உம்மர் 
சந் , 4 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
ேமளக்காரத் ெத , 5 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), கம்மாளத் ெத , 6 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), மஜதீ் ேகாயில் 
ெத , 7 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
ேப ந்  நிைலயம் பின் றம், 8 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), ப்பாக்கி 

கமத்ஷா சந் , 9 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), காதர்பாஷா ெத , 10 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), அமீர்பாஷா 
ெத , 11 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
உேசன்பரீான் சந் , 12 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), காதர்ேகாயில் 
ெத

146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ள் வாடி - 636810, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), ைவஷ்ணவ 
ெத , 2 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
ெவஸ்டர் ெத , 3 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), வன்னியர் ெத , 4 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), ெகால்ல 
மாரியம்மன் ேகாயில் ெத , 5 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), உேசன் பரீான் 
சாய  சந் , 6 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
காதர் ெஜண்டா ெத , 7 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), ைவயா ரி சந் , 
8 - ெபன்னாகரம் (ேப), மஜதீ் 
ேகாயில் ெத , 9 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), லாடக்காரத் ெத



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ள் வாடி - 636810, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
பட் ல்காரத் ெத , 2 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), ெகால்லர் ெத , 
3 - ெபன்னாகரம் (ேப), 
ெவற்றிைலக்காரத் ெத , 4 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), பஞ்சாயத்  
னியன் ஆபஸீ் ெத , 5 - 

ெபன்னாகரம் (ேப), இந்திரா நகர்

148 148 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
எட்டியாம்பட்டி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  15 
ேகாடி ர் கைடவதீி, 2 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  15 
தாயப்பன் வடீ்  சந் , 3 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  15 ேமல் 
வதீி, 4 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  
15 மாரியம்மன் ேகாயில் சந் , 5 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  15 
ெகால்ைல ெகாட்டாய், 6 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  16 
எர்ரெகாள்ள ர்

149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
எர்ரெகால்ல ர் - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  16 
த்தப்ப நா  ெத , 2 - 

ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  16 கு மர் 
ெத , 3 - ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  
16 கீழ்த் ெத , 4 - ெபன்னாகரம் 
(ேப), வார்  16 ெபன்னாகரம், 5 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), வார்  16 
ெபன்னாகரம் ட ன்பஞ்சாயத் , 6 - 
ெபன்னாகரம் (ேப), எர்ரெகால்ல ர்

150 150 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி 
எட்டிகுட்ைட - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), எட்டிக்குட்ைட, 2 - 
ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 

ர், 3 - ப வதனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), அவ்ைவ நகர், 4 - 
ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
கு ந்ேதாப்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

151 151 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ப வதனஹள்ளி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), ப வதன அள்ளி

152 152 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ப வதனஹள்ளி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), ைனக்குண்  
காட் க்ெகாட்டாய், 2 - 
ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
தி வள் வர் நகர், 3 - 
ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ப வதனஅள்ளி ர், 4 - 
ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
அண்ணாநகர், ஏரங்கா , 5 - 
ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
அவ்ைவ நகர்

153 153 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ப வதனஹள்ளி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த  ஓட்  கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), ப வதனஅள்ளி

154 154 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ப வதனஹள்ளி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த ஓட்  கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), லஅள்ளி, 2 - 
ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ேகாடி ர், 3 - ப வதனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), சாமியார் ெகாட்டாய், 4 
- ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), அவ்ைவ நகர்

155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கள்ளி ரம் - 636810, வடக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), கள்ளி ரம் கிழக்கு

156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கள்ளி ரம் - 636810, வடக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), கள்ளி ரம் ேதாட்டித் ெத , 2 - 
ப வதனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ைபபாஸ் ேரா , 3 - ப வதனஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), ங்கம்பள்ளம்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

157 157 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
வண்ணாத்திபட்டி - 636813, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர 
(ஊ), வார்  3 வண்ணாத்திப்பட்டி 
ேமல்ெத , 2 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , 
மாங்கைர (ஊ), வார்  3 
வண்ணாத்திபட்டி கீழ்ெத , 3 - 
ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர (ஊ), 
வார்  3 வண்ணாத்திபட்டி 
காட் க்ெகாட்டாய், 4 - ெபயல்ேமரி 
(வ.கி) , மாங்கைர (ஊ), வார்  3 
வண்ணாத்திபட்டி பஸ் ஸ்டாப்

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
சா.குள்ளாத்திரம்பட்டி - 636813, 
வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர 
(ஊ), வார்  1 மாரியம்மன் ேகாவில் 
ெத , 2 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , 
மாங்கைர (ஊ), வார்  1 
பிள்ைளயார் ேகாவில்ெத , 3 - 
ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர (ஊ), 
வார்  1 சீரங்கன் நகர் பஸ் ஸ்டாப், 
4 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர 
(ஊ), வார்  1 காந்தி நகர், 5 - 
ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர (ஊ), 
சாைள குள்ளாத்திரம்பட்டி

159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
நல்லாம்பட்டி - 636813, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர 
(ஊ), நல்லாம்பட்டி கீழ் ஊர், 2 - 
ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர (ஊ), 
நல்லாம்பட்டி ேமல் ஊர்

160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
நல்லாம்பட்டி - 636813, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர 
(ஊ), ெபலாமரத்  னியப்பன் 
காட் க்ெகாட்டாய், 2 - ெபயல்ேமரி 
(வ.கி) , மாங்கைர (ஊ), பிள்ளப்பட்டி, 
3 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர 
(ஊ), பிள்ளப்பட்டி காட் க்ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மாங்கைர - 636813, ேமற்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர 
(ஊ), வார்  4 மாங்கைர, 2 - 
ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர (ஊ), 
வார்  4 வன்னியர் ெத , 3 - 
ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர (ஊ), 
க ண்டர் ெத , 4 - ெபயல்ேமரி 
(வ.கி) , மாங்கைர (ஊ), மணியகார் 
ெத

162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மாங்கைர - 636813, கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர 
(ஊ), வார்  4 ெசட்டியார் ெத , 2 - 
ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர (ஊ), 
வார்  4 வரீகாரர் ேகாயில் ெத , 3 
- ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர 
(ஊ), வார்  4  ஏரி

163 163 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மாங்கைர - 636813, கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , மாங்கைர 
(ஊ), வார்  5 மாங்கைர அரிசன 
காலனி, 2 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , 
மாங்கைர (ஊ), வார்  5 அம்ேபத்கர் 
ெத , 3 - ெபயல்ேமரி (வ.கி) , 
மாங்கைர (ஊ), வார்  5 திய 
காலனி

164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெகாட்டா ர் - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சத்தியநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), ெகாட்டா ர்

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கரியம்பட்டி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த தா◌ா◌்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சத்தியநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), கரியம்பட்டி, 2 - சத்தியநாத ரம் 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வன்னார் ெத , 
3 - சத்தியநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), பஸ்ஸடாப் ெத , 4 - 
சத்தியநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
கு ம்பர் ெத



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கரியம்பட்டி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சத்தியநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), கரியம்பட்டி, 2 - சத்தியநாத ரம் 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), குலாளர் ெத , 
3 - சத்தியநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வன்னார் ெத , 4 - 
சத்தியநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
பஸ்டாப் ெத , 5 - சத்தியநாத ரம் 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), கு ம்பர்ெத

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஆைனக்கல்லா ர் - 636813, 
வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சத்தியநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), ஆைணக்கல்லா ர்

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேமாட் ப்பட்டி - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சத்தியநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ேமாட் ப்பட்டி ேமல் 
ெத

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேமாட் ப்பட்டி - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சத்தியநாத ரம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 ேமாட் ப்பட்டி கீழ் 
ெத

170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஜங்கைமய ர் - 636810, ேமற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 நாச்சாக ண்ட ர், 2 - 
ெசங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 ஜங்கைமய ர், 3 - 
ெசங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3  ஜங்கைமய ர் 
காட் க்ெகாட்டாய், 4 - ெசங்கா ர் 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  1 
நாச்சா ர் ேமல்ெகாட்டாய்

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ராஜா ர் - 636810, வடக்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்க திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ராஜா ர், 2 - ெசங்கா ர் (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), ெசங்கா ர், 3 - 
ெசங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ராஜா ர் அ ந்தியர் காலனி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

172 172 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பள்ளத் ர் - 636810, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
சின்னபள்ளத் ர், 2 - ெசங்கா ர் 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ெபரியபள்ளத் ர், 3 - ெசங்கா ர் 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ெபரியபள்ளத் ர் காட் க்ெகாட்டாய்

173 173 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
நாக ர் - 636810, வடக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 நாக ர், 2 - ெசங்கா ர் 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  2 
நாக ர் பஸ்ஸ்டாப்

174 174 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மல்லா ரம் - 636810, ேமற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெசங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 மல்லா ரம், 2 - 
ெசங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 மல்லா ரம் காலனி

175 175 ஆதி திராவிடர் நல வக்கப்பள்ளி, 
குள்ளாத்திரம்பட்டி ர் - 636810, 
ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 
(  அைற)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அேள ரம் (வ.கி) கூத்தப்பாடி 
(ஊ), வார்  5 ேக.குள்ளாத்திரம்பட்டி, 
2 - அேள ரம் (வ.கி) கூத்தப்பாடி 
(ஊ), வார்  5 K. ர் காலனி

176 176 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி, 
அேளா ரம் - 636810, கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அேள ரம் (வ.கி) கூத்தப்பாடி 
(ஊ), திப்பட்டி, 2 - அேள ரம் (வ.கி) 
கூத்தப்பாடி (ஊ), ேக. ர், 3 - 
அேள ரம் (வ.கி) கூத்தப்பாடி (ஊ), 
ேக.குள்ளாத்திரம்பட்டி, 4 - அேள ரம் 
(வ.கி) கூத்தப்பாடி (ஊ), அேள ரம், 5 
- அேள ரம் (வ.கி) கூத்தப்பாடி (ஊ), 
ெபாச்சாரம்பட்டி

177 177 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேக.அக்கரஹாரம் - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அேள ரம் (வ.கி) கூத்தப்பாடி 
(ஊ), வார்  4 ேக.அக்ரகாரம் ேமல் 
ெத



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

178 178 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேக.அக்கரஹாரம் - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அேள ரம் (வ.கி) கூத்தப்பாடி 
(ஊ), வார்  4 ேக.அக்ரகாரம் கீழ் 
ெத , 2 - அேள ரம் (வ.கி) 
கூத்தப்பாடி (ஊ), வார்  4 
கூத்தப்பாடி, 3 - அேள ரம் (வ.கி) 
கூத்தப்பாடி (ஊ), வார்  4 
ேபா ஸ்காரன்ெகாட்டாய்

179 179 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
திப்பட்டி - 636810, கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அேள ரம் (வ.கி) கூத்தப்பாடி 
(ஊ), வார்  5 திப்பட்டி

180 180 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மடம் - 636810, கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
நாகமைர ேரா , 2 - கூத்தப்பாடி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), மாரியம்மன் 
ேகாவில் ேமல் ெத , 3 - 
கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ந த்ெத , 4 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), மாரியம்மன் ேகாவில் 
கீழ் ெத , 5 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), அரண்மைனபள்ளம்

181 181 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மடம் - 636810, ெதற்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
காேவரி ேரா , 2 - கூத்தப்பாடி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), மடம் கீழ் ெத , 
3 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 

சரான்க்ெகாட்டாய், 4 - 
கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ெசன்னங்ெகட் , 5 - கூத்தப்பாடி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), மடம் ேமல் 
ெத



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

182 182 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
கூத்தப்பாடி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த ஓட்  கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
பள்ளக்ெகால்ைல, 2 - கூத்தப்பாடி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), கீ ர், 3 - 
கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ராஜா ஏரிபகுதி, 4 - கூத்தப்பாடி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), அம்மாபள்ளம், 5 
- கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ெபரிய ஏரிேகாடி பகுதி, 6 - 
கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ஒேகனக்கல் ேரா  பகுதி

183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
கூத்தப்பாடி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த ஓட்  கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
பள்ளக்ெகால்ைல, 2 - கூத்தப்பாடி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), ஆதிதிராவிடர் 
காலனி, 3 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), ேமல் ெத

184 184 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஒேகனக்கல் - 636810, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 பன்னப்பட்டி

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஒேகனக்கல் - 636810, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ஒேகனக்கல்

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஊட்டமைல - 636810, வடக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ஊட்டமைல நாடார் 
ெகாட்டாய், 2 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 ஊட்டமைல 
ேமல் ெத

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஊட்டமைல - 636810, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூத்தப்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ஊட்டமைல 
ராணிப்ேபட்ைட ரிசர்வ் கா



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஜக்கம்பட்டி (ேகாடிஅள்ளி) - 636810, 
ெதற்கு பார்த்த திய தார்சு  
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேகாடிஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ஜக்கம்பட்டி, 2 - 
ேகாடிஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ஜக்கம்பட்டி ஆதிதிராவிடர் 
காலனி

189 189 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஜக்கம்பட்டி (ேகாடிஅள்ளி) - 636810, 
ெதற்கு பார்த்த திய தார்சு  
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி  (எஸ் எஸ் 
ஏ கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேகாடிஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ெதய்வ ரம், 2 - 
ேகாடிஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 டீக்கைட

190 190 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஜக்கம்பட்டி (ேகாடிஅள்ளி) - 636810, 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ேகாடிஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ேகாடிஹள்ளி, 2 - 
ேகாடிஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 ெதய்வ ரம், 3 - 
ேகாடிஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 ேகாடிஅள்ளி, 4 - 
ேகாடிஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ஜக்கம்பட்டி

191 191 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநல் ர் - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 சின்னப்பநல் ர், 2 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ேபவ ர் பாரஸ்ட், 3 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ஆக்குலதிம்மனஅள்ளி, 4 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
க ண்டர் ெகாட்டாய், 5 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
சின்னப்ப நல் ர் காட்  ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

192 192 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சிகரலஅள்ளி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த திய கூ தல் தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி தல் 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  சிகரலஅள்ளி, 2 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
மணல்ப த்தி கா , 3 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
இ ளர் ெகாட்டாய், 4 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
நாகப்பன் ெகாட்டாய், 5 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
குல்லாதைலயன் ெகாட்டாய், 6 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
மாமரத்  கா , 7 - அஜ்ஜனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), ெதா மன் 
ெகாட்டாய், 8 - அஜ்ஜனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), குடிபட்டி

193 193 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சிகரலஅள்ளி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த திய கூ தல் தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி தல் 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 சிகரலப்பட்டி, 2 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
மாமரத்  கா , 3 - அஜ்ஜனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), ெதா மன் 
ெகாட்டாய், 4 - அஜ்ஜனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  5 
குல்லாதைலயன் ெகாட்டாய்

194 194 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
சின்னவத்தலா ரம் - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 சின்ன வத்தலா ரம், 2 
- அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 குப்பன் ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

195 195 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
சின்னவத்தலா ரம் - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ஒரப்பாச்சி ர், 2 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ெந ப் ரான்ெகாட்டாய், 3 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 எள் குழிக்கா , 4 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ெகாட்டதண் கா , 5 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ெபான்ேனரிகா

196 196 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெபரியவத்தலா ரம் - 636810, ேமற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ெபரிய வத்தலா ரம், 
2 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ஒரப்பாச்சி ர் காலனி, 
3 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 காட் ெகாட்டாய், 4 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 சின்னவத்தலா ரம்

197 197 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ங்கில்ம  - 636810, வடக்கு 

பார்த்த ேமற்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம் (எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ங்கில் ம

198 198 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ங்கில்ம  - 636810, வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம் (எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ரங்கநாதன் 
ெகாட்டாய், 2 - அஜ்ஜனஹள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  1 
ெரட்டியார் ெகாட்டாய், 3 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 வண்டபட்டியான்கா , 4 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 சந்ைதேபட்ைட, 5 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ராமலிங்கம்ெகாட்டாய், 6 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 காட் ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

199 199 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
அஜ்ஜனஅள்ளி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 அஜ்ஜன அள்ளி

200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
அஜ்ஜனஅள்ளி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க திய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 
கு நாதக ண்டர்க்ெகாட்டாய், 2 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 ெவற்றிைலத்ேதாட்டம், 3 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 பாப்பாங்கா , 4 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 ேமாரிகா , 5 - 
அஜ்ஜனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 திட் க்கா

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
கம்பட்டி - 636810, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 கம்பட்டி, 
2 - கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  3 சின் ர், 3 - 
கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 தாசர்குந்தி, 4 - 
கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 தாதப்பன்ெகாட்டாய், 5 
- கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 மாரப்பன்ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

202 202 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
கம்பட்டி - 636810, ெதற்கு 

பார்த்த  கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 கம்பட்டி, 
2 - கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  3 சின் ர், 3 - 
கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3,4 ெபரியேதாட்டம், 4 - 
கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3,4 
ெகால்லன்ெகாட்டாய், 5 - 
கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 தாசர் குந்தி

203 203 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ெபரியேதாட்டம் ர் - 636810, 
ேமற்கு பார்த்த  தா◌ா◌்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 ராஜா ர் 
காலனி, 2 - கூகுட்டம தஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), ெபரியேதாட்டம் 

ர்

204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
நாய்க்க ர் - 636810, வடக்கு பா◌ா
◌்த்த தா◌ா◌்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 நாயக்க ர், 
2 - கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 
வ க்கம்பாைற, 3 - 
கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ெதத்  

ல்ைலக்குழி, 4 - 
கூகுட்டம தஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 தாசர் குந்தி

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மஞ்சிநாயக்கனஹள்ளி - 636813, 
கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), தின் ர் ேமல் ெத , 
2 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), தின் ர் கீழ் ெத , 3 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), தின் ர் ெகால்லக்ெகாட்டாய், 
4 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), சீ க்ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மஞ்சிநாயக்கனஹள்ளி - 636813, 
கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி 
ேமல் ெத , 2 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), மஞ்சநாயக்கன அள்ளி கீழ் 
ெத , 3 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), ஏகாளி ெத

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மஞ்சிநாயக்கனஹள்ளி - 636813, 
ெதற்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடததின் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), சாமியார் ெகாட்டாய்

208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
மஞ்சிநாயக்கனஹள்ளி - 636813, 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு பக்க திய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), கந்தசாமி ெகாட்டாய், 2 
- மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), காட்டாம்பட்டி 
ெகாட்டாய், 3 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), கந்தன்ெகாட்டாய், 4 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), மந்திரி னியப்பன் ெகாட்டாய்

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ெபரியகடமைட - 636813, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), ெபரியகடமைட ேமல் 
ெத



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ெபரியகடமைட - 636813, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), ெபரியகைடமைட கீழ் 
ெத , 2 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), ெபரியகடமைட 
அ ந்ததியர் ெத , 3 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), ெபரியகடமைட ஜிவா நகர், 4 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), ெபரியகடமைட ேராட்  ெத , 
5 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), ெபரியகடமைட 
ெகால்லெகாட்டாய்

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
சின்னகடமைட - 636813, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), சின்னகடமைட ேமல் 
ெத , 2 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), சின்னகடமைட 
கீழ் ெத , 3 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), கடமைட 
மாதப்பன் ெகாட்டாய், 4 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), கடமைட ெபரிய பள்ளம் 
ெகாட்டாய், 5 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), கடமைட மந்திரி க ண்டன் 
ெகாட்டாய், 6 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), கடமைட ஈச்சம்பள்ளம் 
ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
நரசி ரம் - 636813, வடக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  3 
ேகாடங்கிஅள்ளி, 2 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 நரசி ரம், 3 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 நரசி ரம் காலனி, 4 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 நரசி ரம் 
காட் க்ெகாட்டாய், 5 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 ெஜ.ெஜ நகர்

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ப்பட்டி - 636811, வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 ப்பட்டி

214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ப்பட்டி - 636811, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  5 ெபாடாரன் 
ெகாட்டாய், 2 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 ஜவீா நகர், 3 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 எட்டிகுளி, 4 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 குப்பநாசன்ெகாட்டாய், 
5 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 நஞ்சப்பன் 
ெகாட்டாய், 6 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 
ேமற்கித்தியான்ெகாட்டாய், 7 - 
மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 
பச்சண்ணன்ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

215 215 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ப்பட்டி - 636811, வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 வரகூரான் 
ெகாட்டாய்

216 216 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ெபட்ேடக ண்ட ர் - 636811, 
ெதற்கு பார்த்த தார்சு  கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), ெபட்ேடக ண்ட ர், 2 
- அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 கண்ணம்பள்ளி, 3 - 
அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 

னியப்பன்ெகாட்டாய், 4 - 
அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 ெபட்ேடக ண்ட ர் 
கீழ் ெத

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ெபட்ேடக ண்ட ர் - 636811, 
ெதற்கு பார்த்த தார்சு  கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 
கண்ணம்பள்ளி, 2 - 
அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 பள்ளி த்தா ர், 3 - 
அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 பாலிக்கா , 4 - 
அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 
மண்ணப்பன்ெகாட்டாய், 5 - 
அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 பாரதி ரம்

218 218 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
எர்ரப்பட்டி - 636811, கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 எர்ரப்பட்டி

219 219 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
எர்ரப்பட்டி - 636811, கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 
ைபயப்பனஅள்ளி, 2 - 
அரக்காசனஹள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ைபயப்பனஅள்ளி 
காட் க்ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

220 220 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ராசிரா த்தனஅள்ளி - 636811, 
ேமற்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ராசிரா த்தனஹள்ளி, 
2 - சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 பத்தலஅள்ளி

221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ராசிரா த்தனஅள்ளி - 636811, 
ேமற்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 காளிநாய்க்க ர், 2 - 
சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ெசம்பரேகாம்ைப, 3 - 
சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 காரியன் காட்  வள

222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேதா ர் (சின்னம்பள்ளி)- 636811, 
கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 
(2வ ) கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 சின்னம்பள்ளி, 2 - 
சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ேதா ர், 3 - சின்னம்பள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  1 
ேதா ர் காலனி, 4 - சின்னம்பள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  3 
சின்னம்பள்ளி காட்  வள , 5 - 
சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 ெநய்கார ர் காட்  
வள , 6 - சின்னம்பள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  3 சின்னம்பள்ளி 
காலனி, 7 - சின்னம்பள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 ேதா ர் 
ேகாம்ைப, 8 - சின்னம்பள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 இ சன் 
காட்  வள



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

223 223 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேதா ர் (சின்னம்பள்ளி) - 636811, 
ேமற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ேதா ர், 
ஆதிதிராவிடர் காலனி, 2 - 
சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 இ சன் காட்  வள , 3 - 
சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ேதா ர், 4 - சின்னம்பள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  1 
ேதா ர் ேகாம்ைப, 5 - 
சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 சின்னப்பட்டி காட் வல , 
6 - சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 சின்னப்பட்டி, 7 - 
சின்னம்பள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 ஏட் க்ெகாட்டாய்

224 224 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெகாப்ப ர் - 636811, கிழக்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கலப்பம்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 கலப்பம்பாடி, 2 - 
கலப்பம்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 கலப்பம்பாடி காலனி, 3 - 
கலப்பம்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 கலப்பம்பாடி 7வ  ைமல், 
4 - கலப்பம்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 ெசஞ்சிமைலகா

225 225 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெகாப்ப ர் - 636811, கிழக்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கலப்பம்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ெகாப்ப ர், 2 - 
கலப்பம்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 தளிஅள்ளி

226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேகாவள்ளிேகாம்ைப - 636811, 
கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கலப்பம்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ேகாவள்ளிேகாம்ைப



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஒன்டிக்ேகாட்ைட - 636811, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - கலப்பம்பாடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  5 ஒண்டிேகாட்ைட 
ெகாட்டாய், 2 - கலப்பம்பாடி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 கலப்பம்பாடி 
ரிசர்வ் கா கள்

228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஒன்டிக்ேகாட்ைட - 636811, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 அ ந்ததியர் ெத , 2 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 எம்.தண்டா, 3 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 அய்யா க்ெகாட்டாய், 4 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 
ராமசாமிேபாயின்ெகாட்டாய்

229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
எம் தண்டா - 636811, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ைமய 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 விநாயகர் ேகாவில் 
ெத , 2 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  3 ஆஞ்சேநயர் 
ேகாவில் ெத , 3 - சுஞ்சல்நத்தம் 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  3 
வரீமாத்திேகாவில் ெத , 4 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 கீழ்ெத

230 230 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
கூர்க்காம்பட்டி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 ேமல்ெத , 2 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 அண்ணாநகர், 3 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 கூர்காம்பட்டி காட் வல



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஏரி ர் - 636810, ேமற்கு பார்த்த 
கூ தல் திய தார்சு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ஏரி ர்  காட்  
வள , 2 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 இந்திரா 
நிைன  குடியி ப் , 3 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 அண்ணா நகர், 4 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ேகாட்ைடமாரியம்மன் 
ேகாயில், 5 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 ேநதாஜி நகர், 
6 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 சந்ைத ெமயின் ேரா

232 232 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஏரி ர் - 636810, ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்க திய தார்சு கட்டிடம் 
(டிபிஈபி கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ேபாயர் ெத , 2 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 மாரியம்மன் ேகாயில் 
ெத , 3 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 பஜைன 
ேகாயில் ெத , 4 - சுஞ்சல்நத்தம் 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  2 
ஆதிதிராவிடர் ெத

233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஏரி ர் - 636810, ெதற்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடத்தின் ைமய 
அைற (டிபிஈபி கட்டிடம்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 அ ந்ததியர் ெத , 2 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 சந்ைத ெமயின் ேரா , 3 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 அ ந்ததியர் காலனி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஏரி ர் - 636810, வடக்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ெகாங்கரப்பட்டி, 2 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 பட்டகாரன்ெகாட்டாய் 
காட்  வள , 3 - சுஞ்சல்நத்தம் 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  1 
பட்டகாரன்ெகாட்டாய், 4 - 
சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 பட்டகாரன்ெகாட்டாய் 
அ ந்ததியர் ெத

235 235 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி,  
ஈச்சப்பாடி - 636810, வடக்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சுஞ்சல்நத்தம் (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ஈச்சப்பாடி 
காட் வள , 2 - சுஞ்சல்நத்தம் 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  1 
ராமதாஸ் நகர்

236 236 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
தின்னெபல் ர் - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - தின்னெபல் ர் (வ.கி) , 
சுஞ்சல்நத்தம் (ஊ), வார்  5 
தின்னெபல் ர்

237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
தின்னெபல் ர் - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி ைமய கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - தின்னெபல் ர் (வ.கி) , 
சுஞ்சல்நத்தம் (ஊ), வார்  5 
லப்ெபல் ர், 2 - தின்னெபல் ர் 

(வ.கி) , சுஞ்சல்நத்தம் (ஊ), வார்  5 
தின்னெபல் ர் காலனி, 3 - 
தின்னெபல் ர் (வ.கி) , 
சுஞ்சல்நத்தம் (ஊ), வார்  5 
தின்னெபல் ர் காட் ெகாட்டாய்

238 238 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
காமராஜ்ேபட்ைட - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

2 - தின்னெபல் ர் (வ.கி) , 
சுஞ்சல்நத்தம் (ஊ), வார்  4 
காமராஜ் ேபட்ைட, 3 - 
தின்னெபல் ர் (வ.கி) , 
சுஞ்சல்நத்தம் (ஊ), வார்  4 
ேதன்கல் கா , 1 - தின்னெபல் ர் 
(வ.கி) , சுஞ்சல்நத்தம் (ஊ), வார்  4 
ெந ப் ர் காட் க்ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

239 239 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ராமெகாண்டஹள்ளி - 636810, 
கிழக்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

2 - இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), குட்டம , 1 - 
இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), சந்தனெகாடிக்கால்

240 240 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ராமெகாண்டஹள்ளி - 636810, 
ேமற்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), இராமெகாண்டஅள்ளி

241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ராமெகாண்டஹள்ளி - 636810, 
கிழக்கு பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி ைமய 
அைற

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), சக்கிலியர் ெத , 2 - 
இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), மாங்குறிச்சி, 3 - 
இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), அ ந்ததியர் ெத , 4 - 
இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), நால் ேரா , 5 - 
இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), பைடயாச்சி நகர்

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பாலச த்திரம் - 636810, 

கிழக்குப் பார்த்த திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 

பாலச த்திரம், 2 - 
இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ன்சிப் ெகாட்டாய், 3 
- இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 
அழகாக ண்ட ர், 4 - 
இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ேபாயர் ெதற்கு 
ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

243 243 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
நாகமைர - 636810, வடக்கு 

பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), நல் ர், 2 - 
இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), சந்ைத ேம , 3 - 
இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4  நாகமைர, 4 - 
இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 அங்கப்பன் ெகாட்டாய்

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேசாளப்பாடி- 636810, ேமற்கு 

பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 ேசாளப்பாடி, 
2 - இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 ர் 
ேசாளப்பாடி

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேசாளப்பாடி - 636810, ேமற்கு 

பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - இராமெகாண்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 சாம்பள்ளி

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
சீலநாயக்க ர் - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 
ெவரிெகாண்டான அள்ளி, 2 - 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 கவ ர், 3 - 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2  கா , 4 - 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ைதலப்பெகாட்டாய், 5 
- ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 சாராயமரத்  
ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி. 
சீலநாயக்க ர் - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 
சீலநாயக்க ர், 2 - 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 பாயி பள்ளம், 3 - 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 மணியக்காரன் 
ெகாட்டாய், 4 - ெதான்னகுட்டஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  3 
ேமட் ரான் ெகாட்டாய், 5 - 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3  ேவலமங்கலம்

248 248 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
அத்திமரத் ர் - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  5 
அ ந்ததிநத்தம், 2 - 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 ெதான்னகுட்டஅள்ளி

249 249 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
அத்திமரத் ர் - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 
அத்திமரத் ர், 2 - 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 
ப த்திக்காட் தின்ைன



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

250 250 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சி மனஅள்ளி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சி மனஅள்ளி (வ.கி) 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (ஊ), வார்  3 
சி மனஅள்ளி அ ந்ததியர் ெத , 2 
- சி மனஅள்ளி (வ.கி) 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (ஊ), வார்  3 
சி மனஅள்ளி பைழ ர், 5 - 
சி மனஅள்ளி (வ.கி) 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (ஊ), வார்  3 
ராமெகாண்டபள்ளம், 3 - 
சி மனஅள்ளி (வ.கி) 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (ஊ), வார்  3 
சி மனஅள்ளி ஆதிதிராவிடர் 
காலனி, 4 - சி மனஅள்ளி (வ.கி) 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (ஊ), வார்  3 
சி மனஅள்ளி காட் க்ெகாட்டாய்

251 251 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சி வம்பட்டி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சி மனஅள்ளி (வ.கி) 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (ஊ), சாம்பள்ளி 
,அ ந்ததியர் ெத ,சி வம்பட்டி

252 252 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சி வம்பட்டி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - சி மனஅள்ளி (வ.கி) 
ெதான்னகுட்டஅள்ளி (ஊ), 
சி வம்பட்டி சாம்பள்ளி அ ந்ததியர் 
காலனி

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
சாணாரப்பட்டி - 636811, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 சாணாரப்பட்டி

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆலமரத் ர் - 636811, ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 ஆலமரத் ர்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

255 255 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆலமரத் ர் - 636811, வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 ேராணிப்பட்டி, 2 - 
ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  5 ேசாளிக ண்ட ர், 3 - 
ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  5 தநாய்க்கன்பட்டி, 4 - 
ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  5 ெபத்தா ர்

256 256 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெப ம்பாைல - 636811, ெதற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ெப ம்பாைல

257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெப ம்பாைல - 636811, வடக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 ெசம்ம ர், 2 - 
ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ஆதிதிராவிடர் காலனி

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெப ம்பாைல - 636811, வடக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ெப ம்பாைல

259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
சாமத்தாள்- 636811, வடக்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்க  தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 சாமத்தாள்

260 260 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ெகாம்பாடி ர் - 636811, வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 ெகாம்பாடி ர்

261 261 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ெகாம்பாடி ர் - 636811, வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெப ம்பாைல (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 பள்ளிப்பட்டி

262 262 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெந ப் ர் - 636810, கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ெந ப் ர், 2 - நாகமைர (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), மத்தாளப்பள்ளம்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

263 263 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெந ப் ர் - 636810, கிழக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
காந்தி நகர், 2 - நாகமைர (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), குண்டாகாரன் 
ெகாட்டாய்

264 264 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெந ப் ர் - 636810, கிழக்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி (2வ )

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
காட் ர், மணியக்காரன் ெகாட்டாய், 
2 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ந ர்

265 265 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெந ப் ர் - 636810, கிழக்கு பார்த்த 
1ஆம் தார்சு கட்டிடம் ைமய அைற

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
த்தா ர் குண்டலப்பட்டி, 2 - 

நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ஆதிதிராவிடர் ெத , 3 - நாகமைர 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), ெந ப் ர் 
காட் வள

266 266 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஏம ர் - 636810, ேமற்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 ேமற்கு ஏம ர், 2 - 
நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  
3 கிழக்கு ஏம ர், 3 - நாகமைர 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  3 
ஆதிதிராவிடர் காலனி, 4 - நாகமைர 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  3 
சிங்கா ரம்

267 267 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
பன்னவாடியான்கா  - 636810, 
கிழக்கு பார்த்த மங்க ர் ஓட்  
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  10 ெகாங்கணாமரம், 
ஆதிதிராவிடர் ெத , 2 - நாகமைர 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  7 
சி தங்கல்ேம , 3 - நாகமைர (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  7 நாகமைர, 4 - 
நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  
10 பன்னவாடியான்கா

268 268 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஒட்ட ர் - 636810, ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்க திய கூ தல் தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  9 ஒட்ட ர் பதனவாடி 
ரிசர்வ் கா கள்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

269 269 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஒட்ட ர் - 636810, ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்க திய கூ தல் தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  9 நாகமைர, 2 - நாகமைர 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  9 
உைடயான் கா

270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
நாகமைர - 636810, ெதற்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
நாகமைர ஆதிதிராவிடர் ெத , 2 - 
நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  
7 பைழயஆதிதிராவிடர்காலனி

271 271 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
நாகமைர - 636810, ெதற்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  7 ர், 2 - நாகமைர (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  7 சின்னகரட் ர்

272 272 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
கு க்கைலய ர் - 636810, ேமற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
கு க்கைலய ர், சிங்கேம

273 273 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ெகாண்ைடயா ர் - 636810, ேமற்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - நாகமைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
ெகாண்ைடய ர்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

274 274 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஏர்ேகால்பட்டி- 636810, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 ஏர்ேகால்பட்டி ேமல் 
ெத , 2 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 ஏர்ேகால்பட்டி 
கீழ் ெத , 3 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 
பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் ெத , 4 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 பச்சாக ண்டர் ெகாட்டாய், 
5 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  4 அ ந்ததியர் ேமல் 
காலனி, 6 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  4 அ ந்ததியர் 
கீழ் காலனி, 7 - மஞ்சாரஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  4 
காமராஜ் நகர் காலனி, 8 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 ஏரிக்கா , 9 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 ஏர்ேகால்பட்டி காட்  
வள

275 275 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஏர்ேகால்பட்டி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 தாசன்ெகாட்டாய், 2 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  5 வங்கா , 3 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  5 குழிகாட் வைள , 4 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  5 ேகாட்டபள்ளம், 5 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  5 ஏர்ேகால்பட்டி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

276 276 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெசல்ல டி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ெசல்ல டி, 2 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 மாரியம்மன் ேகாயில் 
ெத , 3 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2 ஏரிக்கா , 4 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 தாச ர், 5 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ேகாம்பகா , 6 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 அரியா ர், 7 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ெந ப் ரான் கா , 8 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ஆைணகுட்ட கா , 9 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 க ண்டர் ெகாட்டாய், 10 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 மைலயன் கா

277 277 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெசல்ல டி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 சித்திைரப்பட்டி

278 278 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ெசல்ல டி - 636810, ேமற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 தள கா , 2 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 காந்தி நகர், 3 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 பட்டகாரன்ெகாட்டாய், 4 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 அ ந்ததியர் காலனி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

279 279 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
வடிேவல்க ண்ட ர் (ெசல்ல டி) 
- 636810, ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 
பக்க தார்சு கட்டிடம்  (அைற எண் 
5)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 வடிேவல் 
க ண்ட ர், 2 - மஞ்சாரஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  2 
நரசிேம

280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
மஞ்சாரப்பட்டி - 636810, வடக்கு 
பார்த்த திய தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 மஞ்சாரஅள்ளி

281 281 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
மாங்குறிச்சி - 636810, கிழக்கு 
பார்த்த கூ தல் திய தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 மாங்குறிச்சி, 2 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 க ங்கல் ர், 3 - 
மஞ்சாரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ெப ம்பாைல ரிசர்வ் 
கா கள்

282 282 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ச்சூர்  - 636811, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பத்தரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ச்சூர்

283 283 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ச்சூர்  - 636811, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பத்தரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 வத்தல்பட்டி குடிெத , 2 - 
பத்தரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 காட் ேமாட் ர், 3 - 
பத்தரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 வன்கா , 4 - 
பத்தரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  1 ெசாக்கலிங்கம் காலனி

284 284 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
வத்தல்பட்டி (பத்ரஅள்ளி) - 636810, 
ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு பக்க  தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பத்தரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  3 வத்தல்பட்டி காலனி



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

285 285 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ஊத் ப்பள்ளத் ர் - 636810, ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க  தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பத்தரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 ஊத் ப்பள்ளத் ர், 2 - 
பத்தரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  4 தாண்டவன்ெகாட்டாய்

286 286 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆரல்குந்தி - 636810, வடக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - பத்தரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ஆரல்குந்தி, 2 - 
பத்தரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 ளியமரத் ர், 3 - 
பத்தரஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ), 
வார்  2 குழிக்கா , 4 - பத்தரஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  2  
கா

287 287 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேக. ர் - 636811, ெதற்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2,4 ம க்கம்பட்டி, 2 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2,4 ம க்கம்பட்டி காட்  
வள , 3 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  2,4 சுரக்காகா , 
4 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2,4 நேடசன் ெகாட்டாய், 
5 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2,4 மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெகாட்டாய், 6 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2, 4 பங்கா  குழி கா



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேக. ர் - 636811, கிழக்கு பார்த்த 
திய தார்சு கட்டிடத்தின் ைமய 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2, 4 ெவள்ளமண்கா , 2 
- ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2, 4 
ேசாம்பிரிக்ெகாட்டாய், 3 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2, 4 கூட்  ேமா , 4 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2, 4 ேமாட்  கா , 5 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2, 4 அத்திமரத் ர்

289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
ேக. ர் - 636811, ெதற்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ர், 2 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 
காட்டாகரத்தான்ெகாட்டாய், 3 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 லாகுச்சிகா , 4 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  2 ர் காட்  வள

290 290 ஊராட்சி ஒன்றிய வக்கப்பள்ளி, 
ேபாடம்பட்டி- 636811, ெதற்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 ேபாடம்பட்டி, 2 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1  கா , 3 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  ெதக்கா , 4 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  1 அண்ணா நகர் 
காலனி, 5 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 இந்திரா நகர் 
காலனி, 6 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  1 ேபாடம்பட்டி 
காட்  வள , 7 - ெகண்ேடனஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  2 
பாைறெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

291 291 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி, 
பைழ ர் - 636811, கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்க  தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), காவாக்கா , 2 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 
குண் ெப மாளேகாயில் காலனி, 3 
- ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 அம்மாசிக்ெகாட்டாய், 
4 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 இ சப்பன்ெகாட்டாய், 
5 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 
சிங்காரப்ேபட்ைடகாலனி, 6 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 
சப்பானி னியப்பன்ெகாட்டாய், 7 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  3 
ேவப்பமரத் க்ெகாட்டாய்



10 - த ம ரி நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 58 - ெபன்னாகரம் சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் வா.சா. 
எண்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற் ம் 
வாக்குச் சாவடி அைமந் ள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வ ம் பரப் அைனத்  
வாக்காளர்க க்கும் 
உரியதா? அல்ல  
ஆண்க க்கு 

மட் மா? அல்ல  
ெபண்க க்கு 
மட் மா?

292 292 ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளி. 
பைழ ர் - 636811, கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க தார்சு கட்டிடம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

1 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 பைழ ர், 2 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 பைழ ர் காட்  
வள , 3 - ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) 
மற் ம் (ஊ), வார்  5 
ெசம்மைலகா , 4 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 தஞ்சம்மாள் 
ெகாட்டாய், 5 - ெகண்ேடனஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  5 
ஆயமரத் பட்டி, 6 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 மணியக்காரன் 
ெகாட்டாய், 7 - ெகண்ேடனஅள்ளி 
(வ.கி) மற் ம் (ஊ), வார்  5 
ஆயமரத் பட்டி காலனி, 8 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), வார்  5 ஆத் கா , 9 - 
ெகண்ேடனஅள்ளி (வ.கி) மற் ம் 
(ஊ), ெதாப்ைபயா

:

: ஒம். ச.ப.கார்த்திகா, இ.ஆ.ப.,
மாவட்ட ேதர்தல் அ வலர் மற் ம் மாவட்ட 

ஆட்சியர், த ம ரி 

16-11-2020

த ம ரி

ேததி

இடம்


