
List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

1 ேமற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு-1 , 2.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு வார்டு-2 , 3.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி), மின்னக்கல் (ஊ) முருகன் ேகாவில் 
வதீி வார்டு-3 , 4.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி), மின்னக்கல் (ஊ) 
சின்னுசாமிேதாட்டம் வார்டு-4 , 
5.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) ேசவிகாடு வார்டு-4 , 
6.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) ஆண்டிகாடு வார்டு-4 , 
7.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) மூணாேமடு வார்டு-5 , 
8.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) வாய்கால்பட்டைர வார்டு-5 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
மின்னக்கல் 637505

2 ேமற்கு பார்த்த மத்திய 
தார்சுகட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) ராஜவதீி வார்டு-1 , 
2.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில்வதீி 
வார்டு-2 , 3.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) ெசாட்ைடயன்காடு வார்டு-3 
, 4.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) மின்னக்கல் 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-3 , 5.மின்னக்கல் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி), மின்னக்கல் (ஊ) 
ேகாடிக்காடு வார்டு-4 , 6.மின்னக்கல் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி), மின்னக்கல் (ஊ) 
வயக்காடு வார்டு-4 , 7.மின்னக்கல் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி), மின்னக்கல் (ஊ) 
வாய்க்கால் பட்டைறகாலனி வார்டு-5 , 
8.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-5 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
மின்னக்கல் 637505
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

3 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) வடுகம்பாைளயம் கீழ்ெதரு 
வார்டு-6 , 2.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) வடுகம்பாைளயம் 
ேமல்ெதரு வார்டு-7 , 3.மின்னக்கல் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி), மின்னக்கல் (ஊ) 
மலங்காடு வார்டு-8 , 4.மின்னக்கல் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி), மின்னக்கல் (ஊ) 
ெபான்னாங்காடு வார்டு-9 , 5.மின்னக்கல் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி), மின்னக்கல் (ஊ) 
ெபான்னாங்காடு காலனி வார்டு-9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
வடுகம்பாைளயம் 
மின்னக்கல் 637505

4 வடக்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) வடுகம்பாைளயம் கீழ்ெதரு 
வார்டு-6 , 2.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) வடுகம்பாைளயம் காலனி 
வார்டு-7 , 3.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) பாைறெகாட்டாய் வார்டு-8 
, 4.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) வடுகம்பாைளயம் 
ேமல்ெதரு வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
வடுகம்பாைளயம் 
மின்னக்கல் 637505

5 கிழக்கு பார்த்த கூடுதல் 
வில்ைல கட்டிடத்தின்  
2-ம் வகுப்பு அைறயின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) காட்டுவளவு வார்டு-9 , 
2.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) எலிபிள்ளாேகாவில் காடு 
வார்டு-6 , 3.மின்னக்கல் அக்ரஹாரம் (வ.கி), 
மின்னக்கல் (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்காடு 
வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
வடுகம்பாைளயம் 
மின்னக்கல் 637505
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

6 பிளாக்-7 வடக்குபார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அனந்தகவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காக்கனாங்குட்ைட வார்டு-1 , 
2.அனந்தகவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆலாம்பாைளயம் வார்டு-1 , 
3.அனந்தகவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருந்ததியர் காலனி வார்டு-2 , 
4.அனந்தகவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஒட்டன்காடு வார்டு-2 , 
5.அனந்தகவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அனந்தகவுண்டம்பாைளயம் 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு-3 , 
6.அனந்தகவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெகால்லங்காடு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அனந்தகவுண்டன்பா
ைளயம் 637505

7 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபான்பரப்பிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முருகன் ேகாவில் வார்டு-1 , 
2.ெபான்பரப்பிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு வார்டு-1 , 
3.ெபான்பரப்பிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆலாம்பாைளயம் வார்டு-2 , 
4.ெபான்பரப்பிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கரட்டுபாைளயம் வார்டு-2 , 
5.ெபான்பரப்பிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு-3 , 
6.ெபான்பரப்பிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாமைலப்பட்டி வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபான்பரப்பிபட்டி 
636203

8 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு  
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபான்பரப்பிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு வார்டு-1 , 
2.ெபான்பரப்பிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆலாம்பாைளயம் வார்டு-2 , 
3.ெபான்பரப்பிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாமைலப்பட்டி வார்டு-3 , 
4.ெபான்பரப்பிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமல்காடு காட்டுெகாட்டாய் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபான்பரப்பிபட்டி 
636203
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

9 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-1 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார் ெதரு வார்டு-2 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வன்னியர் ெதரு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.பள்ளி  
ெந.3.ெகாமாரபாைள
யம் 636203

10 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி ெந.3 
ெகாமாரபாைளயம்  
636203

11 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார் ெதரு வார்டு-2 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வன்னியர் ெதரு வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி ெந.3 
ெகாமாரபாைளயம்  
636203

12 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார் ெதரு வார்டு-1 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீரனூர் கவுண்டர்ெதரு வார்டு-2 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்கு வலசு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து பள்ளி ெந.3 
ெகாமாரபாைளயம் 
636203

13 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கீரனூர்(வ.கி), ெதாட்டியவலசு (ஊ) கிழக்கு 
வலசு வடக்கு  வார்டு-1 , 2.கீரனூர் (வ.கி), 
ெதாட்டியவலசு (ஊ) கிழக்கு வலசு ெதற்கு  
வார்டு-2 , 3.கீரனூர்(வ.கி), ெதாட்டியவலசு 
(ஊ) ெதாட்டிய வலசு குடித்ெதரு வார்டு-3,4 , 
4.கீரனூர் (வ.கி), ெதாட்டியவலசு (ஊ) ேமற்கு 
வலசு காட்டு ெகாட்டாய் வார்டு-4 , 
5.கீரனூர்(வ.கி), ெதாட்டியவலசு (ஊ) 
ேகாடாம்பு வார்டு-5 , 6.கீரனூர் (வ.கி), 
ெதாட்டியவலசு (ஊ) ெதாட்டிய வலசு 
காலனி வார்டு-4 , 7.கீரனூர் (வ.கி), 
ெதாட்டியவலசு (ஊ) ேமற்கு வலசு காலனி  
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெதாட்டியவலசு 
மல்லுர் 636203
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

14 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கீரனூர்(வ.கி), ெதாட்டியவலசு (ஊ) 
கிழக்குவலசு வடக்கு வார்டு-1 , 2.கீரனூர் 
(வ.கி), ெதாட்டியவலசு (ஊ) கிழக்கு வலசு 
ெதற்கு வார்டு-2 , 3.கீரனூர்(வ.கி), 
ெதாட்டியவலசு (ஊ) குடிெதரு வார்டு-2 , 
4.கீரனூர் (வ.கி), ெதாட்டியவலசு (ஊ) ேமற்கு 
வலசு காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-4 , 
5.கீரனூர்(வ.கி), ெதாட்டியவலசு (ஊ) 
ெகாடாம்பு வார்டு-5 , 6.கீரனூர் (வ.கி), 
ெதாட்டியவலசு (ஊ) ெதாட்டிய வலசு 
காலனி வார்டு-4 , 7.கீரனூர் (வ.கி), 
ெதாட்டியவலசு (ஊ) ேமற்கு வலசு காலனி 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெதாட்டியவலசு 
மல்லூர் 636203

15 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஒருங்கிைணந்த 
குழந்ைதகள் 
ஊட்டச்சத்து 
ைமயம் 
பல்லவநாய்க்கன்பட்
டி 636203

16 ெதற்கு பார்த்த தனி 
ஓட்டு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து பள்ளி 
பிச்சாம்பாைளயம்-63
6203

17 ேமற்கு பார்த்த 
வில்ைலகட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
குட்டலாடம்பட்டி 
636301

18 ேமற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மைலயம்பாைளயம்(வ.கி), 
குட்டலாடம்பட்டி(ஊ) மைலயம்பாைளயம் 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
குட்டலாடம்பட்டி 
636301

19 ெதற்கு பார்த்த 
தார்சுக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கீழூர் (ஊ) கீழூர் ேபாதமைல வார்டு-1 , 
2.கீழூர் (ஊ) ேமலூர் ேபாதமைல வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஜி.டிஆர்.இ.பள்ளி 
கீழூர் 637407
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

20 பிளாக்-3 ெதற்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகடமைல(வ.கி), கீழூர் (ஊ) ெகடமைல 
கிராமம் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஜி.டி.ஆர்.இ.பள்ளி 
ெகடமைல 637407

21 ெதற்கு பார்த்த 
வில்ைலகட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கல்லங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்லங்குளம் வார்டு-1 , 2.கல்லங்குளம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்லங்குளம் 
ேமற்குபகுதி காட்டுெகாட்டாய் வார்டு-2 , 
3.கல்லங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்லங்குளம் கிழக்கு பகுதி 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
கல்லங்குளம்  
637408

22 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கல்லங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு 
நாடார் ெதரு வார்டு-3 , 2.கல்லங்குளம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பனங்காடு வார்டு-3 , 
3.கல்லங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
கல்லங்குளம்  
637408

23 ெதற்கு பார்த்த  
தார்சுக்கட்டிடம் எண்-5  
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாப்புக்காடு, கிழக்குவதீி வார்டு-1 , 
2.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மங்காக்காடு வார்டு-1 , 3.ஆர்.புதுப்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாதமைல ேராடு 
கிழக்கு பகுதி வார்டு-1 , 
4.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாதாக்ேகாயில் ெதரு வார்டு-2 , 
5.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குருவன்காடு வார்டு-2 , 
6.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வண்டிக்காரர் காடு வார்டு-2 , 
7.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபாதமைல ேராடு ேமற்கு பகுதி வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ஆர்.புதுப்பாைளயம் 
637408
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

24 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாப்புக்காடு வார்டு-1 , 
2.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமாட்சியம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு-1 , 
3.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபாதமைலேராடு கிழக்குபகுதி வார்டு-1 , 
4.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சாணார்புதூர் ெபருமாள்ேகாயில்காடு 
வார்டு-2 , 5.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சானார்புதூர் ேமற்கு ெதரு 
வார்டு-2 , 6.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சானார்புதூர் கிழக்கு ெதரு 
வார்டு-2 , 7.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நல்லியப்பன்காடு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ஆர்.புதுப்பாைளயம் 
637408

25 வடக்கு பார்த்த 
புதியதார்சு கட்டிடம் 
ேமற்கு  பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணியாரன்குட்ைட, மைலயாளத்தான்காடு 
வார்டு-3 , 2.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெகாம்புகாரர்காடு வார்டு-3 , 
3.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயகாடு வார்டு-3 , 4.ஆர்.புதுப்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதங்கல் 
மைனயாரர்காடு வார்டு-3 , 
5.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபக்காடு வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ஆர்.புதுப்பாைளயம் 
637408

26 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருப்பேகானார்காடு வார்டு-4 , 
2.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு-4 , 
3.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆலங்காட்டுவதீி வார்டு-5 , 
4.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆலாங்காட்டு வதீி ேமற்கு வார்டு-6 , 
5.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கைலயரங்கு ெதரு வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ஆர்.புதுப்பாைளயம் 
637408
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

27 கட்டிடம் எண்-6 ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி பிளாக்-6

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆழாங்காட்டு வதீி வார்டு-5 , 
2.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருப்புசாமி ேகாவில் ெதரு வார்டு-6 , 
3.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாகம்மாள் ேகாவில் ெதரு வார்டு-7 , 
4.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார் ெதரு வார்டு-8 , 
5.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெமயின் ேராடு வார்டு-8 , 
6.ஆர்.புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமல்ேனr பகுதி வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ஆர்.புதுப்பாைளயம் 
637408

28 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

காந்தி கல்வி 
நிைலயம் 
ேதங்கல்பாைளயம் 
636 301

29 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதங்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமராஜர்நகர் வார்டு-2 , 
2.ேதங்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேஜ.ேஜ.நகர் வார்டு-2 , 3.ேதங்கல்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைரவரீன்காலனி 
வார்டு-3 , 4.ேதங்கல்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆைனபட்டியான்காலனி 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

காந்தி கல்வி 
நிைலயம் 
ேதங்கல்பாைளயம் 
636 301

30 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதங்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கரடியானூர் குடித்ெதரு வார்டு-4 , 
2.ேதங்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கரடியானூர் காட்டுப்பகுதி வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கரடியானூர்

31 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அத்தனூர் (ேப) ஆயிபாைளயம் 
ேகாம்ைபக்காடு வார்டு-1 , 2.அத்தனூர் (ேப) 
உடுப்பத்தான் புதூர் வார்டு-2 , 3.அத்தனூர் 
(ேப) தந்ைத ெபrயார் நகர் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
அத்தனூர்  636301
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

32 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அத்தனூர் (ேப) தட்டாங்குட்ைட புதூர் 
குடித்ெதரு  வார்டு-3 , 2.அத்தனூர் (ேப) 
தட்டான்குட்ைடபுதூர் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-3 , 3.அத்தனூர் (ேப) 
தட்டான்குட்ைடபுதூர் காட்டுபகுதி வார்டு-3 , 
4.அத்தனூர் (ேப) ஆலாங்காட்டுப்புதூர் 
வார்டு-4 , 5.அத்தனூர் (ேப) மசக்காளிபட்டி 
ேதாப்பு வார்டு-4 , 6.அத்தனூர் (ேப) 
பாரதிநகர் காமராஜர் நகர் வார்டு-4 , 
7.அத்தனூர் (ேப) அத்தனூர் சமத்துவபுரம் 
வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
அத்தனூர்  636301

33 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் எண்.1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அத்தனூர் (ேப) காந்திபுரம் வார்டு-5 , 
2.அத்தனூர் (ேப) அண்ணாநகர் காலணி 
வார்டு-6 , 3.அத்தனூர் (ேப) வினாயகபுரம் 
வார்டு-7 , 4.அத்தனூர் (ேப) கைலஞர் நகர் 
வார்டு7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
அத்தனூர் 636301

34 கட்டிடம் எண்-2 வடக்கு 
பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அத்தனூர் (ேப) அண்ணாநகர் காலனி 
வார்டு-6 , 2.அத்தனூர் (ேப) கைலஞர் நகர் 
வார்டு-7 , 3.அத்தனூர் (ேப) அத்தனூர் புதூர் 
வார்டு-8 , 4.அத்தனூர்(ேப) தாசன்புதூர் 
வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
அத்தனூர்  636301

35 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் 2 கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அத்தனூர்(ேப) அத்தனூர் கிழக்கு வார்டு-9 , 
2.அத்தனூர் (ேப) அத்தனூர் ேமற்கு 1 
வார்டு-10 , 3.அத்தனூர் (ேப) அத்தனூர் 
ேமற்கு 2 வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அத்தனூர்  636301

36 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அத்தனூர் (ேப) அத்தனூர் வடக்கு 
வார்டு-12 , 2.அத்தனூர் (ேப) ஆயிபாைளயம் 
வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அத்தனூர் 
ஆயிபாைளயம்  
636301

37 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அத்தனூர் (ேப) சாஸ்திr நகர் வார்டு-14 , 
2.அத்தனூர் (ேப) ஆயிபாைளயம் காட்டுக் 
ெகாட்டாய் வார்டு-15 , 3.அத்தனூர் (ேப) 
ஆண்டிக்குழி கிராமம் வார்டு-15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அத்தனூர் 
ஆயிபாைளயம்  
636301
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

38 ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
கட்டிடம் வடக்கு 
பார்த்தது கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் 
ெதரு வார்டு-1 , 2.ஆலாம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மதுைரவரீன் ேகாவில் அருந்ததியர் 
ெதரு வார்டு-1,2 , 3.ஆலாம்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அருள்ேஜாதி நகர் வார்டு-2 , 
4.ஆலாம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுெமசின் காட்டுவளவு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சத்துணவு ைமயம் 
-ஆலம்பட்டி 
பழந்தின்னிப்பட்டி-636
301

39 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-1 , 
2.ஆலாம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுண்டர் 
ெதரு வார்டு-1 , 3.ஆலாம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆலாம்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-2 , 4.ஆலாம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ராஜவீ்காந்தி நகர் வார்டு-2 , 5.ஆலாம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாமரத்துகாடு 
காட்டுவளவு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அத்தனூர் 636301

40 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அலவாய்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு-1 , 
2.அலவாய்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு வார்டு-1 , 3.அலவாய்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார்ெதரு வார்டு-1 , 
4.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜவதீி 
வார்டு-1 , 5.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுவளவு வார்டு-1 , 6.அலவாய்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதலியார்ெதரு 
(கல்யாணமண்டபம்) வார்டு-2 , 
7.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார்ெதரு (ெசௗதாபுரம்ேராடு) வார்டு-2 
, 8.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார்ெதரு 
(சின்னமாrயம்மன்ேகாயில்) வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அலவாய்பட்டி 637505
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

41 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார் ெதரு வார்டு-3 , 2.அலவாய்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாவிதர் ெதரு வார்டு-3 , 
3.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ராமச்சந்திரன் பிளாட் வார்டு-3 , 
4.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சக்கைரகவுண்டர் பிளாட் வார்டு-3 , 
5.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாக்கடாவளவு வார்டு-3 , 
6.அலவாய்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார் ெதரு வார்டு-3 , 7.அலவாய்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னாகவுண்டர் பிளாட் 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அலவாய்பட்டி-637505

42 ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தச்சன்காடு அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-4 , 
2.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவலவு வார்டு-4 , 3.அலவாய்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தச்சன்காடு 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-4 , 
4.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவலவு பிள்ைளயார் ேகாவில் வார்டு-4 
, 5.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாமைலப்பட்டி கரடு வார்டு-4 , 
6.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசால 
குட்ைட வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அலவாய்பட்டி-637505
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

43 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குன்று 
ெபருமாள் காடு வார்டு-4 , 2.அலவாய்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசுேமல் நிைலப்பள்ளி 
பின்புறம் வார்டு-5 , 3.அலவாய்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பலகான்காடு பகுதி வார்டு-5 , 
4.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாைலேபசி நிைலயம் அருகில் வார்டு-5 , 
5.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் 
ெதரு வார்டு-5 , 6.அலவாய்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ராஜாகவுண்டர் ேதாட்டம் 
வார்டு-5 , 7.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுவளவு (ஆண்டி வலசு) வார்டு-5 , 
8.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆசிrயர் காலனி வார்டு-5 , 9.அலவாய்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ைள பிள்ைளயார் 
ேகாவில் வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அலவாய்பட்டி 637505

44 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவளவு வார்டு-5 , 2.அலவாய்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாய்க்கர் ெதரு வார்டு-5 
, 3.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவளவு(தாசன் காடு) வார்டு-6 , 
4.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாசன்காடு, அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-6 , 
5.அலவாய்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-6 , 
6.அலவாய்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திருவான் காடு வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அலவாய்பட்டி 637505

45 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர் (ேப) 1வது வார்டு 
தங்கசாைலெதரு  , 2.ெவண்ணந்தூர் (ேப) 
2வது வார்டு தங்கசாைலெதரு  , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி-2  
ெவண்ணந்தூர் 
தங்கசாைலெதரு  
637505

46 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர் (ேப) தங்கசாைலெதரு 
வார்டு-3 , 2.ெவண்ணந்தூர் (ேப) அருந்ததியர் 
ெதரு  வார்டு-3 , 3.ெவண்ணந்தூர் (ேப) 
தங்கசாைலத்ெதரு வார்டு-12 , 
4.ெவண்ணந்தூர் (ேப) புதுவதீி வார்டு-12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி-2 
ெவண்ணந்தூர் 
தங்கசாைலெதரு 
637505
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

47 ேமற்கு பார்த்த 
தார்சுகட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர் (ேப) ெவட்டுக்காடு வார்டு-4 
, 2.ெவண்ணந்தூர் (ேப) ெசக்கான்காடு 
வார்டு-4 , 3.ெவண்ணந்தூர் (ேப) 
ெகாய்யாமரத்துக்காடு வார்டு-4 , 
4.ெவண்ணந்தூர் (ேப) இராஜகணபதி 
ேகாயில் ெதரு வார்டு-4 , 5.ெவண்ணந்தூர் 
(ேப) ெமயின்ேராடு வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி-2 
ெவண்ணந்தூர் 
தங்கசாைலெதரு 
637505

48 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர் (ேப) ெமயின் ேராடு 
வார்டு-5 , 2.ெவண்ணந்தூர் (ேப) நாடார் 
ெதரு வார்டு-5 , 3.ெவண்ணந்தூர் (ேப) 
தைலவர் ேதாட்டம் வார்டு-5 , 
4.ெவண்ணந்தூர் (ேப) காவல்நிைலயம் 
பின்புறம் வார்டு-5 , 5.ெவண்ணந்தூர் (ேப) 
அருந்ததியர் ெதரு (5 வது வார்டு) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி-2 
தங்கசாைல ெதரு, 
ெவண்ணந்தூர் 
637505

49 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர் (ேப) காட்டுக்ெகாட்டாய் 
வார்டு-5 , 2.ெவண்ணந்தூர்(ேப) சப்தகிr நகர் 
வார்டு-5 , 3.ெவண்ணந்தூர் (ேப) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி பின்புறம் வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி-2,தங்க
சாைலெதரு 
ெவண்ணந்தூர் 
637505

50 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர்(ேப) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு  (6வது வார்டு) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து. பள்ளி 
-1ஆட்ைடயாம்பட்டி
ேராடு  
ெவண்ணந்தூர்  
637505

51 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர் (ேப) ெபrய வதீி (6வது 
வார்டு) , 2.ெவண்ணந்தூர் (ேப) 
நாகர்பாலித்ெதரு (6வது வார்டு) , 
3.ெவண்ணந்தூர் (ேப) ெநசவாளர் கூட்டுறவு 
சங்கத் ெதரு(8வது வார்டு) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி-1 
ஆட்ைடயாம்பட்டி
ேராடு 
ெவண்ணந்தூர்  
637505

52 ஆட்ைடயாம்பட்டி 
ெமயின்ேராடு வடக்கு 
பார்த்த தார்சு  மூன்று 
வகுப்பு அைற கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர் (ேப) ெசங்குந்தர் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு வார்டு-7 , 
2.ெவண்ணந்தூர் (ேப) ெபrய வதீி வார்டு-7 , 
3.ெவண்ணந்தூர் (ேப) கைடத் ெதரு வார்டு-9 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெவண்ணந்தூர் 
637505
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

53 ஆட்ைடயாம்பட்டி 
ெமயின்ேராடு வடக்கு 
பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின்  மூன்று 
வகுப்பு அைற மத்திய 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர் (ேப) பைழய ேபாlஸ் 
ஸ்ேடசன் ெதரு வார்டு-10 , 2.ெவண்ணந்தூர் 
(ேப) ஏrேமடு வார்டு-10 , 3.ெவண்ணந்தூர் 
(ேப) ஆட்ைடயாம்பட்டி ேராடு வார்டு-10 , 
4.ெவண்ணந்தூர் (ேப) அம்மன் ேகாவில் 
ெதரு வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெவண்ணந்தூர் 
637505

54 வடக்கு பார்த்த 
தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர் (ேப) சர்க்கார் ேதாப்பு 
வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி-1, 
ஆட்ைடயாம்பட்டி 
ெமயின் ேராடு 
ெவண்ணந்தூர் 
637505

55 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர் (ேப) ஆட்ைடயாம்பட்டி 
ேராடு வார்டு-13 , 2.ெவண்ணந்தூர் (ேப) 
காளிக்கவுண்டன் காடு வார்டு-14 , 
3.ெவண்ணந்தூர் (ேப) நத்தக்காடு வார்டு-14 , 
4.ெவண்ணந்தூர் (ேப) முனியன் 
ெசட்டிக்காடு வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி-1, 
ஆட்ைடயாம்பட்டி
ெமயின்ேராடுெவண்
ணந்தூர் 637505

56 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவண்ணந்தூர் (ேப) சர்க்கார் ேதாப்பு  
வார்டு-13 , 2.ெவண்ணந்தூர் (ேப) முனியன் 
ெசட்டிகாடு வார்டு-14 , 3.ெவண்ணந்தூர் (ேப) 
நாடார் ெதரு ேகாம்ைமயன்காடு வார்டு-15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி-2, 
ஆட்ைடயாம்பட்டி 
ேராடு ெவண்ணந்துர் 
637505

57 வடக்கு பார்த்த புதிய 
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின்  
ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாச்சிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr 
ெதரு , 2.நாச்சிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுப்பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
நாச்சிபட்டி 637505

58 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாச்சிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு மற்றும் 
காட்டுெகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
நாச்சிபட்டி 637505
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

59 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மதியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசௗrபாைளயம் வார்டு-1 , 
2.மதியம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வட்டப்பாைற வார்டு-1 , 3.மதியம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறவன்காடு குடிெதரு 
வார்டு-1 , 4.மதியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மதியம்பட்டி ேதேவந்திரர் ெதரு வார்டு-4 , 
5.மதியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மதியம்பட்டி குடிெதரு வார்டு-4 , 
6.மதியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மதியம்பட்டி அருந்ததியர் காலனி வார்டு-4 , 
7.மதியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்கட்டானூர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
மதியம்பட்டி 637503

60 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாரசல்சபட்டி(வ.கி), மதியம்பட்டி(ஊ) 
குடித்ெதரு வார்டு-3 , 2.ெபாரசல்சபட்டி(வ.கி), 
மதியம்பட்டி(ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி 
வார்டு-3 , 3.ெபாரசல்சபட்டி(வ.கி), 
மதியம்பட்டி(ஊ) கல்கட்டானூர் குடிெதரு 
வார்டு-5 , 4.ெபாரசல்சபட்டி(வ.கி), 
மதியம்பட்டி(ஊ) ேசாழிய ேவளாளர் ெதரு 
வார்டு-5 , 5.ெபாரசல்சபட்டி(வ.கி), 
மதியம்பட்டி(ஊ) அருந்ததியர் காலனி 
வார்டு-5 , 6.ெபாரசல்சபட்டி(வ.கி), 
மதியம்பட்டி(ஊ) காட்டு வளவு வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
மதியம்பட்டி 637503

61 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் கிழக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அக்கைரப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அ.புதுப்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
2.அக்கைரபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அக்கைரப்பட்டி நத்தம்  வார்டு -2 , 
3.அக்கைரப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதேவந்திரர் ெதரு, அருந்ததியர் ெதரு, 
காட்டுக்ெகாட்டா , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
அக்கைரபட்டி 637505
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

62 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதாட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டியப்பட்டி ஊர்நத்தம் வார்டு -1 , 
2.ெதாட்டியப்பட்டி (ஊ)(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தச்சன்காடு நத்தம், வயக்காடு   வார்டு -2 , 
3.ெதாட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் நத்தம், வைீரயன் காடு   
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ேமாகா முைற 
உதவி 
ெபறும்.து.பள்ளி 
ெதாட்டியப்பட்டி 
637505

63 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசம்மாண்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காணாம்பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.ெசம்மாண்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காணாம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-1 , 3.ெசம்மாண்டப்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசம்மாண்டப்பட்டி வார்டு-1 , 
4.ெசம்மாண்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்மாண்டப்பட்டி காட்டுக்ேகாட்டாய் 
வார்டு-2 , 5.ெசம்மாண்டப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதேவந்திரர் ெதரு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
ெசம்மாண்டபட்டி  
கல்கட்டானூர் 
ெவண்ணந்தூர் 
637505

64 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டித்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுப்பட்டி 
கீழ் ெதரு வார்டு-1 , 2.நடுப்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திரர் ெதரு வார்டு-3 , 
3.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளகாடு 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
நடுப்பட்டி 637505

65 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுப்பட்டி 
குடிெதரு வார்டு-2 , 2.நடுப்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-2 , 
3.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நrக்கல் 
கரடு வார்டு-3 , 4.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருமுத்தாபாைளயம் வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
நடுப்பட்டி 637505

66 வில்ைல கட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்தது ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஓ.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓ.ெசௗதாபுரம் வார்டு-1 , 2.ஓ ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு 
ஓைலப்பட்டி வார்டு-5 , 3.ஓ ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராசாபாைளயம் வார்டு-6 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஓ.ெசௗதாபுரம்  
637505
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

67 வில்ைல கட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்தது கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஓ ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணல்காடு வார்டு-3 , 2.ஓ ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓைலபப்பட்டி வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஓ.ெசௗதாபுரம்  
637505

68 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஓ.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓ.ெசௗதாபுரம் வார்டு-1 , 2.ஓ.ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரமத்தாபாைளயம் 
வார்டு-2 , 3.ஓ.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மணல்காடு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஓ.ெசௗதாபுரம் 
637505

69 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஓ.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓைலப்பட்டி வார்டு-4 , 2.ஓ.ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தார்காடு ராசாபாைளயம் 
வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஓ.ெசௗதாபுரம் 
637505

70 வடக்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மாட்டுேவலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவளவு வார்டு-1 , 
2.மாட்டுேவலம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாடார் ெதரு வார்டு-1 , 
3.மாட்டுேவலம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு அரமத்தாபாைளயம் 
வார்டு-1,2 , 4.மாட்டுேவலம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காட்டுவளவு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பழந்தின்னிப்பட்டி 
மாட்டுேவலன்பட்டி 
637505

71 வடக்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பழந்தின்னிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாடார் ெதரு வார்டு-1 , 
2.பழந்தின்னிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கவுண்டர் ெதரு வார்டு-1 , 
3.பழந்தின்னிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவளவு வார்டு-1 , 4.பழந்தின்னிப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு-1 , 5.பழந்தின்னிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுவளவு தண்ணரீ்மைட வார்டு-1 , 
6.பழந்தின்னிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதூர் வார்டு-2 , 7.பழந்தின்னிப்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திரர்ெதரு வார்டு-2 , 
8.பழந்தின்னிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மடம் காட்டுவளவு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பழந்தின்னிப்பட்டி 
மாட்டுேவலன்பட்டி 
637505
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

72 வடக்கு பார்த்த 
வில்ைலக் கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மூலக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா 
நகர் வார்டு-1 , 2.மூலக்காடு(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) குடித்ெதரு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
மூலக்காடு 637401

73 ெதற்கு பார்த்த 
வில்ைலக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மூலக்காடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசது நகர் 
வார்டு-2 , 2.மூலக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபாயர் ெதரு வார்டு-4 , 3.மூலக்காடு(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
மூலக்காடு 637401

74 ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
எண் 1 
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அன்ைன சத்யா நகர் வார்டு-1 , 
2.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்ேபத்கார் நகர் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கட்டனாச்சம்பட்டி 
637408

75 ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
எண்  2 
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின்  
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மன் நகர் வார்டு-1 , 2.கட்டனாச்சம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு-1 , 
3.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுத்ெதரு வார்டு-2 , 4.கட்டனாச்சம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கட்டனாச்சம்பட்டி 
637408

76 கட்டிட எண்- 2 ெதற்கு 
பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மன் நகர் வார்டு-1 , 2.கட்டனாச்சம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநகர் வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கட்டனாச்சம்பட்டி 
637408

77 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுக்காலனி வார்டு-1 , 
2.கட்டனாச்சம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுத்ெதரு வார்டு-3 , 3.கட்டனாச்சம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வன்னியர் ெதரு 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கட்டனாச்சம்பட்டி 
637408
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

78 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் எண் 3 ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
யாதவர் ெதரு வார்டு-4 , 2.கட்டனாச்சம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதரு-1 வார்டு-4 
, 3.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
யாதவர் ெதரு-2 வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கட்டனாச்சம்பட்டி 
637408

79 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆசாr ெதரு வார்டு-5 , 2.கட்டனாச்சம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டுபகுதி வார்டு-5 , 
3.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
யாதவர் ெதரு-3 வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

இ-ேசைவ ைமயம் 
கட்டனாச்சம்பட்டி 
637408

80 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
யாதவர் ெதரு வார்டு-4 , 2.கட்டனாச்சம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு காட்டுபகுதி 
வார்டு-5 , 3.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதேவந்திரர் ெதரு வார்டு-6 , 
4.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-6 , 
5.கட்டனாச்சம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாைரக்காடு வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அத்திப்பலகானூர் 
637408

81 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்டணம் (ேப) ேபாைதமைல ேராடு 
வார்டு-1 , 2.பட்டணம் (ேப) களரம்பள்ளி 
வார்டு-2 , 3.பட்டணம் (ேப) ேநரு நகர் 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பட்டணம் 637408

82 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்டணம் (ேப) குச்சிக்காடு வார்டு-3 , 
2.பட்டணம் (ேப) ேக.வி.ேக. காலனி வார்டு-4 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பட்டணம் 637408

83 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்டணம் (ேப) பாவாத்தா ேகாவில் ெதரு 
வார்டு-5 , 2.பட்டணம் (ேப) பள்ளிக்கூடத் 
ெதரு வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பட்டணம் 637408

84 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்டணம் (ேப) ேமட்டுக்காடு வார்டு-6 , 
2.பட்டணம் (ேப) பட்டணம் வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பட்டணம் 637408
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

85 வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்டணம் (ேப) பரேமஸ்வரன் நகர் 
வார்டு-7 , 2.பட்டணம் (ேப) திருவள்ளுவர் 
ெதரு வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பட்டணம் 637408

86 ேமற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் நடுப்பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்டணம் (ேப) சக்தி நகர் வார்டு-9 , 
2.பட்டணம் (ேப) ஏrவயக்காடு வார்டு-10 , 
3.பட்டணம் (ேப) காந்தி நகர் வார்டு-11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பட்டணம் 637408

87 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்டணம் (ேப) வடக்குத் ெதரு வார்டு-13 , 
2.பட்டணம் (ேப) ஆலத்தூர் ஏrவயக்காடு 
வார்டு-15 , 3.பட்டணம் (ேப) பட்டணம் 
வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பட்டணம் 637408

88 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஸ்ரீகணபதி விலாஸ் 
உ.ெப.ந.நி.பள்ளி 
ப.மு.பாைளயம்  
637407

89 கிழக்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்டணம் முனியப்பம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு வார்டு - 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஸ்ரீ கணபதி விலாஸ் 
உ.ெப.ந.நி.பள்ளி 
ப.மு.பாைளயம்  
637407

90 ெதற்கு பார்த்த 
தார்சுக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்டணம் முனியப்பம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வன்னியர் ெதரு, ேபாயர் ெதரு 
வார்டு - 1 , 2.பட்டணம் 
முனியப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு - 2 , 3.பட்டணம் 
முனியப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய், ைகலாசம்பாைளயம் 
வார்டு - 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, புதூர் 
மைலயம்பட்டி 
637407
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

91 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மைலயாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலயாம்பட்டி குடித்ெதரு வார்டு - 1 , 
2.மைலயாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு - 2 , 
3.மைலயாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பணந்ேதாப்பு அருந்ததியர் ெதரு வார்டு - 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
மைலயாம்பட்டி 
637407

92 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மைலயாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுவளவு அருந்ததியர் ெதரு வார்டு - 3 , 
2.மைலயாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பைழய வளவு அருந்ததியர் ெதரு வார்டு - 
3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
மைலயாம்பட்டி 
637407

93 வடக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடுகம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாப்பநாயக்கன்பட்டி நத்தம் வடபாகம் 
வார்டு - 1,2 , 2.வடுகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாப்பநாயக்கன்பட்டி ெதன்பாகம் வார்டு - 
1,2 , 3.வடுகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகம் 
வார்டு - 1,2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி  
வடுகம் 637407

94 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
ைமயப்பகுதியின் வகுப்பு 
10 பி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

அ.ேம.நி.பள்ளி  
வடுகம்  637407

95 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடுகம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகத்துக்காடு 
வார்டு - 4,6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
வடுகம் 637407

96 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடுகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டூர்ெகாட்டாய் வார்டு - 4,6 , 2.வடுகம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகம் வார்டு - 4,6 , 
3.வடுகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாப்பநாயக்கன்பட்டி சானார் ெதரு வார்டு 
- 4,5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
வடுகம் 637407
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

97 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆத்தூர் 
ெமயின் ேராடு  வார்டு-1 , 2.காக்காேவr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவாங்கர் ெதரு 
வார்டு-1 , 3.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு-2 , 
4.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சங்கக்காடு வார்டு-5 , 5.காக்காேவr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ம்ம்ஏrக்காடு வார்டு-5 , 
6.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாறக்காடு 
வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஆர்.சி.ெசயின்ட் 
ேமr நடு நிைல 
பள்ளி காக்காேவr 
637408

98 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூசாrபாைளயம் வார்டு-5,6 , 2.காக்காேவr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பச்சாேகாயில் வதீி 
வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஆர்.சி.ெசயின்ட்ேமr 
ந.நி.பள்ளி 
காக்காேவr 637408

99 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உப்பிலியர் ெதரு வார்டு-2 , 2.காக்காேவr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
வதீி வார்டு-2 , 3.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மாதாேகாவில் வதீி வார்டு-2 , 
4.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெநசவாளர் காலனி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆர்.சி.ெசயின்ட்ேமr 
ந.நி.பள்ளி 
காக்காேவr 637408

100 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு வார்டு-3 , 2.காக்காேவr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதீி 
வார்டு-3 , 3.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேஜ.ேஜ. ஆர் காலனி வார்டு-4 , 
4.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆர்.சி.ெசயின்ட் 
ேமr ந.நி.பள்ளி 
காக்காேவr 637408
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

101 க.எண்-2 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காக்காேவr(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.பி.எம் 
காம்பவுண்ட் வார்டு-7,8 , 2.காக்காேவr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசபஸ்தியர் வதீி 
வார்டு-8 , 3.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதிய காலனி வார்டு-8 , 4.காக்காேவr(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெவங்காயபாைளயம் வார்டு-8 , 
5.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடெகாட்டாய் வார்டு-9 , 6.காக்காேவr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பச்சபாளிபுதூர் வார்டு-9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
காக்காேவr 637408

102 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காக்காேவr(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.பி.எம். 
காம்பவுண்டு வார்டு-7,8 , 2.காக்காேவr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசபஸ்தியர் வதீி 
வார்டு-8 , 3.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதியகாலனி வார்டு-8 , 4.காக்காேவr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெவங்காயபாைளயம் வார்டு-8 , 
5.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடெகாட்டாய் வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
காக்காேவr 637408

103 பிளாக்-10 கிழக்கு பார்த்த 
வில்ைல கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவலம்பாைளயம் ஊர்புறம் வார்டு-11 , 
2.காக்காேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ேவலம்பாைளயம்637
408

104 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாேனrப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுக்காடு வன்னியர் ெதரு வார்டு-1 , 
2.ேகாேனrப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுக்காடு அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-2 , 
3.ேகாேனrப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுக்காடு காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேகாேனrப்பட்டி(ேம
ட்டுகாடு) 637408

105 ேமற்கு பார்த்த 
தார்சுக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாேனrப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-3 , 
2.ேகாேனrப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டியம்பட்டி ெதாட்டியநாயக்கர் ெதரு 
வார்டு-3 , 3.ேகாேனrப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காந்தி நகர் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெதாட்டியம்பட்டி 
637408
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

106 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) தபால் ஆபஸீ் ேராடு  
வார்டு -1 , 2.இராசிபுரம் (ந) சிவன் ேகாவில் 
ெதரு  வார்டு-1 , 3.இராசிபுரம் (ந) 
குமாரசாமி ெதரு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ந.ந.நி.பள்ளி 
பாரதிதாசன் சாைல 
637408

107 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) ேமற்கு காலனி வடக்கு 
சந்து  ர்டு-1 , 2.இராசிபுரம் (ந) ேமற்கு 
காலனி ெதரு வார்டு-1 , 3.இராசிபுரம் (ந) 
ஜாகீர் உேசன் சாைல (ேசலம் ேராடு)   
வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ந.ந.நி.பள்ளி 
பாரதிதாசன் சாைல 
637408

108 புதிய கட்டிடம் ெதற்கு 
பார்த்த அைற எண் 4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) ேதரடி ெதரு வார்டு-2 , 
2.இராசிபுரம் (ந) சி. பி. கண்ைணயா ெதரு  
வார்டு-3 , 3.இராசிபுரம் (ந) லிங்கப்பா ெதரு 
வார்டு-3 , 4.இராசிபுரம் (ந) ேதசாய் 
ெபருமாள் சந்து  வார்டு-3 , 5.இராசிபுரம் (ந) 
காமாட்சி ெபருமாள் சந்து வார்டு-3 , 
6.இராசிபுரம் (ந) கிருஷ்ணன் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சுவாமி 
சிவானந்தாசாைல 
637408

109 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வகுப்பு 10ஏ

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) காட்டுக் ெகாட்டாய் 
பிளாக்-2 வார்டு-3 , 2.இராசிபுரம் (ந) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் பகுதி 1 பிளாக்1 வார்டு2 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சுவாமி 
சிவானந்தாசாைல 
637408

110 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் அைற எண் 2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) சுவாமி சிவானந்தா சாைல  
(புதுபாைளயம்)  வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சுவாமி 
சிவானந்தாசாைல 
637408

111 புதிய தார்சு கட்டிடம் 
அைற எண்-3 ெதற்கு 
பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) எல்லப்பநாயுடு ெதரு 
வார்டு-8 , 2.இராசிபுரம் (ந) அங்கமாள் நகர் 
வார்டு-7 , 3.இராசிபுரம் (ந) ஈ. பி. காரலனி 
வார்டு-7 , 4.இராசிபுரம் (ந) ேபாlஸ் ைலன் 
ெதரு  வார்டு-2 , 5.இராசிபுரம் (ந) ேபாlஸ் 
ைலன் ெதரு எக்ஸ்ெடன்சன்  வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சுவாமி  
சிவானந்தாசாைல 
637408
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

112 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வகுப்பு 12 இ 
ஒரு வழிபாைதயின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) முத்துசாமி ெதரு வார்டு-5 , 
2.இராசிபுரம் (ந) தைலெபட்டா ராஜுலு சந்து 
வார்டு-5 , 3.இராசிபுரம் (ந) நாேகந்திரர் சந்து 
வார்டு-5 , 4.இராசிபுரம் (ந) புருேஷாத்தமர் 
சந்து வார்டு-5 , 5.இராசிபுரம் (ந) சாவடி 
சந்து வார்டு-5 , 6.இராசிபுரம் (ந) ராமசாமி 
சந்து வார்டு-5 , 7.இராசிபுரம் (ந) சிங்கான் 
சந்து வார்டு-5 , 8.இராசிபுரம் (ந) ஜாத்தான் 
திருமைலத் ெதரு வார்டு-5 , 9.இராசிபுரம் 
(ந) சின்னகைடத் ெதரு வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சுவாமி 
சிவானந்தாசாைல 
637408

113 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் 12 -ம் வகுப்பு 
அைற பி  டி  ஒரு 
வழிபாைதயின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) காந்தி சாைல  பகுதி 
வார்டு-4 , 2.இராசிபுரம் (ந) தியாகராஜசுவாமி 
ேகாவில் ெதரு வார்டு-4 , 3.இராசிபுரம் (ந) 
காந்தி சாைல வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சுவாமி 
சிவானந்தாசாைல 
637408

114 வடக்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) மல்லித்ெதரு வார்டு-5 , 
2.இராசிபுரம் (ந) வடக்கு காலனி ெதரு  
வார்டு-6 , 3.இராசிபுரம் (ந) கிருஷ்ணா ெதரு 
வார்டு-6 , 4.இராசிபுரம் (ந) அன்னமார் ெதரு 
வார்டு-6 , 5.இராசிபுரம் (ந) அன்னமார் சந்து 
வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சுவாமி 
சிவானந்தாசாைல 
637408

115 வடக்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) நல்லப்பா ெதரு வார்டு-6 , 
2.இராசிபுரம் (ந) காலனி நடுத்ெதரு வார்டு-6 
, 3.இராசிபுரம் (ந) காலனி சந்து வார்டு-6 , 
4.இராசிபுரம் (ந) மில் சந்து  வார்டு-8 , 
5.இராசிபுரம் (ந) எல்லப்பா ெதரு-1 வார்டு-8 , 
6.இராசிபுரம் (ந) எல்லப்பாெதரு-2 வார்டு-8 , 
7.இராசிபுரம் (ந) எல்லப்பாெதரு-3 வார்டு-8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சுவாமி 
சிவானந்தாசாைல 
637408

116 வடக்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) வாலப்பா ெதரு வார்டு-6 , 
2.இராசிபுரம் (ந) வரதராஜலீு ெதரு வார்டு-8 , 
3.இராசிபுரம் (ந) வடீ்டுவசதிவாrய காலனி 
வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சுவாமி 
சிவானந்தாசாைல 
637408
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

117 வடக்கு பக்கம் உள்ள 
ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) மாரப்பன் ேதாட்டம் 
வார்டு-8 , 2.இராசிபுரம் (ந) பில்டிங் 
ெசாைசட்டி ேராடு  எண்-1  வார்டு-7 , 
3.இராசிபுரம் (ந) பில்டிங் ெசாைசட்டி ேராடு  
எண்-2   வார்டு-7 , 4.இராசிபுரம் (ந) பில்டிங் 
ெசாைசட்டி ேராடு  எண்-3 வார்டு-7 , 
5.இராசிபுரம் (ந) பில்டிங் ெசாைசட்டி ேராடு  
எண்- 4 வார்டு-7 , 6.இராசிபுரம் (ந) பில்டிங் 
ெசாைசட்டி ேராடு  எண்- 5 வார்டு-7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ேசகரட்ஹார்ட் 
து.பள்ளிவரதராஜூ
லுெதரு 637408

118 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) ெநசவாளர் காலனி வார்டு-8 
, 2.இராசிபுரம் (ந) ராமசாமி முதலி 
ேதாட்டம்  வார்டு-8 , 3.இராசிபுரம் (ந) 
காமராஜ் நகர் வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ேசகரட்ஹார்ட் 
து.பள்ளிவரதராஜூ
லுெதரு 637408

119 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) பிற்பட்ேடார் நலக்காலனி 
ெதரு வார்டு-8 , 2.இராசிபுரம் (ந) 
இந்திராகாலனி புதுப்பாைளயம் ெதரு 
வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஆர்.சி.ேசகரட்ஆர்ட் 
து.பள்ளி வரதராஜலீு 
ெதரு ராசிபுரம்  
637408

120 வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
கிழக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) ேவலாயுதசாமி ேகாவில் 
ெதரு  வார்டு-4 , 2.இராசிபுரம் (ந) விஞ்சின் 
கிருஷ்ணன் சந்து வார்டு-6 , 3.இராசிபுரம் (ந) 
ராம சந்து வார்டு-4 , 4.இராசிபுரம் (ந) 
சின்னாசந்து வார்டு-4 , 5.இராசிபுரம் (ந) 
அனுமந்தன் ெதரு வார்டு-12 , 6.இராசிபுரம் 
(ந) எம்.எஸ்.பி. சுப்பராயன் ெதரு  வார்டு-12 
, 7.இராசிபுரம் (ந) தாச ெதரு வார்டு-12 , 
8.இராசிபுரம் (ந) காதர்ெதரு வார்டு-14 , 
9.இராசிபுரம் (ந) இ.ஆர்.ஏ.இராமலிங்கம்ெதரு 
வார்டு-12 , 10.இராசிபுரம் (ந) அய்யாவுசந்து 
வார்டு-13 , 11.இராசிபுரம் (ந) ெபாம்மிெதரு 
வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்க 
பள்ளி ெசம்மைல 
ெதரு இராசிபுரம்  
637408
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

121 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) ெவங்கிடசாமி ெதரு 
வார்டு-11 , 2.இராசிபுரம் (ந) லட்சுமிெதரு 
வார்டு-12 , 3.இராசிபுரம் (ந) ெசம்மைலத் 
ெதரு வார்டு-12 , 4.இராசிபுரம் (ந) காேவட்டி 
சந்து வார்டு-11 , 5.இராசிபுரம் (ந) ெபாம்மி 
ெதரு வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்க 
பள்ளி ெசம்மைல 
ெதரு இராசிபுரம்  
637408

122 ெதற்கு 
பார்த்தகட்டிடத்தின் 
மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் ேராடு எண் 1  
வார்டு-9 , 2.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர்.கிராஸ்-1 
வார்டு-9 , 3.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் கிராஸ்-2  
வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

நகராட்சி நடுநிைல 
பள்ளி வி.நகர் 
ராசிபுரம்  637408

123 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் கிராஸ்-3  வார்டு-9 , 
2.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் கிராஸ்-4  வார்டு-9 , 
3.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் கிராஸ்-5  வார்டு-9 , 
4.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் கிராஸ்-6, 
அருணாச்சலம் காடு  வார்டு-9 , 
5.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் கிராஸ்-7, மன்னார் 
காடு  வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி நடுநிைல 
பள்ளி வி.நகர் 
ராசிபுரம்  637408

124 கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் ேராடு எண் 2 
வார்டு-9 , 2.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் ேராடு 
எண் 3  வார்டு-9 , 3.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் 
ேராடு எண் 4  வார்டு-10 , 4.இராசிபுரம் (ந) 
வி.நகர் ேராடு எண் 1  வார்டு-9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி நடுநிைல 
பள்ளி வி.நகர்  
637408

125 கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 
பகுதியின் தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் ேராடு -5  வார்டு-10 
, 2.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர்ேராடு 4  வார்டு-10 
, 3.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் ேராடு எண்  8  
வார்டு-11 , 4.இராசிபுரம் (ந) வ.ீ நகர் ேராடு  
9  வார்டு-11 , 5.இராசிபுரம் (ந) வ.ீ நகர் 
ேராடு  10   வார்டு-11 , 6.இராசிபுரம் (ந) வ.ீ 
நகர் ேராடு   11   வார்டு-11 , 7.இராசிபுரம் 
(ந) வ.ீ நகர் ேராடு   12  வார்டு-10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி 
வி.நகர் கட்டிடம்  
637408
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

126 ெதற்கு பார்த்த  ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) வ.ீ நகர் ேராடு   13  
வார்டு-10 , 2.இராசிபுரம் (ந) வ.ீ நகர் ேராடு   
14  வார்டு-10 , 3.இராசிபுரம் (ந) வ.ீ நகர் 
ேராடு   15   வார்டு-10 , 4.இராசிபுரம் (ந) வ.ீ 
நகர் ேராடு   17    வார்டு-10 , 5.இராசிபுரம் 
(ந) வ.ீ நகர் ேராடு  19   வார்டு-10 , 
6.இராசிபுரம் (ந) வ.ீ நகர் ேராடு  18  
வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி நடுநிைல 
பள்ளி வி.நகர் 
கட்டிடம்  637408

127 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) ெபாம்மிெதரு வார்டு-13 , 
2.இராசிபுரம் (ந) பாச்சிெதரு வார்டு-13 , 
3.இராசிபுரம் (ந) மங்களம் இராமலிங்கம் 
ெதரு வார்டு-14 , 4.இராசிபுரம் (ந) 
மல்ைலயத்ெதரு வார்டு-13 , 5.இராசிபுரம் (ந) 
கபrீயல்சந்து வார்டு-13 , 6.இராசிபுரம் (ந) 
அச்சுகட்டிெதரு வார்டு-14 , 7.இராசிபுரம் (ந) 
காஞ்சிகிருஷ்ணன்ெதரு வார்டு-13 , 
8.இராசிபுரம் (ந) ெதாயட்டண்ணெதரு 
வார்டு-14 , 9.இராசிபுரம் (ந) காதர்ெதரு 
வார்டு-19 , 10.இராசிபுரம் (ந) சந்துவrீெதரு 
வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி நடுநிைல 
பள்ளி 
வி.நகர்.இராசிபுரம் 
637408

128 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) துைரசாமி சந்து வார்டு-13 , 
2.இராசிபுரம் (ந) அரசமரம் சந்து வார்டு-13 , 
3.இராசிபுரம் (ந) காமாட்சியம்மன் ேகாவில் 
ெதரு  வார்டு-15 , 4.இராசிபுரம் (ந) ேகாபால் 
ெதரு  வார்டு-15 , 5.இராசிபுரம் (ந) 
சுண்ணாம்புகாரர் ெதரு வார்டு-15 , 
6.இராசிபுரம் (ந) குன்னி சந்து வார்டு-15 , 
7.இராசிபுரம் (ந) பாஷ்யசாரலு சந்து  
வார்டு-15 , 8.இராசிபுரம் (ந) குரங்காட்டித் 
ெதரு வார்டு-15 , 9.இராசிபுரம் (ந) 
நகரவங்கித் ெதரு வார்டு-17 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அகரம் ெவள்ளாஞ் 
ெசட்டியார் உதவி 
ெபறும் நடுநிைல 
பள்ளி 637408

Page 28 of 55
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

129 ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) அறிஞர் அண்ணாசாைல 
(பகுதி) வார்டு-15 , 2.இராசிபுரம் (ந) 
திருவள்ளுவர் ெதரு  வார்டு-16 , 
3.இராசிபுரம் (ந) அண்ணமாரப்பன் ேகாவில் 
ெதரு  வார்டு-16 , 4.இராசிபுரம் (ந) 
ெவங்கடாஜலம் சந்து  வார்டு-16 , 
5.இராசிபுரம் (ந) சின்ன அக்ரஹாரம்  
வார்டு-16 , 6.இராசிபுரம் (ந) வடக்கு கச்ேசr 
ெதரு  வார்டு-16 , 7.இராசிபுரம் (ந) இராஜாஜி 
ெதரு  வார்டு-16 , 8.இராசிபுரம் (ந) 
ெசல்வகணபதி ெதரு  வார்டு-16 , 
9.இராசிபுரம் (ந) கர்ணம் சந்து  வார்டு-16 , 
10.இராசிபுரம் (ந) கிராம முன்சீப் சந்து  
வார்டு-16 , 11.இராசிபுரம் (ந) ெதற்கு கச்ேசr 
ெதரு  வார்டு-16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அகரம் ெவள்ளாஞ் 
ெசட்டியார் உதவி 
ெபறும் நடுநிைல 
பள்ளி 637408

130 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) அைமச்சர் ேகாவிந்தசாமி 
ெதரு வார்டு-27 , 2.இராசிபுரம் (ந) முத்து 
ெதரு வார்டு-27 , 3.இராசிபுரம் (ந) வருதன் 
ெதரு வார்டு-27 , 4.இராசிபுரம் (ந) சைடயப்ப 
ெதரு வார்டு-27 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ந.ந.நி.பள்ளி 
பாரதிதாசன் சாைல 
637408

131 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி 
அைற எண் 2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) இராமசாமி ெதருஎண்-1  
வார்டு-26 , 2.இராசிபுரம் (ந) இராமசாமி 
ெதருஎண்-2 வார்டு-26 , 3.இராசிபுரம் (ந) 
இராமசாமிெதரு ெந-3  வார்டு-26 , 
4.இராசிபுரம் (ந) இராமசாமி ெதருஎண்-4  
வார்டு-26 , 5.இராசிபுரம் (ந) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்(பகுதி)  வார்டு-26 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ேதசிய ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி  637408

132 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகத்தின் அைற எண் 3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) காட்டூர் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-26 , 
2.இராசிபுரம் (ந) அண்ணாநகர் வார்டு-26 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ேதசிய ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி  637408

133 வடக்கு பார்த்த 
தார்சுகட்டிடம் 
கிழக்குபகுதி அைற எண் 
1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) பைழயகாட்டூர் வார்டு-26 , 
2.இராசிபுரம் (ந) பாரதிதாசன் சாைல 
வார்டு-25 , 3.இராசிபுரம் (ந) 
முல்லாத்ேதாட்டம் வார்டு-25 , 4.இராசிபுரம் 
(ந) சின்னேமட்டுத் ெதரு வார்டு-25 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ேதசிய ெபண்கள் 
ேமல்.நி.பள்ளி, 
பாரதிதாசன்சாைல 
இராசிபுரம் 637408
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

134 ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகத்தின் 
கைடசி பகுதி அைற 
எண் 14

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) காலனிெதரு ஆறுமுகம் 
சந்து வார்டு-25 , 2.இராசிபுரம் (ந) 
காலனிெதரு பழனி சந்து வார்டு-25 , 
3.இராசிபுரம் (ந) ெடலிேபான் குடியிருப்பு 
பகுதி வார்டு-15 , 4.இராசிபுரம் (ந) காட்டூர் 
ேராடு வார்டு-25 , 5.இராசிபுரம் (ந) காட்டுர் 
புதியது வார்டு-26 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ேதசிய ெபண்கள் 
ேமல்.நி.பள்ளி, 637408

135 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகத்தின் அைற எண் 
16

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) காலனி ெதரு ெபருமாள் 
சந்து வார்டு-25 , 2.இராசிபுரம் (ந) காலனி 
ெதரு நாமக்கல் ேராடு வார்டு-25 , 
3.இராசிபுரம் (ந) காலனி ெதரு காளியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு வார்டு-25 , 4.இராசிபுரம் (ந) 
காட்டூர் ேராடு வார்டு-25 , 5.இராசிபுரம் (ந) 
காலனி ெதரு வார்டு-25 , 6.இராசிபுரம் (ந) 
ெசக்கடி ெதரு வார்டு-15 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ேதசிய ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி 
பாரதிதாசன் சாைல 
637408

136 வடக்கு பார்த்த ஒட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந)  கந்தப்பன் ெதரு வார்டு  15 
, 2.இராசிபுரம் (ந) ெபருமாள் சந்து வார்டு 15 
, 3.இராசிபுரம் (ந) குரங்காட்டிெதரு வார்டு 15 
, 4.இராசிபுரம் (ந) கிருஷ்ணசந்து வார்டு 15 , 
5.இராசிபுரம் (ந) நாராயணத் ெதரு வார்டு  
24 , 6.இராசிபுரம் (ந) குப்புத்ெதரு வார்டு  24 
, 7.இராசிபுரம் (ந) பழனித் ெதரு வார்டு  24 , 
8.இராசிபுரம் (ந) விைனயத்தான் ெதரு 
வார்டு  24 , 9.இராசிபுரம் (ந) விநாயகம் 
ெதரு வார்டு  24 , 10.இராசிபுரம் (ந) 
குப்புதாசன் ெதரு வார்டு  24 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்க 
பள்ளி சுப்பராயன் 
ெதரு 637408
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

137 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) மாதாேகாயில் ெதரு 
வார்டு-23 , 2.இராசிபுரம் (ந) தட்டான்குட்ைட 
ேராடு வார்டு-23 , 3.இராசிபுரம் (ந) 
ஸ்ேகவன்சர் காலனி வார்டு-23 , 
4.இராசிபுரம் (ந) அங்காளம்மன் ேகாயில் 
ெதரு  வார்டு-23 , 5.இராசிபுரம் (ந) ரங்கப்பன் 
ெதரு  வார்டு-23 , 6.இராசிபுரம் (ந) 
ராவுத்தன் ெதரு வார்டு-23 , 7.இராசிபுரம் (ந) 
ேதாட்டக்காரத்ெதரு வார்டு-23 , 8.இராசிபுரம் 
(ந) விைனயார்ெதரு, அங்காளம்மன்ெதரு 
வார்டு-23 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்க 
பள்ளி சுப்பராயன் 
ெதரு 637408

138 வடக்கு பார்த்த 
சிெமண்ட் கூைர 
ேவய்ந்த அட்ைட 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) அப்பு சந்து வார்டு-23 , 
2.இராசிபுரம் (ந) காளி சந்து வார்டு-23 , 
3.இராசிபுரம் (ந) அறிஞர்அண்ணா சாைல 
வார்டு-17 , 4.இராசிபுரம் (ந) வrீத் ெதரு 
வார்டு-17 , 5.இராசிபுரம் (ந) பரசுராமன் சந்து 
வார்டு-17 , 6.இராசிபுரம் (ந) பிள்ைளயார் 
சந்து வார்டு-17 , 7.இராசிபுரம் (ந) சுப்பராய 
ெதரு வார்டு-17 , 8.இராசிபுரம் (ந) ெசந்தாஸ் 
சந்து வார்டு-17 , 9.இராசிபுரம் (ந) நஞ்சப்பா 
சந்து வார்டு-17 , 10.இராசிபுரம் (ந) தாசப்பா 
சந்து வார்டு-17 , 11.இராசிபுரம் (ந) 
சவுண்டம்மன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு-17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்க 
பள்ளி ரங்கப்பன் 
சந்து 637408

139 ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு 
பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) அறிஞர் அண்ணாசாைல 
வார்டு-18 , 2.இராசிபுரம் (ந) 
குஞ்சுமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு-18 
, 3.இராசிபுரம் (ந) கண்டி ெவங்கட்ராம ெதரு 
வார்டு-18 , 4.இராசிபுரம் (ந) ராம தீர்த்தம் 
சந்து  , 5.இராசிபுரம் (ந) ைமனர் நஞ்சப்பா 
ெதரு வார்டு-18 , 6.இராசிபுரம் (ந) நரசிம்மன் 
ெதரு வார்டு-18 , 7.இராசிபுரம் (ந) திரு.வி.க 
ெதரு வார்டு-18 , 8.இராசிபுரம் (ந) கணபதி 
விலாஸ் ைரஸ்மில் ெதரு வார்டு-18 , 
9.இராசிபுரம் (ந) சிக்காெதரு வார்டு-18 , 
10.இராசிபுரம் (ந) முனியன் சந்து வார்டு-19 , 
11.இராசிபுரம் (ந) ைவத்தியலிங்கெதரு 
வார்டு-19 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளிஅறிஞ
ர்அண்ணாசாைல 
637408

Page 31 of 55
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

140 ேமற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
அைற எண் 44

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) ேகாேனrப்பட்டி 
எக்ஸ்ெடன்சன் வார்டு-19 , 2.இராசிபுரம் (ந) 
ேகாேனrபட்டி எக்ஸ்டன்சன்-2  வார்டு-20 , 
3.இராசிபுரம்(ந) ெசல்லப்பாகாட்டு ெகாட்டாய் 
வார்டு-21 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளிஅறிஞ
ர் அண்ணாசாைல 
637408

141 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ைமயபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) திருேவங்கட விலாஸ் 
பள்ளித் ெதரு  வார்டு-19 , 2.இராசிபுரம் (ந) 
முசாபr பங்களாத் ெதரு வார்டு-19 , 
3.இராசிபுரம் (ந) எல்லப்பாகாலனி வார்டு-19 , 
4.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் ேராடு 6 வார்டு-21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
அறிஞர் 
அண்ணாசாைல 
637408

142 ேமற்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பாகத்தின் அைற 
எண் 45

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் ேராடு ெந.7  
வார்டு-21 , 2.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் ேராடு 
எண்-14 வார்டு-10 , 3.இராசிபுரம் (ந) வி.நகர் 
ேராடு எண்-16 வார்டு-10 , 4.இராசிபுரம் (ந) 
வி.நகர் ேராடு எண்-17  வார்டு-10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
அறிஞர் 
அண்ணாசாைல 
637408

143 அைற எண்.63 கிழக்கு 
பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) சபாபதி மில் ெதரு  
வார்டு-21 , 2.இராசிபுரம் (ந) ெசட்டியண்ண 
ெதரு வார்டு-21 , 3.இராசிபுரம் (ந) 
ேகாேனrப்பட்டி  வடக்கு சந்து  வார்டு-21 , 
4.இராசிபுரம் (ந) ேகாேனrப்பட்டி  காலனி 
ெதரு  வார்டு-21 , 5.இராசிபுரம் (ந) திருப்பதி 
நகர் வார்டு-20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
அறிஞர் 
அண்ணாசாைல 
637408
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

144 அைற எண்.28 கிழக்கு 
பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் எண் 62

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) ராம் நகர் 1 வது ெதரு 
வார்டு-20 , 2.இராசிபுரம் (ந) ராம் நகர் 1 வது 
குறுக்கு ெதரு   வார்டு-20 , 3.இராசிபுரம் (ந) 
ராம் நகர் 1 2து குறுக்கு ெதரு  வார்டு-20 , 
4.இராசிபுரம் (ந) ராம் நகர் 3 வது குறுக்கு 
ெதரு   வார்டு-20 , 5.இராசிபுரம் (ந) காந்தி 
நகர் 1 வது குறுக்கு ெதரு   வார்டு-20 , 
6.இராசிபுரம் (ந) காந்தி நகர் 2 வது குறுக்கு 
ெதரு   வார்டு-20 , 7.இராசிபுரம் (ந) காந்தி 
நகர் 3 வது குறுக்கு ெதரு   வார்டு-20 , 
8.இராசிபுரம் (ந) காந்தி நகர் 4 வது குறுக்கு 
ெதரு   வார்டு-20 , 9.இராசிபுரம் (ந) காந்தி 
நகர் 5 வது குறுக்கு ெதரு   வார்டு-20 , 
10.இராசிபுரம் (ந) காந்தி நகர் 2 வது ெமயின் 
ெதரு   வார்டு-20 , 11.இராசிபுரம் (ந) காந்தி 
நகர் 3 வது ெமயின் ெதரு   வார்டு-20 , 
12.இராசிபுரம் (ந) வி. நகர் ேராடு -17 
பாப்பாத்தி காடு   வார்டு-10 , 13.இராசிபுரம் 
(ந) ெசல்லப்பா காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-21 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
அறிஞர் 
அண்ணாசாைல 
637408

145 கிழக்கு பார்த்த 
சிெமண்ட் அட்ைட 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) ேகாேனrப்பட்டி  ஏr 
கைடக்கால்  ேராடு வார்டு-21 , 2.இராசிபுரம் 
(ந) ேகாேனrப்பட்டி  நடுத்ெதரு வார்டு-20 , 
3.இராசிபுரம் (ந) திெரௗபதி அம்மன் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு-21 , 4.இராசிபுரம் (ந) 
ேகாேனrப்பட்டி காலனி ெதரு வார்டு-20 , 
5.இராசிபுரம் (ந) ேகாேனrப்பட்டி  ெமயின் 
ேராடு வார்டு-22 , 6.இராசிபுரம் (ந) 
ேகாேனrப்பட்டி  காட்டு ெகாட்டாய்கள் 
வார்டு-22 , 7.இராசிபுரம் (ந) ேகாேனrபட்டி 
ேமற்கு ெதரு வார்டு-20 , 8.இராசிபுரம் (ந) 
ேகாேனrபட்டி தர்மகர்த்தா சந்து வார்டு-21 , 
9.இராசிபுரம் (ந) ேகாேனrபட்டி அண்ணா 
சாைல வார்டு-22 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்க 
பள்ளி அறிஞர் 
அண்ணாசாைல 
637408
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

146 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம் (ந) சிங்களாந்தபுரம் ேராடு 
காலனி - காமராஜ் நகர் வார்டு-2 , 
2.இராசிபுரம் (ந) ேகாேனrப்பட்டி வார்டு-22 , 
3.இராசிபுரம் (ந) அண்ணாசாைல வார்டு-22 , 
4.இராசிபுரம் (ந) ேகாேனrப்பட்டி  ேமற்கு 
ெதரு  வார்டு-20 , 5.இராசிபுரம் (ந) 
ேகாேனrபட்டி ஏrக்கு ெதற்கு பிளாக் 
1வார்டு-22 , 6.இராசிபுரம் (ந) ேகாேனrப்பட்டி 
ஏrக்கு ெதற்கு பிளாக் 2  வார்டு-22 , 
7.இராசிபுரம் (ந) ேகாேனrப்பட்டி ஏrக்கு 
ெதற்கு பிளாக் 4 வார்டு-22 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்க 
பள்ளி அறிஞர் 
அண்ணாசாைல 
637408

147 ேமற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முத்துகாளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு வார்டு-1 , 2.முத்துகாளிப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு 
வார்டு-2 , 3.முத்துகாளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதேவந்திரர் ெதரு வார்டு-2 , 
4.முத்துகாளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பைழய அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
முத்துகாளிப்பட்டி 
637401

148 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முத்துகாளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதிய அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-3 , 
2.முத்துகாளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-3 , 
3.முத்துகாளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வி.ஜ.பி நகர் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
முத்துகாளிப்பட்டி 
637401

149 ஓட்டுக் கட்டிடம் எண் 1 
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 
பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முத்துகாளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாநகர் வார்டு-3 , 
2.முத்துகாளிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபாயர் குடியிருப்பு வார்டு-2 , 
3.முத்துகாளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஏ.டி.சி டிப்ேபா அருகில் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஓ.ந.நிபள்ளி, 
முத்துக்காளிப்பட்டி 
637401

150 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
முத்துக்காளிப்பட்டி 
637401
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

151 கிழக்கு பார்தத புதிய 
தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கூனேவலம்பட்டிபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூணேவலம்பட்டிபுதூர் ெதன் பாகம் வார்டு-1 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கூனேவலம்பட்டி 
புதூர் 637401

152 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கூனேவலம்பட்டிபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூணேவலம்பட்டிபுதூர் நத்தம் வட பாகம் 
வார்டு-1 , 2.கூனேவலம்பட்டிபுதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கூனேவலம்பட்டி புதூர் 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கூனேவலம்பட்டிபுதூ
ர் 637401

153 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கூனேவலம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாலப்பாைளயம் வடக்கு பகுதி வார்டு-3 , 
2.கூனேவலம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாலப்பாைளயம் ெதற்குப் பகுதி வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கூனேவலம்பட்டிபுதூ
ர் 637401

154 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ெதற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கூனேவலம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாலப்பாைளயம் காலனி வார்டு-4,5 , 
2.கூனேவலம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூனேவலம்பட்டி வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கூனேவலம்பட்டிபுதூ
ர் 637401

155 ேமற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கூனேவலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூனேவலம்பட்டி வார்டு-7,8 , 
2.கூனேவலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆைணக்கட்டிபாைளயம் வார்டு-9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கூனேவலம்பட்டிபுதூ
ர் 637401

156 ெதற்கு பார்த்த முதல் 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) முனியப்பன் ேகாவில் 
ெதரு வார்டு 1 , 2.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) 
முனியப்பன் ேகாவில் ெதரு 2 வார்டு 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
குருசாமிபாைளயம் 
637403

157 ெதற்கு பார்த்த  
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) புதுக்காலனில வார்டு 
2 , 2.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) 
கிழக்குப்பாவடிெதரு வார்டு 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
குருசாமிபாைளயம் 
637403
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

158 ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு 
பார்த்தது ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) புதுக்காடு ெதரு 
வார்டு 4 , 2.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) ெநசவாளர் 
காலனி வார்டு 4 , 3.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) 
நடுத்ெதரு வார்டு 5 , 4.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) 
பிள்ளாநல்லூர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
குருசாமிபாைளயம் 
637403

159 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் எண்.3 கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) ெபrயத் ெதரு வார்டு 
6 , 2.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) ெபருமாள் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு 7 , 3.பிள்ளாநல்லூர் 
(ேப) ெபrயபாவடி வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
குருசாமிபாைளயம் 
637403

160 க.எண்.1 வடக்கு பார்த்த 
தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) ேதாப்புக்காடு வார்டு 8 
, 2.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) ெகாமாரபாைளயம் 
ேமட்டுத்ெதரு வார்டு 9 , 3.பிள்ளாநல்லூர் 
(ேப) குருசாமிபாைளயம் வார்டு 8 , 
4.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) ேதாப்புக்காடு, 
ெகாமரபாைளயம் ேமட்டுெதரு  வார்டு  10 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ெசங்குந்தர் மகாஜன 
உ.து.பள்ளி 
குருசாமிபாைளயம் 
637403

161 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) பாவடித்ெதரு வார்டு 
11,12,13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பிள்ளாநல்லூர்  
637403

162 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) பாவடித்ெதரு வார்டு 
9, 12 , 2.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) பிள்ளாநல்லூர் 
வார்டு 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பிள்ளாநல்லூர் 
637403

163 ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் 
அட்ைட கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) ராமலிங்க நகர் வார்டு 
14 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பிள்ளாநல்லூர் 
637403

164 ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிள்ளாநல்லூர் (ேப) பிள்ளாநல்லூர் வார்டு 
15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பிள்ளாநல்லூர் 
637403

165 கல்பாைளயம் புதிய 
வில்ைல கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபான்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசட்டியார்ெதரு வார்டு-1 , 2.ெபான்குறிச்சி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு-1 , 3.ெபான்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபா.கல்பாைளயம் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
ெபான்குறிச்சி 637403
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

166 கல்பாைளயம் புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபான்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாப்பம்பட்டி அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-2 , 
2.ஆயிபாைளயம் (வ.கி),ெபான்குறிச்சி (ஊ) 
ஆயிபாைளயம் வார்டு-1 , 3.ஆயிபாைளயம் 
(வ.கி),ெபான்குறிச்சி (ஊ) ஆயிபாைளயம் 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
ெபான்குறிச்சி 637403

167 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.85ஆர் ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) நாடார் ெதரு வார்டு - 1 , 2.85ஆர் 
ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பனங்காடு வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
85.ஆர்.ெகாமாராபா
ைளயம் 637403

168 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.85ஆர் ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு - 
2,3 , 2.85ஆர் ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) இளங்காடு வார்டு - 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
85.ஆர்.ெகாமாராபா
ைளயம் 637403

169 வடக்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆண்டகளுர் ேகட்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குருக்கபுரம் வார்டு-1 , 2.ஆண்டகளுர் 
ேகட்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆண்டகளுர் ேகட் 
வார்டு-3 , 3.ஆண்டகளுர் ேகட்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெகாழிஞ்சிப்பட்டி வார்டு-1,2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெகாழிஞ்சிபட்டி 
637401

170 ேமற்கு பார்த்த 
வடக்குபகுதி அைற எண் 
68

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆண்டகளுர் ேகட்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சக்திநகர்,பாரக்கல் புதூர் வார்டு-5,6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

திருவள்ளுவர் அரசு 
கைல கல்லூr 
ஆண்டகளூர்ேகட் 
637401

171 ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு 
பகுதி அைற எண் 67

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆண்டகளுர் ேகட்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டகளுர்ேகட் வார்டு-3,4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

திருவள்ளுவர் அரசு 
கைல கல்லூr 
ஆண்டகளூர்ேகட் 
637401
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

172 அைற எண் 61ேமற்கு 
பார்த்த  தார்சு கட்டிடம்  
நடு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குருக்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எல்லப்பாைளயம், குருக்கபுரம் குடித்ெதரு 
வார்டு-4 , 2.குருக்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாழிஞ்சிப்பட்டி காட்டுக்ெகாட்டாய் 
வார்டு-1 , 
3.எல்லப்பாைளயம்(வ.கி),குருக்கபுரம்  (ஊ) 
அழகாபுரம் வார்டு-4 , 
4.எல்லப்பாைளயம்(வ.கி), குருக்கபுரம்(ஊ) 
வண்டிப்ேபட்ைட, எல்லப்பாைளயம் அரு 
காலனி வார்டு-4 , 5.ஆண்டலூர் 
ேகட்(வ.கி),குருக்கபுரம் (ஊ) ஆண்டலூர் 
ேகட் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

திருவள்ளுவர் அரசு 
கைல கல்லு◌ாr 
ஆண்டகளூர்ேகட் 
637401

173 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் 
காலனி ெதரு வார்டு-3 , 2.இராசிபுரம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி ெதரு 
வார்டு-2 , 3.இராசிபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதேவந்திரர் ெதரு வார்டு-4 , 
4.இராசிபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுண்டர் 
ெதரு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
கவுண்டம்பாைளயம் 
637408

174 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் 
காலனி வார்டு-3 , 2.இராசிபுரம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதேவந்திரர் ெதரு, கவுண்டர் ெதரு 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
கவுண்டம்பாைளயம் 
637408

175 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-2 , 
2.இராசிபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுணடர் 
ெதரு, காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
கவுண்டம்பாைளயம் 
637408

176 ெதற்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
அைணப்பாைளயம் 
637401

177 ஓட்டுகட்டிடம் கிழக்கு 
பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பிள்ளப்பநாயக்கனூர் 
637401
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

178 வடக்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதியின் கட்டிட எண் 1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சந்திரேசகரபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சந்திரேசகரபுரம் மிட்டாகளரம்பட்டி வார்டு-1 
, 2.சந்திரேசகரபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தட்டான்குட்ைடகாலனி கரட்டுப்பட்டிகாலனி 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சந்திரேசகரபுரம் 
637401

179 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் அைற எண் 
3-ன் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெதற்குபட்டிசந்திரேச
கரபுரம் 637401

180 க.எண்.2 வடக்கு பார்த்த 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சந்திரேசகரபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்குப்பட்டி அருந்ததியர் காலனி வார்டு-4 
, 2.சந்திரேசகரபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓனாக்கரடு வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெதற்குபட்டிசந்திரேச
கரபுரம் 637401

181 ஓட்டு கட்டிடம் எண் 2 
வடக்கு பார்த்தது ேமற்கு 
பகுதி பிளாக் 3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சந்திரேசகரபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சந்திரேசகரபுரம் அக்ரஹாரம் ெபrயத் 
ெதாடடிய ெதரு வார் , 2.சந்திரேசகரபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சந்திரேசகரபுரம் வார்டு-7 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ெதற்கு
பட்டிசந்திரேசகரபுரம் 
637401

182 ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி),ேபாடிநாயக்கன்பட்டி 
(ஊ) பாரப்பட்டி பகுதி வார்டு-1 , 
2.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி),ேபாடிநாயக்கன்பட்டி 
(ஊ) ேபாடிநாயக்கன்பட்டி ஊர்புறம் வார்டு-2 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ேபாடிநாயக்கன்பட்டி 
637412

183 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிங்களாந்தபுரம்(வ.கி) ேபாடிநாயக்கன்பட்டி 
(ஊ) ஓனாங்கரடு வார்டு-3 , 
2.சிங்களாந்தபுரம்(வ.கி), 
கனகெபாம்மம்பட்டி(ஊ) கனகெபாம்மம்பட்டி 
வார்டு-1,3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ேபாடிநாயக்கன்பட்டி 
637412
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

184 கிழக்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிங்களாந்தபுரம்(வ.கி), அரசப்பாைளயம் 
(ஊ) அரசப்பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.சிங்களாந்தபுரம்(வ.கி), அரசப்பாைளயம் 
(ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-1 , 
3.சிங்களாந்தபுரம்(வ.கி), அரசப்பாைளயம் 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-1 , 
4.சிங்களாந்தபுரம்(வ.கி), அரசப்பாைளயம்(ஊ) 
அப்பநாயக்கன்பட்டி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அரசபாைளயம் 
637408

185 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-1 , 
2.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சிங்களாந்தபுரம் 
637412

186 க.எண்.2 வடக்கு பார்த்த 
க.ேம. பகுதி தார்சு 
கட்டிடம் பிளாக்-5

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிங்காளந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்குத்ெதரு வார்டு-3,4,6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சிங்களாந்தபுரம் 
637412

187 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிள்ளார் ெசட்டி ெதரு வார்டு-3,5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சிங்களாந்தபுரம் 
637412

188 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசட்டித்ெதரு வார்டு-4 , 2.சிங்களாந்தபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு வார்டு-7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
சிங்களாந்தபுரம் 
637412

189 க.எண்.3 ேமற்கு பார்த்த 
வில்ைல கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிங்களாந்தபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-8 , 
2.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-9,10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சிங்களாந்தபுரம் 
637412

190 ேமற்கு பார்த்த  
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு-8 , 
2.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-9,10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சிங்களாந்தபுரம் 
637412
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

191 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பழனியப்பனூர் நாடார் ெதரு  வார்டு 1,2 , 
2.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பழனியப்பனூர் அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 
2 , 3.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பழனியப்பனூர் காட்டுலவு வார்டு 2 , 
4.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பம்பட்டி வார்டு 5 , 
5.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பம்பட்டி காட்டுவளவு வார்டு 5 , 
6.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பம்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு வார்டு 
5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பழனியப்பனூர் 
637412

192 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பழனியப்பனூர் காட்டுவளவு வார்டு 3 , 
2.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமாளப்பாைளயம் காட்டுவளவு வார்டு 3 , 
3.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லங்காடு அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 
3 , 4.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமாளப்பாைளயம் நாடார் ெதரு  வார்டு 4 , 
5.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமாளப்பாைளயம் ெதற்கு காடுலஸ வார்டு 
4 , 6.ேமாளப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பம்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 
5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பழனியப்பனூர் 
637412

193 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி (ேப) பாரஸ்டு பங்களா ெதரு 
வார்டு 1 , 2.புதுப்பட்டி (ேப) முனியப்பன் 
புதூர் வார்டு 2 , 3.புதுப்பட்டி  (ேப) 
முனியப்பன்புதூர் காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு 
3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
புதுப்பட்டி 637407

194 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி  (ேப) ெபrய முனியப்பன் 
ேகாவில் வார்டு 3 , 2.புதுப்பட்டி  (ேப) 
நிங்கான் கரடு காட்டுக் ெகாட்டாய்கள்  
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
புதுப்பட்டி 637407
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

195 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதியின் அைற எண் 3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி  (ேப) பாரதி நகர் வார்டு 5 , 
2.புதுப்பட்டி  (ேப) காட்டூர் காட்டுக் 
ெகாட்டாய்கள்  வார்டு  5 , 3.புதுப்பட்டி  
(ேப) ேவம்படி முனியப்பன்  ேகாயில் ெதரு 
வார்டு 6 , 4.புதுப்பட்டி  (ேப) ஒமந்தூரான் 
காட்டுக் ெகாட்டாய்கள்  வார்டு 6 , 
5.புதுப்பட்டி  (ேப) கலியெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு  வார்டு 7 , 6.புதுப்பட்டி  (ேப) புதூர் 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
புதுப்பட்டி 637407

196 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதியின் அைற எண் 4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி  (ேப) கள்ளவள்ளி காடு 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு-8 , 2.புதுப்பட்டி  
(ேப) கள்ளவள்ளிகாடு காட்டுக் 
ெகாட்டாய்கள்  வார்டு-9 , 3.புதுப்பட்டி  (ேப) 
அம்சாேகாவில் காட்டுெகாட்டாய் வார்டு 10 
, 4.புதுப்பட்டி  (ேப) அம்மன் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
புதுப்பட்டி 637407

197 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி  (ேப) கிராமநத்தம் வார்டு 11 , 
2.புதுப்பட்டி  (ேப) இந்திரா காந்தி ெதரு 
வார்டு 11 , 3.புதுப்பட்டி  (ேப) ேமாகன் 
குமாரமங்கலம் ெதரு  வார்டு 11 , 
4.புதுப்பட்டி  (ேப) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு 12 , 5.புதுப்பட்டி  (ேப) நமச்சிவாயம் 
ெதரு வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஆர்.புதுப்பட்டி 637407

198 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி  (ேப) காமராசர் ெதரு வார்டு 13 
, 2.புதுப்பட்டி  (ேப) அம்ேபத்கார் ெதரு 
வார்டு 13 , 3.புதுப்பட்டி  (ேப) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு 13 , 4.புதுப்பட்டி  
(ேப) சத்யா நகர் வார்டு 14 , 5.புதுப்பட்டி  
(ேப) அண்ணா ெதரு வார்டு 15 , 6.புதுப்பட்டி 
(ேப) பழனிேவல் ெதரு வார்டு 15 , 
7.புதுப்பட்டி  (ேப) புதிய காலனி வார்டு 15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஆர்.புதுப்பட்டி 637407
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

199 ெதற்கு பக்கமுள்ள 
ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மூலப்பள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்கு மைளயாளத்ெதரு வார்டு-1 , 
2.மூலப்பள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய் கிழக்கு வார்டு-2 , 
3.மூலப்பள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய் ேமற்கு வார்டு-2 , 
4.மூலப்பள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாதாேகாயில்ெதரு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
மூலப்பள்ளிப்பட்டி 
637406

200 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
மூலப்பள்ளிப்பட்டி 
637406

201 வடக்கு புறமுள்ள 
ேமற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மூலப்பள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாைரயாறு வார்டு-3 , 2.மூலப்பள்ளிப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டுெகாட்டாய் 
வார்டு-3 , 3.மூலப்பள்ளிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) குரங்காத்து பள்ளம் வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
மூலப்பள்ளிப்பட்டி 
637406

202 ேமற்கு பார்த்த 
அட்ைடக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடுகம்முனியப்பம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வன்னியர் ெதரு வார்டு-1 , 
2.வடுகம்முனியப்பம்பாைளயம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
வ.மு.பாைளயம் 
637408

203 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாவல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-1 , 2.நாவல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நா.உைடயார்பாைளயம் 
வார்டு-2 , 3.நாவல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாவல்பட்டி வார்டு-1 , 4.நாவல்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கிழக்கு காட்டுக்ெகாட்டாய் 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
நாவல்பட்டி காட்டூர் 
636202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

204 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாவல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டூர் 
வார்டு-3 , 2.நாவல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு-4 , 3.நாவல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டூர்பிrவு வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
நாவல்பட்டிகாட்டூர் 
636202

205 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி பிளாக் 1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாழப்பாடி 
பிrவு ேராடு காட்டுபகுதி   வார்டு-1 , 
2.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்ேபத்கார் நகர், இந்திராநகர் வார்டு-1 , 
3.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மங்களபுரம் கைடவதீி வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி  
மங்களபுரம் 636202

206 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி பிளாக் 1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மங்களபுரம் கிழக்கு கிராம நத்தம் 
பகுதிவார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
மங்களபுரம் 636202

207 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
மங்களபுரம் 636202

208 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
மங்களபுரம் 636202

209 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தண்டாக்கவுண்டம் பாைளயம் வார்டு-3 , 
2.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கலரங்குட்ைட மூலக்காடு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
தாண்டாகவுண்டம்பா
ைளயம் 636202

210 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாநகர் நாகப்பட்டினம் வார்டு-3 , 
2.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகணாங்குகாடு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
தாண்டாகவுண்டம்பா
ைளயம் 636202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

211 கி.பா.தார்சு 
கட்டிடத்தின்வடக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
களரங்குட்ைட பகுதி வார்டு-3 , 
2.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூலக்காடு 
வார்டு-3 , 3.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊத்துப்புளிகாடு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
தாண்டாகவுண்டம்பா
ைளயம் 636202

212 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின்ேமற்குபார்த்
தகட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லதங்காள் ேகாயில் காட்டுவளவு 
வார்டு-4 , 2.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிராமநத்தம் குடித்ெதரு வார்டு-4 , 
3.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அைனப்பாைளயம் கல்ேலrபட்டி  வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
தாண்டாகவுண்டம்பு
தூர்  636202

213 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓட்டப்பட்டி வார்டு-4 , 2.மங்களபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காட்டுவளவு வார்டு-4 , 
3.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எருமபட்டி 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
தாண்டாகவுண்டம்பு
தூர்  636202

214 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ைமய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாண்டாகவுன்டன்புதூர் வார்டு-5 , 
2.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஐந்துதுைளகிணறு வார்டு-5 , 
3.மங்களபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உரம்பு 
வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
உரம்பு 636202

215 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவளவு வார்டு-5 , 2.மங்களபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆனந்தாயி ேகாயில் பகுதி 
வார்டு-5 , 3.மங்களபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உரம்பு ,ெமட்டாலா ேராடு வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
உரம்பு 636202

216 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஈஸ்வரமூர்த்திபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுவளவு வடக்கு வார்டு-1 , 
2.ஈஸ்வரமூர்த்திபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுவளவு ெதற்கு வார்டு-1,2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ஈஸ்வரமூர்த்திபா
ைளயம் 636202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

217 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஈஸ்வரமூர்த்திபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஈஸ்வரமூர்த்தி பாைளயம் வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ஈஸ்வரமூர்த்திபா
ைளயம் 636202

218 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஈஸ்வரமூர்த்திபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஈஸ்வரமூர்த்தி பாைளயம் வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ஈஸ்வரமூர்த்திபா
ைளயம் 636202

219 கிழக்குபார்த்தவில்ைலக
ட்டிடத்தின்ெதற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ஈஸ்வரமூர்த்திபா
ைளயம் 636202

220 ேமற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திம்மநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திம்மநாயக்கன் பட்டி வார்டு-1 , 
2.திம்மநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணா நகர் ஆதிதிராவிடர் 
காலனிவார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
திம்மநாயக்கன்பட்டி 
636202

221 ேமற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திம்மநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இந்திரா நகர் வார்டு-1 , 
2.திம்மநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டு வளவு வார்டு-1 , 
3.திம்மநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சந்ைதேபட்ைட வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
திம்மநாயக்கன்பட்டி 
636202

222 ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திம்மநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திம்மநாய்க்கன்பட்டி கிராம பகுதி வார்டு-2 , 
2.திம்மநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குறவர் ெதரு வார்டு-2 , 
3.திம்மநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசினர்பள்ளி காட்டுவளவு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
திம்மநாயக்கன்பட்டி 
636202

223 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திம்மநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திம்மநாய்க்கன் பட்டி எம்.ஜி.ஆர் நகர் காட்டு 
வளவுவார்டு- , 2.திம்மநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காட்டுவளவு வார்டு-2 , 
3.திம்மநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எரன்குட்ைட வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
திம்மநாயக்கன்பட்டி 
636202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

224 வடக்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேவப்பிைலகுட்ைட 
636202

225 வடக்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின் 
ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேவப்பிைலக்குட்ைட 
636202

226 ெதற்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மத்துருட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவம்பாகவுண்டர் புதூர் வார்டு-4 , 
2.மத்துருட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆத்துேமடு 
ெதரு வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேவம்பாகவுண்டன்பு
தூர் 636202

227 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மத்துருட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிங்கிலியன் ேகாம்ைப ெதரு 1  வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சிங்கிலியன்ேகாம்
ைப 636202

228 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின்  கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சிங்கிலியன்ேகாம்
ைப 636202

229 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆயில்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பைழயகாலனி வார்டு-1 , 
2.ஆயில்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-1 , 3.ஆயில்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வினாயகர் 
ேகாவில்ெதரு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
ஆயில்பட்டி 636202

230 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆயில்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ்காலனி 
வார்டு-2 , 2.ஆயில்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுக்காலனி வார்டு-2 , 3.ஆயில்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கிழக்குக்காடு வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
ஆயில்பட்டி 636202

231 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆயில்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆஞ்ேநயர் ேகாயில்ெதரு வார்டு-3 , 
2.ஆயில்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
ஆயில்பட்டி 636202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

232 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின்  ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆயில்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலயாளெதரு வார்டு-3 , 2.ஆயில்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமசந்திரநகர் வார்டு-3 , 
3.ஆயில்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு வார்டு-3 , 
4.ஆயில்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கராலாகாடு 
வார்டு-4 , 5.ஆயில்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டிகுட்ைட வார்டு-4 , 6.ஆயில்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய்(கிழக்கு)வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
ஆயில்பட்டி 636202

233 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கார்கூடல்பட்டி பிட்-1(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லியம்பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.கார்கூடல்பட்டி பிட்-1(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உைடயார்பாைளயம் வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
உைடயார்பாைளயம் 
636202

234 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெமட்டாலா வார்டு-1 , 2.கார்கூடல்பட்டி 
பிட்-1 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கும்பக்ெகாட்டாய், 
கராலாகாடு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி 
உைடயார்பாைளயம் 
636202

235 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் நடுப்பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லியம்பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெமட்டாலா வார்டு-1 , 3.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) உைடயார்பாைளயம் வார்டு-1 , 
4.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்ைடகாடு வார்டு-2 , 
5.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ராஜாபாைளயம் வார்டு-2 , 6.கார்கூடல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒண்டிகைட வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
உைடயார்பாைளயம் 
636202

236 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

அ.ேம.நி.பள்ளி 
உைடயார்பாைளயம் 
636202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

237 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
ைமயப்பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஒன்பதாம்பாளிக்காடு வார்டு-3 , 
2.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிலிப்பாக்குட்ைட வார்டு-3 , 
3.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்ைடக்காடு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
உைடயார்பாைளயம் 
636202

238 வடக்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஒன்பதாம்பாலிக்காடு வார்டு-3 , 
2.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நீலகாரத்ெதரு வார்டு-3 , 3.கார்கூடல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூரக்குட்ைட வார்டு-3 , 
4.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமராஜ்நகர் வடக்கு வார்டு-3 , 
5.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கும்பக்ெகாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பிலிப்பாகுட்ைட 
636202

239 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிலிப்பாகுட்ைட வடக்கு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
பிலிப்பாகுட்ைட 
636202

240 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கார்கூடல்பட்டி வார்டு-3 , 2.கார்கூடல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சம்பாபாளிபுதூர் வடக்கு 
வார்டு-4 , 3.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கல்லாத்துக்காடு வடக்கு வார்டு-4 , 
4.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாைரகிணறு பிrவுேராடு வார்டு-4 , 
5.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலயாளப்பட்டி ேமற்க்கு வார்டு-4 , 
6.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்மண்காடு ேமற்கு வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சம்பாபாலிபுதூர் 
636202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

241 ெதற்கு பார்த்த 
ஓட்டுகட்டிடத்தின்கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலயாளப்பட்டி கிழக்கு வார்டு-4 , 
2.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சம்பாபாளிபுதூர் ெதற்கு வார்டு-4 , 
3.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாணப்பாைத வார்டு-4 , 4.கார்கூடல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்லாத்துக்காடு ெதற்கு 
வார்டு-4 , 5.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசம்மண்காடு கிழக்கு வார்டு-4 , 
6.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமராஜ் நகர் ெதற்கு  வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சம்பாபாலிபுதூர் 
636202

242 வடக்குபார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிலிப்பாக்குட்ைடகாடு வார்டு-3 , 
2.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேக.கணவாய்பட்டி வார்டு-5 , 
3.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருங்குட்ைடகாடு வார்டு-5 , 
4.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி. 
கணவாய்பட்டி வார்டு-5 , 5.கார்கூடல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன மதுைர வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபத்தநாயக்கன்பட்டி 
636202

243 வடக்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பி.கணவாய்பட்டி வார்டு-5 , 2.கார்கூடல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபத்தநாய்க்கன்பட்டி 
வார்டு-5 , 3.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு-5 , 
4.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில் காடு வார்டு-5 , 
5.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாம்பல் 
குழிக்காடு வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபத்தநாயக்கன்பட்டி 
636202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

244 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கப்பலூத்து வார்டு-5 , 2.கார்கூடல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) விளாங்குட்ைட வார்டு-5 
, 3.கார்கூடல்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு 
காடு வார்டு-5 , 4.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஈச்சங்கல்கரடு வார்டு-5 , 
5.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எருதுமைலயான் ேகாயில் வார்டு-5 , 
6.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெநய்க்காத்துக்குட்ைட வார்டு-5 , 
7.கார்கூடல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அட்ைடக்கல் காடு வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கப்பலூத்து 636202

245 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாைரகிணறு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறவன் 
ெதரு வார்டு-1 , 2.நாைரகிணறு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சின்னப்பன்ைன ெதரு வார்டு-1 
, 3.நாைரகிணறு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுப்பண்னண ெதரு வார்டு-1 , 
4.நாைரகிணறு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ெதரு வார்டு-1 , 5.நாைரகிணறு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு 
வார்டு-2 , 6.நாைரகிணறு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாட்டுக்காரன் ேகாவில் வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
நாைரகிணறு 636118
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

246 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாைரகிணறு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வண்டிக்காரன் ேதாட்டம், எம்ஜிஆர் 
நகர்வார்டு-2 , 2.நாைரகிணறு(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருந்ததியர் ெதரு பள்ளிக்கூடம் 
அருகில் வார்டு-1 , 3.நாைரகிணறு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெகாங்கரான் குட்ைட புதுப்பட்டி 
மாrயம்மன் ேகாவில் பால , 4.நாைரகிணறு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைடயாச்சி ேதாட்டம், 
காளியம்மன் ேதாட்டம் வார்டு-2 , 
5.நாைரகிணறு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதிய 
ேமாட்டூர் வார்டு-3 , 6.நாைரகிணறு(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பைழய ேமாட்டூர் வார்டு-3 , 
7.நாைரகிணறு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சூைரகுட்ைட வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
நாைரகிணறு 636118

247 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாைரக்கிணறு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேநரு 
நகர் வார்டு-4 , 2.நாைரக்கிணறு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமலக்காடு வார்டு-4 , 
3.நாைரக்கிணறு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சூரக்குட்ைட வார்டு-4 , 
4.நாைரக்கிணறு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதியேமாட்டூர் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
நாைரகிணறு 636118

248 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாைரக்கிணறு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதி 
நகர் வார்டு-4 , 2.நாைரக்கிணறு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) இராமநாதபுரம் வார்டு-5 , 
3.நாைரக்கிணறு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிவாநகர் வார்டு-3 , 4.நாைரக்கிணறு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பைழயேமாட்டூர் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
நாைரகிணறு 636118
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

249 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் அைற எண் 
22

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முள்ளுகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு 
பாலாத்துக்காடு ெசக்சன் வார்டு-1 , 
2.முள்ளுகுறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு-1 , 3.முள்ளுகுறிச்சி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்யா நகர் வார்டு-1 , 
4.முள்ளுகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தும்பல்பட்டி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசுமைலவாழ் 
ேம.நி.பள்ளி 
முள்ளுகுறிச்சி 
636142

250 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் அைற எண் 
20

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முள்ளுகுறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயார் 
நகர் வார்டு-1 , 2.முள்ளுகுறிச்சி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வடக்கு பாலாத்துக்காடு 
முள்ளுக்குறிச்சி அருந்ததியர் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசு மைலவாழ் 
ேம.நி.பள்ளிமுள்ளுகு
றிச்சி 636142

251 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முள்ளுகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-1 , 
2.முள்ளுகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணா நகர் வார்டு-1 , 3.முள்ளுகுறிச்சி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி நகர் வார்டு-1 , 
4.முள்ளுகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு 
பாலாத்துக்காடு வார்டு-2 , 5.முள்ளுகுறிச்சி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதப்பக்கலக்காடு 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அரசுமைலவாழ்ேம.
நி,பள்ளிமுள்ளுகுறிச்
சி 636412

252 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
ைமயப்பகுதி அைற எண் 
9

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முள்ளுகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முள்ளுக்குறிச்சி வார்டு-4 , 2.முள்ளுகுறிச்சி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைரவரீன் ேகாவில் 
ெதரு வார்டு-4 , 3.முள்ளுகுறிச்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-4 , 
4.முள்ளுகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணா நகர் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசுமைலவாழ்.ேம.
நி.பள்ளி 
முள்ளுகுறிச்சி 
636142
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

253 ெத.ப. ஓட்டு கட்டிடம் 
ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரகூர்க்ேகாம்ைப (வ.கி) ஊனாந்தாங்கல் 
(ஊ) சின்ன வரகூர்க்ேகாம்ைப வார்டு-1 , 
2.வரகூர்க்ேகாம்ைப (வ.கி) ஊனாந்தாங்கல் 
(ஊ) ெபrய வரகூர்ேகாம்ைப வார்டு-1 , 
3.வரகூர்க்ேகாம்ைப (வ.கி) ஊனாந்தாங்கல் 
(ஊ) கீைரக்காடு வார்டு-1 , 4.சின்னெசக்கிடி 
(வ.கி) ஊனாந்தாங்கல் (ஊ) சின்னெசக்கிடி 
வார்டு-2 , 5.ெபrயெசக்கிடி 
(வ.கி)ஊனாந்தாங்கல் (ஊ) ெபrயெசக்கிடி 
வார்டு-2 , 6.ெகாளக்கேமடு (வ.கி) 
ஊனாந்தாங்கல் (ஊ) ெகாளக்கேமடு  
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வரகூர்ேகாம்ைப 
636142

254 ேமற்குபார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஊனாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கrயாம்பட்டி வார்டு-3 , 2.ஊனாந்தாங்கல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூலக்காடு வார்டு-3 , 
3.ஊனாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாட்டிக்காடு வார்டு-3 , 4.ஊனாந்தாங்கல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கழுைதக்குட்ைடக்காடு 
வார்டு-3 , 5.ஊனாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
கrயாம்பட்டி 636142

255 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஊனாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊனாந்தாங்கல் வார்டு-4 , 2.ஊனாந்தாங்கல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-4 , 
3.ஊனாந்தாங்கல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசட்டியூர் வார்டு-4 , 4.ஊனாந்தாங்கல் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சூலக்கல்புதூர் வார்டு-4 , 
5.ஊனாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
கrயாம்பட்டி 636142

256 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயக்குறிச்சி (வ.கி) மூலக்குறிச்சி (ஊ) 
ெபrயக்குறிச்சி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
மூலக்குறிச்சி 636142
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List of Polling Stations for 92 - ராசிபுரம்(எஸ்.சி) Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

257 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மூலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மூலக்குறிச்சி வார்டு-2 , 2.மூலக்குறிச்சி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுண்ணாம்பு சூைல, 
ஏrக்கைர வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
மூலக்குறிச்சி 636142

258 கிழக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மாவார்   (வ.கி) ெபரப்பஞ்ேசாைல (ஊ) 
மாவார் வார்டு-1 , 2.ெபரப்பஞ்ேசாைல (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெபரப்பஞ்ேசாைல வார்டு-2 , 
3.புதூர் பாலப்பட்டி  (வ.கி) ெபரப்பஞ்ேசாைல 
(ஊ) புதூர் பாலப்பட்டி வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபrயேகாம்ைப 
636113

259 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயேகாம்ைப கிராமம் வார்டு-1 , 
2.ெபrயேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயேகாம்ைப புதூர் வார்டு -2 , 
3.ெபrயேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காலக்காடு ெதற்கு வார்டு -3 , 
4.ெபrயேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காலக்காடு வடக்கு வார்டு -4 , 
5.ெபrயேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கும்பெகாட்டாய் வார்டு-5 , 6.ெபrயேகாம்ைப 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்ேகாம்ைப 
வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபrயேகாம்ைப 
636113

ேததி : 29.08.2018

இடம்: நாமக்கல் திருமதி.மு.ஆசியா மrயம்., இ.ஆ.ப.,                      
மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர்       

நாமக்கல்
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List of Polling Stations for 93 - ேசந்தமங்கலம்(எஸ்.டி) Assembly Segment within the  

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

1 ேமற்குப்பார்த்த புதிய 
தார்சுக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (ேப) சின்னகாக்காேவr 
வார்டு-1 , 2.சீராப்பள்ளி (ேப) 
சின்னகாக்காேவr அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-2 , 3.சீராப்பள்ளி (ேப) 
ேதவஸ்தானபுதூர் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சின்னகாக்காேவr 
637406

2 ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (ேப) ேதவஸ்தானம் புதூர் 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அரசுமகளிர் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 
நாமகிrப்ேபட்ைட 
637406

3 ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் எண் 1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (ேப) சின்னகாக்காேவr 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-1 , 2.சீராப்பள்ளி 
(ேப) சீராப்பள்ளி காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் 
வார்டு-9 , 3.சீராப்பள்ளி (ேப) ேமற்கு காலனி 
வார்டு-11 , 4.சீராப்பள்ளி (ேப) ேதாட்டி ெதரு 
வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
நாமகிrப்ேபட்ைட  
637406

4 கூடுதல் தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (ேப) சீராப்பள்ளி கஸ்பா 
வார்டு-13 , 2.சீராப்பள்ளி (ேப) சீராப்பள்ளி 
புதியகஸ்பாெதரு வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
சீராப்பள்ளி 637406

5 கிழக்குப் பார்த்த 
கூடுதல் தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் வடக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (ேப) சீராப்பள்ளி வடக்கு ெதரு 
வார்டு-15 , 2.சீராப்பள்ளி (ேப) சங்கேமடு 
வார்டு-15 , 3.சீராப்பள்ளி (ேப) ெபருமாள் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
சீராப்பள்ளி  637406

6 வடக்கு பார்த்த 
வில்ைலக் கட்டிடத்தின்  
ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (ேப) வள்ளுவர் ெதரு வார்டு-11 
, 2.சீராப்பள்ளி (ேப) கிழக்கு காலனி 
வார்டு-12 , 3.சீராப்பள்ளி (ேப) புதிய கிழக்கு 
காலனி வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
சீராப்பள்ளி 637406

7 வடக்கு பார்த்த 
வில்ைலக் கட்டிடத்தின்  
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (ேப) பள்ளர் ெதரு வார்டு-10 , 
2.சீராப்பள்ளி (ேப) காந்தி அருந்ததியர் ெதரு 
காலனி வார்டு-10 , 3.சீராப்பள்ளி (ேப) 
அம்ேபத்கார் காலனி வார்டு-10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
சீராப்பள்ளி 637406
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

8 ெதற்குப் பார்த்த 
வில்ைலக் கட்டிடத்தின் 
ேமற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (ேப) நடுத்ெதரு வார்டு-7 , 
2.சீராப்பள்ளி (ேப) ேமற்குெதரு வார்டு-6 , 
3.சீராப்பள்ளி (ேப) ெசங்ேகாட்டு புதுத்ெதரு ( 
வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
ஒடுவன்குறிச்சி 
637406

9 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (ேப) ெசட்டியார் ெதரு வார்டு-6 
, 2.சீராப்பள்ளி (ேப) ஆசாr ெதரு வார்டு-6 , 
3.சீராப்பள்ளி (ேப) ஒட்டர் ெதரு வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ஒடுவன்குறிச்சி 
637406

10 க.எண்.2 
ேமற்குபார்த்தவி.கட்டிடத்
தின் வ.பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (ேப) கைடத்ெதரு 
(ஒடுவன்குறிச்சி) , 2.சீராப்பள்ளி (ேப) 
வடக்குத் ெதரு (ஒடுவன்குறிச்சி) , 
3.சீராப்பள்ளி (ேப) காலனி (ஒடுவன்குறிச்சி) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
ஒடுவன்குறிச்சி 
637406

11 ஓட்டுகட்டிடம்எண2 
ேம.பார்த்தது வ.பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (ேப) ேதாட்டித் ெதரு வார்டு-5 , 
2.சீராப்பள்ளி (ேப) காட்டுக் ெகாட்டாய் 
ஒடுவன்குறிச்சி (ேமற்கு)  வார்டு- , 
3.சீராப்பள்ளி (ேப) பள்ளர் ெதரு காலனி  
வார்டு-4 , 4.சீராப்பள்ளி (ேப) காட்டுக் 
ெகாட்டாய் (கிழக்கு)  வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
ஒடுவன்குறிச்சி 
637406

12 க.எண்.1வடக்கு.பா.வி.கட்
டிடத்தின்கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) புதுப்பட்டி ெமயின் 
ேராடு வார்டு-3 , 2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
பாரதி நகர் வார்டு-2 , 3.நாமகிrப்ேபட்ைட 
(ேப) காமராஜ் நகர் வார்டு-1 , 
4.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) அம்ேபத்கார் நகர் 
வார்டு-1 , 5.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) அன்ைன 
இந்திரா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
வ.மு.ெவள்ளக்கல்ப
ட்டி 637406

13 க.எண்.1வடக்கு.பா.வி.கட்
டிடத்தின்ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ேதாப்புக்காடு 
ேராடு வார்டு-3 , 2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
காட்டுவளவு ேமற்கு வார்டு-3 , 
3.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) காட்டுவளவு 
கிழக்கு வார்டு-3 , 4.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
ெவள்ளக்கல்பட்டி 
637406
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

14 க.எண்.1வ.பார்த்தவில்
ைலக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (சி.ஊ) ஆத்தூர் ெமயின் 
ேராடு வார்டு-3 , 2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
அக்கலாம்பட்டி காலனி  வார்டு-3 , 
3.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) தண்ணரீ் பந்தல் 
காட்டு வளவு  வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
தண்ணரீ்பந்தல்காடு 
637402

15 க.எண்.2வ.பார்த்த 
வில்ைலக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ஆத்தூர் ெமயின் 
ேராடு வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
தண்ணரீ்பந்தல்காடு 
637406

16 க.எண்.1வடக்கு 
பார்த்தவில்ைலகட்டிடத்
தின் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) தண்ணரீ் பந்தல் 
காடு காட்டு வளவு (ேமற்கு)  வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
தண்ணரீ்பந்தல்காடு 
637406

17 ெத.பார்த்தவில்ைலகட்டி
டம் கிழக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
அrயாக்கவுண்டம்பட்டி காட்டுவளவு 
கிழக்கு  வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அrயாகுழந்ைதபுதூர் 
637406

18 ெத.பார்த்தவில்ைலகட்டி
டம் ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) அrயாக்குழந்ைத 
புதூர் வார்டு-11 , 2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
ெகாங்களம்மன் நகர்  அருந்ததியர் ெதரு 
பைழய காலனிவார்ட , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அrயாகுழந்ைதபுதூர் 
637406

19 க.எண்.1கி.பார்த்தவி.கட்டி
டத்தின்வடக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ெதற்கு காலனி  
வார்டு-7 , 2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
காட்டுபகுதி வார்டு-7 , 3.நாமகிrப்ேபட்ைட 
(ேப) அண்ணாநகர் வார்டு-7 , 
4.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) பைடயாச்சி ெதரு 
வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
அrயாகவுண்டன்பட்
டி 637406

20 க.எண்.2ெதற்குபார்த்தவி.
கட்டிடத்தின்ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ேதசேபாகி ஒட்டர் 
ெதரு வார்டு-8 , 2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
நாடார் ெதரு வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
அrயாகவுண்டன்பட்
டி 637406
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

21 ஓட்டுகட்டிடம்எண்2 
ெத.பார்த்தது கி.பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
அrயாக்கவுண்டம்பட்டி ேராடு வார்டு-9 , 
2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ெபrயார் நகர் 
வார்டு-9 , 3.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
அrயாக்கவுண்டம்பட்டி, ேமற்குகாட்டுவளவு 
வார்டு-9 , 4.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) பஜைன 
மடத்ெதரு வார்டு-9 , 5.நாமகிrப்ேபட்ைட 
(ேப) எம் ஜி ஆர் நகர் வார்டு-9 , 
6.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) கிழக்குத் ெதரு 
வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
அrயாகவுண்டன்பட்
டி 637406

22 வடக்குபார்த்ததார்சுகட்டி
டம் ேமற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
அrயாகவுண்டம்பட்டி வடக்கு காலனி 
வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
ெகாங்களம்மன்ேகா
வில் 637406

23 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
அrயாகவுண்டம்பட்டி காட்டு வளவு 
(வடக்கு காலனி) வார் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
ெகாங்களம்மன்ேகா
வில் 637406

24 ேமற்கு புறமுள்ள 
வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-10 , 2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
ேதாட்டியர் ெதரு வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
ெகாங்களம்மன்ேகா
வில் 637406

25 கி.பார்த்ததார்சு 
கட்டிடம்எண்.1வடக்குபகு
தி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
அrயாக்கவுண்டம்பட்டி ேராடு வார்டு-12 , 
2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
கத்தாைளப்ேபட்ைட வார்டு-12 , 
3.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ெலனின் நகர் 
வார்டு-12 , 4.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
ஸ்டாலின் நகர் வார்டு-12 , 
5.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) நடுவதீி வார்டு-12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
நாமகிrப்ேபட்ைட 
637406

26 கி.பார்த்த 
தார்சு.கட்டிடம்எண்.2ெத.ப
குதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) சுபாஷ் சந்திர 
ேபாஸ் நகர் வார்டு-13 , 2.நாமகிrப்ேபட்ைட 
(ேப) ேமற்கு காலனி வார்டு-13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
நாமகிrப்ேபட்ைட 
637406
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

27 புதியதார்சு கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 
பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) அன்ைன சத்யா 
நகர் வார்டு-14 , 2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
கிழக்கு காலனி வார்டு-14 , 
3.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) நாமகிrப்ேபட்ைட 
வார்டு-14 , 4.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
கிழக்குத் ெதரு வார்டு-14 , 
5.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) நாமகிrேபட்ைட 
பிrவு-3வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
நாமகிrப்ேபட்ைட 
637406

28 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ராஜாஜி நகர் 
வார்டு-15 , 2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ேநரு 
நகர் வார்டு-15 , 3.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
ேதர் வதீி வார்டு-15 , 4.நாமகிrப்ேபட்ைட 
(ேப) எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு-15 , 
5.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) அக்ரஹாரம் 
வார்டு-15 , 6.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
கிருஷ்ணா நகர் வார்டு-15 , 
7.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) கிழக்கு ெதரு 
வார்டு-15 , 8.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
கைடத்ெதரு-I வார்டு-15 , 
9.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) கைடெதரு-II 
வார்டு-15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
நாமகிrப்ேபட்ைட 
637406

29 ேமற்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ஆத்துரர் ெமயின் 
ேராடு  வார்டு-16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
நாமகிrப்ேபட்ைட 
637406

30 ேமற்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) மதுைரவரீன் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு-16 , 
2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ேஜ.ேஜ. நகர் 
வார்டு-16 , 3.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
பட்டைறேமடு வார்டு-16 , 
4.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) அண்ணா நகர் 
வார்டு-17 , 5.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ஒட்டர் 
ெதரு வார்டு-17 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
நாமகிrப்ேபட்ைட 
637406
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

31 க.எண்.3வ.பகுதிேம.பார்த்
ததார்சுக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) புதுப்பட்டி ெமயின் 
ேராடு  வார்டு-17 , 2.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
ஆத்தூர் ெமயின் ேராடு  வார்டு-18 , 
3.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ேகாபாலபுரம் 
வார்டு-17 , 4.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) 
நாமகிrப்ேபட்ைட காட்டுவளவு வார்டு-18 , 
5.நாமகிrப்ேபட்ைட (ேப) ெவள்ளக்கல்பட்டி 
வார்டு-18 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
நாமகிrப்ேபட்ைட 
637406

32 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிட எண்.1 ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதாப்பப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளர்ெதரு வார்டு - 1,2 , 2.ெதாப்பப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வrீமரத்துபனங்காடு 
வார்டு - 3 , 3.ெதாப்பப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுவளவு வார்டு - 3,4,5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெதாப்பப்பட்டி 637406

33 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதாப்பப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கைடவதீி வார்டு - 1,2 , 2.ெதாப்பப்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பள்ளர்ெதரு வார்டு - 1,2 , 
3.ெதாப்பப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு வார்டு - 2 , 4.ெதாப்பப்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேவலம்பாைளயம் வார்டு - 2 , 
5.ெதாப்பப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவளவு வார்டு - 3,4,5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெதாப்பப்பட்டி 637406

34 ேமற்கு பார்த்த 
தார்சுக்கட்டிடம்எண். 1 
மத்திய பகுதிபிளாக்-1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதா.ேஜடர்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதா.ேஜடர்பாைளயம் கிராமநத்தம் வார்டு-1 
, 2.ெதா.ேஜடர்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-2 , 
3.ெதா.ேஜடர்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நூலகத்ெதரு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேஜடர்பாைளயம் 
637406

35 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் எண்.1 கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதா. ேஜடர்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதா.ேஜடர்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய் 
வார்டு-3 , 2.ெதா. ேஜடர்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஒ.ேஜடர்பாைளயம் நத்தம் 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேஜடர்பாைளயம் 
637406
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

36 ேமற்கு பார்த்த தைர 
தளம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதா. ேஜடர்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர்காலனி வார்டு-3 , 2.ெதா. 
ேஜடர்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்குகாடு வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேஜடர்பாைளயம் 
637406

37 ஓட்டுகட்டிடம்எண2 
கி.பார்த்தெதற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதா.ேஜடர்பாைளயம்(வ.கி), 
ெபருமாகவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-2 , 
2.ெதா.ேஜடர்பாைளயம்(வ.கி), 
ெபருமாகவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) 
ெசல்லியாயிபாைளயம் காட்டுெகாட்டாய்கள் 
வார்டு-3 , 3.ெதா.ேஜடர்பாைளயம்(வ.கி), 
ெபருமாகவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) வன்னியர் 
ெதரு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேஜடர்பாைளயம்

38 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் ேமற்குப்  
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பச்சுைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதா. பச்சுைடயாம்பாைளயம் 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு-1 , 
2.பச்சுைடயாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குருவாலா வார்டு-2 , 
3.பச்சுைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குள்ளாண்டிக்காடு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பச்சுைடயாம்பாைள
யம் 637406

39 ெதற்கு பார்த்த 
வில்ைலகட்டிடம் 
கிழக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதா. 
பச்சுைடயாம்பாைளயம்(வ.கி),பச்சுைடயாம்
பாைளயம் (ஊ) ெதா. 
பச்சுைடயாம்பாைளயம் காட்டுெகாட்டாய் 
வார்டு-2 , 
2.ெதா.பச்சுைடயாம்பாைளயம்(வ.கி), 
பச்சுைடயாம்பாைளயம்(ஊ) 
குள்ளான்டிக்காடு வார்டு-3 , 
3.ஒ.பச்சுைடயாம்பாைளயம் (வ.கி), 
பச்சுைடயாம்பாைளயம் (ஊ) 
ஒ.பச்சுைடயாம்பாைளயம் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பச்சுைடயாம்பாைள
யம் 637406
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

40 வடக்குப் பார்த்த 
வில்ைலக் கட்டிடத்தின் 
ேமற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபரக்கைர நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபால்காடு வார்டு -1 , 2.ெபரக்கைர நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊமத்தங்காடு வார்டு -2 
, 3.ெபரக்கைர நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விளாrக்காடு வார்டு -3 , 4.ெபரக்கைர நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசாட்டபிளாத்தி வார்டு 
-4 , 5.ெபரக்கைர நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாட்டிக்காடு வார்டு -5 , 6.ெபரக்கைர நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருவங்காடு வார்டு -6 , 
7.ெபரக்கைர நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வாளக்காடு வார்டு -7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபரக்கைரநாடு 
637411

41 வடக்குப் பார்த்த 
வில்ைலக் கட்டிடத்தின் 
கிழக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபரக்கைர நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உள்ளுப்பரப்பு வார்டு -8 , 2.ெபரக்கைர நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டிக்காடு வார்டு -9 , 
3.ெபரக்கைர நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊர்புறம் வார்டு -10 , 4.ெபரக்கைர நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடகாடு வார்டு -11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபரக்கைரநாடு 
637411

42 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ைபல்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தளகிராய் 
வார்டு 1 , 2.ைபல்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெநாச்சிகாடு வார்டு 1 , 3.ைபல்நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தண்ணி மாத்தி வார்டு 1 , 
4.ைபல்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காராைமகாடு வார்டு 1 , 5.ைபல்நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புங்கம்பட்டி வார்டு 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
புங்கம்பட்டி 
நrயன்புளியா 
ைபல்நாடு 637411

43 ெதற்குபார்த்த வில்ைலக் 
கட்டிடம்கிழக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ைபல்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவக்காடு 
வார்டு 2 , 2.ைபல்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமனூர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ேமக்னிகாடு-ைபல்நா
டு 637411
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

44 ெதற்கு பார்த்த 
வில்ைலக் கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ைபல்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எடப்புகாடு 
வார்டு 3 , 2.ைபல்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுவளவு வார்டு 3 , 3.ைபல்நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புதுவலவு வார்டு  3 , 
4.ைபல்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளிேசாைல வார்டு 3 , 5.ைபல்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைபலம் வார்டு 4 , 
6.ைபல்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பாணம் 
வார்டு 4 , 7.ைபல்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கலூர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ேமக்னிகாடு-ைபல்நா
டு 637411

45 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
ேமக்னிகாடு-ைபல்நா
டு 637411

46 ெதற்கு தார்சுகட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ைபல்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீழ்ெசங்காட்டுப்பட்டி வார்டு 6 , 2.ைபல்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைபல்நாடு வார்டு 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கீழ்ெசங்காட்டுபட்டி 
637404

47 வடக்குபார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சித்தூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ் 
பூசணிக்குழி வார்டு-1 , 2.சித்தூர்நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமல் பூசணிக்குழி வார்டு-1 , 
3.சித்தூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநவர்காடு 
வார்டு-1 , 4.சித்தூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நrயங்காடு வார்டு-1 , 5.சித்தூர்நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சுண்டக்காடு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
நrயன்காடு 
சித்தூர்நாடு  637411

48 வடக்குபார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சித்தூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊர்புறம் 
வார்டு-2 , 2.சித்தூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பட்டங்கிராய் வார்டு-2 , 3.சித்தூர்நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெபrயஎக்காம்பாலி வார்டு-2 , 
4.சித்தூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அவrக்காடு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
நrயன்காடு 
சித்தூர்நாடு  637411
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

49 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எடப்புளி நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பலவாளி 
வார்டு-1 , 2.எடப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) நாய்க்கன்ேகாம்ைப வார்டு-1 , 
3.எடப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுக்காடு வார்டு-1 , 4.எடப்புளி நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடவயல் வார்டு-1 , 
5.எடப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிருக்காம்பிலத்தி வார்டு-1 , 6.எடப்புளி 
நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்குலம் வார்டு-1 , 
7.எடப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சில்ேலr வார்டு-2 , 8.எடப்புளி நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சாமக்கல் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு மைலவாழ் 
மக்கள் நடுநிைலப் 
பள்ளி ெசங்கைர 
637411

50 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எடப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்காடு வார்டு-2 , 2.எடப்புளி நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) முலச்ேசாைல வார்டு-2 , 
3.எடப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குரங்நாடி வார்டு-2 , 4.எடப்புளி நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பவர்காடு வார்டு-2,3 , 
5.எடப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊர்புறம் 
வார்டு-3 , 6.எடப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசங்கைர வார்டு-3 , 7.எடப்புளி நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) களத்துவளவு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு மைலவாழ் 
மக்கள் நடுநிைலப் 
பள்ளி ெசங்கைர 
637411
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

51 ெதற்குபார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊர்புரம் வார்டு-1 , 2.திருப்புளி நாடு(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புதுவளவு வார்டு-1 , 
3.திருப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பன்னாந்துைற வார்டு-1 , 4.திருப்புளி 
நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துவரப்பள்ளம் 
வார்டு-1 , 5.திருப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஓண்டிவலவு கூப்பன்கரடு வார்டு-1 , 
6.திருப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமல்வளவு வார்டு  -2 , 7.திருப்புளி நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுவலவு வார்டு -2 , 
8.திருப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்பூத்து வார்டு -2 , 9.திருப்புளி நாடு(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கல்ேலr வார்டு -2 , 
10.திருப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கும்பபாடி வார்டு -2 , 11.திருப்புளி நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுள்ளுகுழி வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
திருப்புளிநாடு 637411

52 ெதற்குபார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருப்புளி நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
படேசாைல வார்டு -2 , 2.திருப்புளி நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீைரக்காடு வார்டு -3 , 
3.திருப்புளி நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வாழ்குழி வார்டு -3 , 4.திருப்புளி நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புளியம்பட்டி வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
திருப்புளிநாடு 637411

53 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலந்தூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபலாப்பாடி நாடு வார்டு 1 , 2.ஆலந்தூர் 
நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலந்தூர்நாடு 
வார்டு 2 , 3.ஆலந்தூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபrயமங்கலம் வார்டு 3 , 4.ஆலந்தூர் 
நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னமங்கலம் 
வார்டு 2 , 5.ஆலந்தூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருவங்காடு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந. பள்ளி 
ெபrயமங்கலம் 
ஆலத்தூர்நாடு 637411
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List of Polling Stations for 93 - ேசந்தமங்கலம்(எஸ்.டி) Assembly Segment within the  

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

54 ஓட்டுக் கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குண்டுன்னிநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவலிக்காடு வார்டு 1 , 
2.குண்டுன்னிநாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீைரக்காடு வார்டு  1 , 
3.குண்டுன்னிநாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எண்ணங்காம்பாலி வார்டு 2 , 
4.குண்டுன்னிநாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எட்டடிபாைற வார்டு 2 , 
5.குண்டுன்னிநாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாளத்துக்காடு வார்டு 2 , 
6.குண்டுன்னிநாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குண்டுணிகஸ்பா வார்டு 2 , 
7.குண்டுன்னிநாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அடுக்கம் வார்டு 3 , 8.குண்டுன்னிநாடு(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புதுக்ேகாம்ைப வார்டு 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிபள்ளி 
குண்டுனிநாடு 637411

55 கிழக்குபார்த்தபுதியதார்சு
கட்டிடம்பகுதி-5 வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குண்டூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசம்பட்டி வார்டு 1 , 2.குண்டூர் நாடு(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) இலங்கியம்பட்டி வார்டு 2 , 
3.குண்டூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எரச்சிநாடிப்பட்டி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிநட்டு
க்குழிபட்டிகுண்டூர்நா
டு 637411

56 கிழக்குபார்த்த 
புதியதார்சு கட்டிடத்தின் 
நடுப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குண்டூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திண்டூர்பட்டி வார்டு 4 , 2.குண்டூர் நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நட்டுக்குழிப்பட்டி வார்டு 
5  , 3.குண்டூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாப்பங்கிராய்பட்டி வார்டு 6  , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிநட்டு
க்குழிபட்டிகுண்டூர்நா
டு 637411

57 வடக்குபார்த்தபுதியதார்சு
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குண்டூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுண்டன் 
காட்டுப்பட்டி வார்டு 7  , 2.குண்டூர் 
நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருகுடல் பட்டி 
வார்டு 8  , 3.குண்டூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பள்ளிக்காட்டும்பட்டி வார்டு 9  , 
4.குண்டூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சுக்கிலாம்பட்டி வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிநட்டு
க்குழிபட்டிகுண்டூர்நா
டு 637411
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List of Polling Stations for 93 - ேசந்தமங்கலம்(எஸ்.டி) Assembly Segment within the  

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

58 கிழக்கு பார்த்தபுதிய 
தார்சு 
கட்டிடம்கிழக்குபகுதிபி
ளாக்7

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குண்டூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளக்குழிப்பட்டி வார்டு 1 , 2.குண்டூர் 
நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதனூர்பட்டி 
வார்டு 2 , 3.குண்டூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மூலக்காட்டுப்பட்டி வார்டு 3 , 4.குண்டூர் 
நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபல்லக்காட்டுபட்டி வார்டு 4 , 5.குண்டூர் 
நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்காட்டுப்பட்டி 
வார்டு 5 , 6.குண்டூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) தம்பாடிபட்டி வார்டு 6 , 7.குண்டூர் 
நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்குலம்பட்டி 
வார்டு 7 , 8.குண்டூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கஸ்பாபட்டி வார்டு 8  , 9.குண்டூர் நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீங்கநாடிப்பட்டி வார்டு 9 
, 10.குண்டூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முத்தியங்குழிப்பட்டி வார்டு 10 , 11.குண்டூர் 
நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தீெவட்டிக்காட்டுப்பட்டி வார்டு 11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெவள்ளகுழிபட்டி 
637411

59 வடக்குப் பார்தத  தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வளப்பூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எல்ைலக்கிராய்பட்டி வார்டு -1 , 
2.வளப்பூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருமூர்பட்டி  வார்டு -3 , 
3.வளப்பூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளத்துவளவுப்பட்டி  வார்டு -4 , 
4.வளப்பூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாளத்துக்குழிப்பட்டி  வார்டு -5 , 
5.வளப்பூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புத்தக்கல்பட்டி  வார்டு -6 , 6.வளப்பூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாளாருகாடு  வார்டு -7 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கருமூர்பட்டி 637411
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List of Polling Stations for 93 - ேசந்தமங்கலம்(எஸ்.டி) Assembly Segment within the  

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

60 கிழக்கு பகுதி பிளாக்7 
ெதற்கு பார்த்தது புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வளப்பூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அசக்காட்டுப்பட்டி  வார்டு -8 , 
2.வளப்பூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கைடவளவு  வார்டு -9 , 3.வளப்பூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலூர்பட்டி  வார்டு -10 
, 4.வளப்பூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரப்பளஸீ்வரர் ேகாவில்  வார்டு -11 , 
5.வளப்பூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrய 
ேகாவில்  வார்டு -12 , 6.வளப்பூர்நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அக்கைரவளவுப்பட்டி  வார்டு 
-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
அசக்காட்டுப்பட்டி 
637411

61 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி பிளாக்-22

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஈராங்குழிப்பட்டி வார்டு 19 , 2.வளப்பூர் 
நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுவளவு வார்டு 
15 , 3.வளப்பூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓயாங்குழிப்பட்டி வார்டு 16 , 4.வளப்பூர் 
நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊர்புறம்கஸ்பா 
வார்டு 17 , 5.வனப்பூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேசாலூைடயப்பட்டி வார்டு 18 , 
6.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மகிழம்பட்டி வார்டு 19 , 7.வளப்பூர் நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குட்டுக்கிராய்பட்டி 
வார்டு 20 , 8.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெகாளவங்கிராய்பட்டி வார்டு 21 , 
9.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இட்டுத்துைரப்பட்டி வார்டு 22 , 
10.வளப்பூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாத்தடிவளவுப்பட்டி வார்டு 23 , 
11.வளப்பூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வண்ணாத்துைரப்பட்டி வார்டு 31 , 
12.வளப்பூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமல்ெசங்காடு வார்டு 24 , 13.வளப்பூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓைலயாறு வார்டு 26 , 
14.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ் 
ெசங்காட்டுப்பட்டி வார்டு 28 , 15.வளப்பூர் 
நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியவாடிப்பட்டி 
வார்டு 26 , 16.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆலவாடிப்பட்டி வார்டு 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிஆல
வாடிப்பட்டி 637411
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List of Polling Stations for 93 - ேசந்தமங்கலம்(எஸ்.டி) Assembly Segment within the  

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

62 ேமற்கு பார்த்த 
புதியதார்சு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி பிளாக்-21

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெநல்லுக்குழிப்பட்டி வார்டு 29 , 2.வளப்பூர் 
நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமகுளம்பட்டி 
வார்டு 30 , 3.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மஞ்சல்பட்டி வார்டு 32 , 4.வளப்பூர் 
நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமல்கஞ்சம்பட்டி 
வார்டு 33 , 5.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கீழ்கஞ்சம்பட்டி வார்டு 35 , 6.வளப்பூர் 
நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுவளவுப்பட்டி 
வார்டு 36 , 7.வளப்பூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஓடக்காட்டுப்பட்டி வார்டு 38 , 
8.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாதண்டிப்பட்டி வார்டு 36 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளிஆலவா
டிப்பட்டி 637411

63 கிழக்குபார்த்தபுதியதார்சு
கட்டிடத்தின் 
வடக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வளப்பூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசம்பட்டி வார்டு 37 , 2.வளப்பூர் நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடம்பலம்பட்டி வார்டு 
39 , 3.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊர்பாைறவளவு வார்டு 41 , 4.வளப்பூர் 
நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநட்டறபாைற 
வார்டு 42 , 5.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) சுலித்திபாைற வார்டு 43 , 6.வளப்பூர் 
நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எடமைலக்காடு 
வார்டு 44 , 7.வளப்பூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பிலாண்டூர்பட்டி வார்டு 45 , 8.வளப்பூர் 
நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசல்லிப்பட்டி 
வார்டு 45 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளிஆலவா
டிப்பட்டி 637411

64 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் அrயூர்நாடு 
மஜ்ராபிளாக்1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆrயூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆrயூர் 
கஸ்பா வார்டு 1 , 2.ஆrயூர் நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) எரமநாடிப்பட்டி வார்டு 2 , 
3.ஆrயூர் நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பரவாத்துப்பட்டி வார்டு 3 , 4.ஆrயூர் நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதகவாய்பட்டி வார்டு 4 
, 5.ஆrயூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குழிவளவுப்பட்டி வார்டு 5 , 6.ஆrயூர் நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசத்துக்கிடாய்ப்பட்டி 
வார்டு 6 , 7.அrயூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கவரப்பட்டி வார்டு 7 , 8.அrயூர்நாடு(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேசாத்தாங்குட்டுப்பட்டி வார்டு 8 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அrயூர்கஸ்பா 637411
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List of Polling Stations for 93 - ேசந்தமங்கலம்(எஸ்.டி) Assembly Segment within the  

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

65 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
அைற எண்.2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அrயூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊர்கலிங்கம்பட்டி வார்டு-1 , 2.அrயூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதல்லியங்குட்டுப்பட்டி 
வார்டு -2 , 3.அrயூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுவளவுப்பட்டி வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ெதம்பலம்  637411

66 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
அைற எண்.4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அrயூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமல்கலிங்கம்பட்டி வார்டு -4 , 
2.அrயூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆடுவாங்குட்டுப்பட்டி வார்டு -5 , 
3.அrயூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதனாங்கூட்டுபட்டி வார்டு -6 , 
4.அrயூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சாலக்காட்டுப்பட்டி வார்டு -7 , 
5.அrயூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊர்புரம்பட்டி வார்டு -8 , 6.அrயூர் 
நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrயூர்நாடு  வார்டு 
-9 , 7.அrயூர் நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அக்கரகவரப்பட்டி வார்டு -10 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ெதம்பலம்  637411

67 பிளாக்-2 கிழக்கு பார்த்த 
ஓட்டுக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அrயூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசாளக்காடு  வார்டு -7 , 2.அrயூர்நாடு(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேபாடாம்புல்பட்டி  வார்டு -8 , 
3.அrயூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பனஞ்சாட்டுப்பட்டி  வார்டு -9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பனஞ்சாட்டுப்பட்டி 
637411

68 வடக்குபார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்கிழக்குபகுதிேத
வனூர்நாடு

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவானூர்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபரும்பரப்புபட்டி வார்டு 8 , 
2.ேதவானூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுவிளாரம் வார்டு 9 , 3.ேதவனூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பின்னம்பட்டி வார்டு 10 , 
4.ேதவனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பrயூர்பட்டி வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிெபரு
ம்பரப்புப்பட்டி 637411
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List of Polling Stations for 93 - ேசந்தமங்கலம்(எஸ்.டி) Assembly Segment within the  

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

69 வடக்குபார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதிேதவனூர்நாடு

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சூலவந்திப்பட்டி வார்டு 1 , 2.ேதவனூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசட்டுர்பட்டி வார்டு 2 , 
3.ேதவனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அழியாநிலப்பட்டி வார்டு 3 , 4.ேதவனூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrப்பிலாப்பட்டி வார்டு 
4 , 5.ேதவனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கட்டாங்காட்டுப்பட்டி வார்டு 5 , 
6.ேதவனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நக்கமனபட்டி வார்டு 6 , 7.ேதவனூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்காட்டுப்பட்டி வார்டு 
7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிெபரு
ம்பரப்புப்பட்டி 637411

70 வடக்குபார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
ெநடுங்காபுளிபட்டி வார்டு 1 , 2.ேசலூர்நாடு 
(வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
விளாrகாட்டுபட்டி வார்டு 2 , 3.ேசலூர்நாடு 
(வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
கண்ணமாங்களம்பட்டி வார்டு 3 , 
4.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
ெவண்டலப்பாடிபட்டி வார்டு 4 , 
5.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
ேசப்பாங்குளம்பட்டி வார்டு 5 , 6.ேசலூர்நாடு 
(வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
ேசாளக்காட்டுபட்டி வார்டு 6 , 7.ேசலூர்நாடு 
(வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
படப்புவளவுப்பட்டி வார்டு 7 , 8.ேசலூர்நாடு 
(வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
ேசலூர்கஸ்பாபட்டி வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிேசப்
பாப்குளம்பட்டி 
637411
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List of Polling Stations for 93 - ேசந்தமங்கலம்(எஸ்.டி) Assembly Segment within the  

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

71 பிளாக்15 
வடக்குபா.ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
ேமக்குளந்துைரப்பட்டி  வார்டு -12 , 
2.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
ேசாடாங்குழிப்பட்டி  வார்டு -13 , 
3.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
ேசாளக்கிராய்ப்பட்டி வார்டு -14 , 
4.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
இஞ்சிக்கிராய்ப்பட்டி  வார்டு -15 , 
5.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
பள்ளக்குழிப்பட்டி  வார்டு -16 , 6.ேசலூர்நாடு 
(வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
குழிக்காட்டுப்பட்டி  வார்டு -17 , 
7.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
அைரக்கால்பட்டி  வார்டு -18 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
பள்ளகுழிப்பட்டி 
637411

72 ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
அடுக்கம்பட்டி  வார்டு -19 , 2.ேசலூர்நாடு 
(வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) ஊர்முடிப்பட்டி  
வார்டு -9 , 3.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் 
ஆர்.எப் (ஊ) குழிப்பட்டி  வார்டு -10 , 
4.ேசலூர்நாடு (வ.கி) ேசலூர் ஆர்.எப் (ஊ) 
வரீகனூர்பட்டி  வார்டு -11 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
பள்ளகுழிப்பட்டி 
637411

73 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திண்ணணூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நrயாங்கிணறுபட்டி வார்டு 1 , 
2.திண்ணணூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசத்துப்பிலாப்பட்டி வார்டு 2 , 
3.திண்ணணூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வாசலூர்பட்டி வார்டு 3 , 4.திண்ணணூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னேசாைளகன்னிப்பட்டி வார்டு 4 , 
5.திண்ணணூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயேசாளகன்னிப்பட்டி வார்டு 5 , 
6.திண்ணணூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடகூர்பட்டி வார்டு 6 , 7.திண்ணணூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூலகன்னிப்பட்டி வார்டு 
7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வாசலூர்ப்பட்டி 
637411
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List of Polling Stations for 93 - ேசந்தமங்கலம்(எஸ்.டி) Assembly Segment within the  

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

74 பிளாக்10 கிழக்குபார்த்த 
ஓட்டுக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திண்ணனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மூலவளவுப்பட்டி வார்டு 13 , 
2.திண்ணனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சக்கபலத்தாடிபட்டி வார்டு-14 , 
3.திண்ணனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுவளவுபட்டி வார்டு-15 , 4.திண்ணனூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்கைரவளவுபட்டி 
வார்டு-16 , 5.திண்ணனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெநடுங்காபுள்ளிபட்டி வார்டு 17 , 
6.திண்ணனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கந்தகாபாைறபட்டி வார்டு 18 , 
7.திண்ணனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எல்ைலகிராய்பட்டி வார்டு 19 , 
8.திண்ணனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திட்டக்கிராய்ப்பட்டி , 9.திண்ணனூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊர்புரம்பட்டி , 
10.திண்ணனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எடக்கல்பட்டி , 11.திண்ணனூர்நாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மங்களம்பட்டி , 
12.திண்ணனூர்நாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைமயங்கிராய்பட்டி , 13.திண்ணனூர்நாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாதாேகாவில்பட்டி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளிமங்கள
ம்பட்டி 637411

75 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வாழவந்திநாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எல்ைலக்கிராய்ப்பட்டி வார்டு 1 , 
2.வாழவந்திநாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசாளக்காடு வார்டு 2 , 
3.வாழவந்திநாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீழ்ேசாளக்காட்டுபட்டி வார்டு 3 , 
4.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மண்ணாங்குழிப்பட்டி வார்டு 4 , 
5.வாழவந்திநாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புத்தூர்பட்டி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கீழ்ேசாளக்காட்டுப்ப
ட்டி 637411
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List of Polling Stations for 93 - ேசந்தமங்கலம்(எஸ்.டி) Assembly Segment within the  

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

76 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சுக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருங்கிராய்ப்பட்டி வார்டு 9 , 
2.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஏ-தண்ணிமாத்தி வார்டு -11 , 
3.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பி-தண்ணிமாத்தி வார்டு - 12 , 
4.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூங்குளம்பட்டி வார்டு  -10 , 
5.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மருதாங்குளம் வார்டு-13 , 6.வாழவந்திநாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊர்புரம்கஸ்பாபட்டி 
வார்டு  -14 , 7.வாழவந்திநாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புரணிக்காட்டுப்பட்டி வார்டு  
-15 , 8.வாழவந்திநாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சித்துகுணிப்பட்டி வார்டு  -16 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளிபூங்கு
ளம்பட்டி 637411

77 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சக்கைரப்பட்டி வார்டு 1 , 2.வாழவந்திநாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு 2 
, 3.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எஸ்.டி.எம் காம்பவுண்ட் வார்டு 3 , 
4.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூச்சக்கிராய்பட்டி வார்டு 4 , 
5.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கைரயங்காடுப்பட்டி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளிகிராங்
காட்டுபட்டி 637411

78 பிளாக்25 கிழக்கு பார்த்த 
அட்ைடக்  கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாஞ்காட்டுப்பட்டி வார்டு 1 , 
2.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திண்டூர்ப்பட்டி வார்டு 2 , 3.வாழவந்திநாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடுவளம்பட்டி வார்டு 
3 , 4.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சீக்குபாைறப்பட்டி வார்டு 4 , 
5.வாழவந்திநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாப்பட்டி வார்டு 5 , 6.வாழவந்திநாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசம்ேமடு வார்டு 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கூட்ட அரங்கு 
பைழய 
ஊ.ஒ.அலுவலகம் 
ெசம்ேமடு 637411
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

79 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வாழவந்தி ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காரவள்ளி  வார்டு-1 , 2.வாழவந்தி 
ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னக்காரவள்ளி  வார்டு-1 , 3.வாழவந்தி 
ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புது வைளவு 
வார்டு-1 , 4.வாழவந்தி ேகாம்ைப (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கீழ்புறம் வளவு வார்டு-1 , 
5.வாழவந்தி ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புளியங்காடு வார்டு-1 , 6.வாழவந்தி 
ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுவளவு 
வார்டு-1 , 7.வாழவந்தி ேகாம்ைப (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமல்புறம் வளவு (ேமட்டூர்) 
வார்டு-1 , 8.வாழவந்தி ேகாம்ைப(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நடுப்பரப்பு வார்டு-2 , 
9.வாழவந்தி ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழங்கு மில் பகுதி  வார்டு-2 , 10.வாழவந்தி 
ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆச்சாவடி 
வார்டு-2 , 11.வாழவந்தி ேகாம்ைப(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வால்காடு வார்டு-2 , 
12.வாழவந்தி ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாசவன்குட்ைட வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
நடுப்பரப்பு 637404

80 ேமற்குபகுதிஓட்டுகட்டிட
ம் வடக்கு பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வாழவந்தி ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாதன் ேகாம்ைப வார்டு-3 , 2.வாழவந்தி 
ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாதன் 
ேகாம்ைப ஊர்புறம்  வார்டு-3 , 3.வாழவந்தி 
ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டிக்குளம் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்  வார்டு-3 , 4.வாழவந்தி 
ெகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயபள்ளம்பாைற  வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
நடுப்பரப்பு 637404
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

81 ெதற்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம்கிழக்குப
குதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நடுக்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுக்ேகாம்ைப எஸ்.டி. ெதரு வார்டு - 1 , 
2.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுக்ேகாம்ைப கிழக்குப்பகுதி வார்டு - 1 , 
3.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விநாயகர் ேகாவில் ெதரு வார்டு - 1 , 
4.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுக்ேகாம்ைப ெமயின்ேராடு வார்டு - 1 , 
5.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுக்ேகாம்ைப பால்ேசாைசட்டி ெதரு வார்டு 
- 1 , 6.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுக்ேகாம்ைப ெதற்குபகுதி வார்டு - 2 , 
7.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுக்ேகாம்ைப காட்டுக்ேகாட்டாய்கள் வார்டு 
- 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.ப.நடுக்ேகா
ம்ைப 637404

82 ெதற்கு பார்த்த 
ஓட்டுகட்டிடம் ேம.பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரங்கன்சிவன் குன்று வார்டு - 2 , 
2.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சுப்பிரமணியம் நகர் வார்டு - 2 , 
3.நடுக்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாண்டிஆறுபகுதி- காட்டுெகாட்டாய்கள் 
வார்டு - 2 , 4.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆனங்ேகாம்ைப வார்டு - 3 , 
5.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுவளவு வார்டு - 3 , 6.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) விலாங்காடு வார்டு - 3 , 
7.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர்.நகர் வார்டு - 3 , 
8.நடுக்ேகாம்ைப(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மிதிகுண்டு மற்றும் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் 
வார்டு - 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.ப.நடுக்ேகா
ம்ைப 637404
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

83 ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவட்டுக்காடு   வார்டு - 1 , 
2.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஒட்டர்ெதரு   வார்டு - 2 , 
3.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாச்சிப்புதூர் குடித்ெதரு   வார்டு - 3 , 
4.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவட்டுக்காடு அருந்ததியர்ெதரு   வார்டு - 
4 , 5.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாச்சிபுதூர் அருந்ததியர்ெதரு   வார்டு - 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.ப.ெவட்டுக்
காடு 637404

84 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலேவப்பங்குட்ைட குடித்ெதரு   வார்டு - 
4 , 2.உத்திரகிடிகாவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலேவப்பங்குட்ைட காலனி   வார்டு - 5 
, 3.உத்திரகிடிகாவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலேவப்பங்குட்ைட 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்   வார்டு - 9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.ப.மைல
ேவப்பங்குட்ைட 
637404

85 கிழக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.உத்திரகிடிகாவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உத்திரகிடிகாவல் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்   
வார்டு - 9 , 2.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) உத்திரகிடிகாவல்   வார்டு - 9 
, 3.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுக்காலனி அருந்ததியர்ெதரு   வார்டு - 3 
, 4.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சத்யாநகர்   வார்டு - 4 , 
5.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாநகர் அருந்ததியர்ெதரு   வார்டு - 5 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.ப.மைல
ேவப்பங்குட்ைட  
637404

86 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாண்டாக்கவுண்டனூர்   வார்டு - 7 , 
2.உத்திரகிடிகாவல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாண்டாக்கவுண்டனூர் காட்டு 
ெகாட்டாய்கள்   வார்டு - 8 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
தாண்டாக்கவுண்ட
னூர் 637404
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

87 வடக்கு பார்த்த 
ஓட்டுகட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி), ேமலப்பட்டி (ஊ) 
குடித்ெதரு வார்டு-1 , 2.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி), 
ேமலப்பட்டி (ஊ) ெகஜ்ஜல் நாயக்கனூர்  
வார்டு-2 , 3.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி), ேமலப்பட்டி 
(ஊ) ஏrக்காடு வார்டு-2 , 
4.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி), ேமலப்பட்டி (ஊ) 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-2 , 
5.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி), ேமலப்பட்டி (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-2 , 
6.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி), ேமலப்பட்டி (ஊ) 
வடக்கு காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.ப.ேமலப்பட்
டி 637402

88 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதேவந்திரர்ெதரு (வார்டு 1) , 
2.ேபளுக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு 
ேமட்டுத்ெதரு (வார்டு 2) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.ப.ேபளுக்கு
றிச்சி 637402

89 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

அ.ேம.நி.ப.ேபளுக்கு
றிச்சி 637402

90 கிழக்கு பார்த்த 
வடக்குபகுதி தார்சுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபளுக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசட்டியார் ெதரு, குடித்ெதரு  (வார்டு ம்5) , 
2.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்டரங்கம்பட்டி, வன்னியர்ெதரு (வார்டு 6) 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.ப.ேபளுக்கு
றிச்சி 637402

91 கிழக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம்ெதற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் 
ெதரு - வார்டு 4 , 2.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காந்தி நகர் அருந்ததியர் ெதரு 
(வார்டு 7) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.ப.ேபளுக்கு
றிச்சி 637402

92 கிழக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் ைமயப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நரசிம்மன்புதூர், நரசிம்மன்புதூர் 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு 8 , 
2.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு 10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.ப.ேபளுக்கு
றிச்சி 637402
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

93 ெதற்குபார்த்த 
தார்சுகட்டிடம் 
ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபளுக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதேவந்திரர் காலனி, ேமற்கு 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளிேபளுக்
குறிச்சி 637402

94 ெதற்குபார்த்த 
தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபளுக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு 
காட்டுெகாட்டாய் (வார்டு 11) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளிேபளுக்
குறிச்சி 637402

95 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்குகைடத்ெதரு ஆசாr ெதரு  வார்டு-1 , 
2.பள்ளிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைடயாச்சி 
ெதரு ேவளாளத் ெதரு   வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிப்பட்
டி 637402

96 கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 
வில்ைலக் கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்குத்ெதரு காலனி வார்டு-3 , 
2.பள்ளிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளிப்பட்டி காலனி  வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிப்பட்
டி 637402

97 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய்  வார்டு-4 , 
2.பள்ளிபட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய்  வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிப்பட்
டி 637402

98 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஈச்சம்பட்டி(வ.கி), கல்குறிச்சி (ஊ) 
ஈச்சம்பட்டி குடித் ெதரு வார்டு - 7 , 
2.ஈச்சம்பட்டி(வ.கி), கல்குறிச்சி (ஊ) 
ஈச்சம்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு வார்டு - 7 , 
3.ஈச்சம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வைலயப்பட்டி குடித்ெதரு வார்டு - 8 , 
4.ஈச்சம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வைலயப்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு வார்டு - 
8 , 5.ஈச்சம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வைலயப்பட்டி காட்டுெகாட்டாய்கள் வார்டு 
- 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து 
ப.ஈச்சம்பட்டி 637402
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

99 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கல்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளாளப்பட்டி நாடார் ெதரு வார்டு - 1 , 
2.கல்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளாளப்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு வார்டு 
- 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி. 
க.ெவள்ளாளப்பட்டி 
637402

100 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கல்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளாளபட்டி நாடார் ெதரு வார்டு - 2 , 
2.கல்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளாளபட்டி குடித்ெதரு வார்டு - 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
க.ெவள்ளாளபட்டி 
637402

101 தார்சுகட்டிடம்கிழக்குபார்
த்தது வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கல்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்குறிச்சி 
நடுகாட்டுெகாட்டாய் வார்டு - 4 , 
2.கல்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு - 4 , 
3.கல்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திரர் 
ெதரு வார்டு - 4 , 4.கல்குறிச்சி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கல்குறிச்சி ேராட்டு புதூர் 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு -  , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.ப.க.ெவள்
ளாளபட்டி 637402

102 தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு 
பார்த்தது ெதற்குப்  
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கல்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு - 6 , 
2.கல்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அைனக்கட்டு காட்டுெகாட்டாய் வார்டு - 6 , 
3.கல்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அவயம்பள்ளம் காட்டுெகாட்டாய் வார்டு - 6 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி.க.
ெவள்ளாளபட்டி 
637402

103 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வார்டு1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-2 , 
2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி  (ேப) ேமற்கு 
ெமயின் ேராடு  வார்டு-1 , 
3.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) ஆதிதிராவிடர் 
ெதரு வார்டு-1 , 4.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி 
(ேப) ேமற்கு ஒட்டர் ெதரு வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து..ப.காளப்பநா
யக்கன்பட்டி 637404
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

104 ெதற்கு பார்த்த 
அங்கன்வாடி தார்சுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி  (ேப) 
ேவட்டுவக்கவுண்டர் ெதரு வார்டு-2 , 
2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) வடக்கு ெதரு 
வதீி வார்டு-4 , 3.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி  (ேப) 
ேமற்குவதீி வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து பள்ளி 
காளப்பநாயக்கன்பட்
டி 637404

105 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி  (ேப) நடுத்ெதரு 
வார்டு-5 , 2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
ேகாட்டநாய்க்கன்ெதரு வார்டு-5 , 
3.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
காளப்பநாயக்கன்பட்டி புதூர் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.ப.காளப்பநா
யக்கன்பட்டி 637404

106 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின்  ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
காளப்பநாய்க்கன்பட்டி ெதற்கு ெதரு 
வார்டு-3 , 2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
ெரட்டிகாலனி வார்டு-6 , 
3.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
காளப்பநாய்க்கன்பட்டி ெமயின்ேராடு 
வார்டு-15 , 4.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
ெகால்லிமைல ெமயின் ேராடு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.ப.காளப்ப
நாய்க்கன்பட்டிபுதூ◌ா
◌் 637404

107 ேமற்குப் பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) ெபருமாம்பட்டி 
அருந்ததியர்காலனி மற்றும் ெதரு , 
2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-7 , 
3.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) திருமைலகிr 
இச்சிகுட்ைட அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.திரும
ைலகிr 637404

108 ேமற்கு பார்த்த 
ஆஸ்ெபஸ்ட்டாஸ் 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) திருமைலகிr 
நடுகாட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-9 , 
2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
திருமைலகிrெதற்கு காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் 
வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.ப.பழனியா
ண்டிகவுண்டர்வளவு 
637404
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

109 ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) நஞ்சுண்டாபுரம் 
நடுத்ெதரு வார்டு-10 , 
2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) நஞ்சுண்டாபுரம் 
கிழக்குத் ெதரு வார்டு-10 , 
3.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) நஞ்சுண்டாபுரம் 
பள்ளர் ெதரு வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.ப. 
காளப்பநாயக்கன்பட்
டி 637404

110 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
ெதாட்டியப்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-12 , 2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
ெதாட்டிப்பட்டி, ெதாட்டியர் ெதரு வார்டு-13 , 
3.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) ெதாட்டிப்பட்டி 
அருந்ததியர் காலனி ெதரு வார்டு-12 , 
4.காளப்பநாயக்கன்பட்டி (ேப) 
காளப்பநாயக்கன்பட்டி ெமயின்ேராடு 
மற்றும் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.ப. 
காளப்பநாயக்கன்பட்
டி 637404

111 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
ராசாக்கவுண்டன் புதூர் வார்டு-13 , 
2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-13 , 
3.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) நஞ்சுண்டாபுரம் 
ெமயின்ேராடு வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 
4.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) நஞ்சுண்டாபுரம் 
நடுத்ெதரு வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.ப. 
காளப்பநாயக்கன்பட்
டி 637404

112 கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) காலனி 
வார்டு-1 , 2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
ேமற்கு ெதரு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஓ.ந.நி..ப.துத்திக்கு
ளம் 637404

113 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) நடுத் ெதரு 
வார்டு-3 , 2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
துத்திக்குளம் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி..ப.துத்திக்கு
ளம் 637404
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

114 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
புலவக்கல்பாைளயம் வார்டு-6 , 
2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) இந்திராகாலனி 
வார்டு-7 , 3.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
ெரட்டிபுதூர் வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி 
துத்திகுளம்-637404

115 ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-7 , 
2.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) கிழக்கு ெதரு 
வார்டு-4 , 3.காளப்பநாய்க்கன்பட்டி (ேப) 
பள்ளர்ெதரு வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
துத்திகுளம்-637404

116 மத்திய தார்சு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) காலனிகள் , 
2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) காலனி ெதரு , 
3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) பள்ளர் ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ம.ேம.நி.ப.ேசந்தம
ங்கலம் 637409

117 ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 
தார்சுக் கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) காலனி 
எக்ஸ்ெடன்ஷன் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ம.ேம.நி.ப.ேசந்தம
ங்கலம் 637409

118 தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 
பார்த்தது வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ஆஸ்பத்திr ெதரு , 
2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) மாவிலியர் 
ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ம.ேம.நி.ப.ேசந்தம
ங்கலம் 637409

119 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) கிழக்குத் ெதரு , 
2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) கிழக்குமுகமதியர்  
ெதரு , 3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) சிவியாரத்  
ெதரு , 4.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ெதற்கு 
உப்புகிணறு  ெதரு , 5.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
கிழக்கு காலனி ெதரு , 6.ேசந்தமங்கலம் 
(ேப) ேசந்தமங்கலம் கிழக்கு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ம.ேம.பள்ளி 
ேசந்தமங்கலம் 
637409
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

120 தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) கிழக்குக் கைடத்ெதரு 
வார்டு-1 , 2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) வடக்கு 
உப்புக்கிணறு ெதரு வார்டு-2 , 
3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு வார்டு-2 , 4.ேசந்தமங்கலம் (ேப)  
சின்ன ேதர் முட்டித்ெதரு வார்டு-4 , 
5.ேசந்தமங்கலம் (ேப) கணக்கர் ெதரு 
வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.உருது.து.ப.ேசந்
தமங்கலம் 637409

121 ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் வடக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ஜாைகத் ெதரு , 
2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) மஞ்சப்பைடயார்  தரு 
, 3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) அக்ரஹாரம் , 
4.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ஜங்கலாபுரம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.உருது.து.ப.ேசந்
தமங்கலம் 637409

122 ேமற்கு பார்த்த தகர 
அட்ைட கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) வடக்கு முகமதியர் 
ெதரு , 2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ஜங்கலாபுரம் 
கிழக்கு , 3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
ேசந்தமங்கலம் , 4.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
ஜங்கலாபுரம் ெதற்கு , 5.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
ஜங்கலாபுரம் கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.உருது.து.ப.ேசந்
தமங்கலம் 637409

123 ெதற்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) காந்திபுரம் வடக்கு 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.ப.காந்திபுரம் 
637409

124 ேமற்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) புதுகாந்திபுரம் ெதற்கு 
வார்டு-2 , 2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
புதுகாந்திரம் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.ப.காந்திபுரம் 
637409

125 ெதற்கு பார்த்த அட்ைடக் 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) காந்திபுரம் வடக்கு 
வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.ப.காந்திபுரம் 
637409

126 ெதற்கு பார்த்த 
வில்ைலக் கட்டிடத்தின் 
கிழக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) கிருஸ்துவ ெதரு 
வார்டு 16 , 2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ெதாட்டிய 
ெதரு வார்டு 16 , 3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
பம்பக்கார ெதரு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

எஸ்.ஆர்.ஏ கல்வி 
நிறுவனம் 
நிதிஉதவிப்ெபரும் 
துவக்கப்பள்ளி 
காந்திபுரம் 637409
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

127 ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) அண்ணாநகர் வடக்கு 
புது காலனி வார்டு-17 , 2.ேசந்தமங்கலம் 
(ேப) அண்ணாநகர் ெதற்கு பைழய ெதரு 
வார்டு-17 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.ப.காந்திபுரம் 
637409

128 வார்டு 18 கிழக்கு 
பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) மன்ஒட்டர் ெதரு 
வார்டு-1 , 2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) கல்ஒட்டர் 
ெதரு வார்டு-1 , 3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
ெபான்னம்மாபுதூர் குடித்ெதரு வார்டு-1 , 
4.ேசந்தமங்கலம் (ேப) குப்பநாய்க்கனூர் 
குடித்ெதரு வார்டு-1 , 5.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
காலனி ெதரு வார்டு-18 , 6.ேசந்தமங்கலம் 
(ேப) எட்டிமரத்ேதாட்டம் வார்டு-18 , 
7.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ெபான்னம்மாள் புதூர் 
வார்டு-18 , 8.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
குப்பநாயக்கனூர் வார்டு-18 , 
9.ேசந்தமங்கலம் (ேப) அருந்ததியர்காலனி 
ெதரு , எட்டிமரத்ேதாட்டம் வார்டு-18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.ப.குப்பநாய்க்
கனூர் 637409

129 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) காந்திபுரம்  பிட் 1 , 
2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ஒட்டக்குளம் காலனி 
சக்கிலியர் ெதரு , 3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
காந்திபுரம் பிட் 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

வன்னியகுல 
சத்திrய அரசு நிதி 
உதவி.து.ப. 637409

130 வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின்  கிழக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ஆலவராயன் ெதரு , 
2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ஜங்கலாபுரம் ேமற்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வன்னியகுல 
சத்திrய அரசு நிதி 
உதவி.து.ப. 637409

131 வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ேமற்குகைடத்ெதரு 
வார்டு 1 , 2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
வைளயல்காரத்ெதரு வார்டு 1 , 
3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ேசடர்ெதரு வார்டு 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வன்னியகுல 
சத்திrய நிதி 
உதவி.து.ப. 637409
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

132 கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ஆண்டித்ெதரு வார்டு 
1 , 2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ெபருமாள் 
ேகாவில்  ஓட்டர் ெதரு   வார்டு 1 , 
3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ெகாசத் ெதரு வார்டு 
1 , 4.ேசந்தமங்கலம் (ேப) உப்பிலியர் ெதரு 
வார்டு 1  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.ப.ேசந்தமங்க
லம் 637409

133 ேமற்கு பார்த்த அட்ைடக் 
கட்டிடத்தின் வடக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ேமற்கு காலனி ெதரு 
வார்டு 4 , 2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ராஜாபுரம் 
எக்ஸ்ெடன்ஷன் ெதரு  வார்டு  2 , 
3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) குலாலர் ெதரு வார்டு 
3  , 4.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ராஜபுரம் 
ேமற்குத் ெதரு  வார்டு  2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேசந்தமங்கலம் 
637409

134 ேமற்குப் பார்த்த கிழக்கு 
அட்ைடக் கட்டிடத்தின் 
ெதற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ேமட்டுத் ெதரு 
வார்டு-1 , 2.ேசந்தமங்கலம் (ேப) 
ெசல்லியம்மன்பாைளயம் வார்டு-2 , 
3.ேசந்தமங்கலம் (ேப) ெசல்லிபாைளயம் 
ஒட்டர் ெதரு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ேசந்த
மங்கலம் 637409

135 வடக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயகுளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயகுளம் காலனி ெதரு  வார்டு 1 , 
2.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வள்ளுவர் 
ெதரு வார்டு 2 , 3.ெபrயகுளம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சீரங்க கவுண்டன் புதூர்  
வார்டு 3 , 4.ெபrயகுளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்குபகுதி காட்டுக்ெகாட்டாய் 
ெபாயிகுளம்  வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளிபட்டத்
ைதயன்குட்ைட 
637409

136 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயகுளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பட்டத்ைதயன் குட்ைட வடுகர் ெதரு  
வார்டு 4 , 2.ெபrயகுளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் கிழக்குப்பகுதி வார்டு 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பட்டத்ைதயன்குட்
ைட 637409
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

137 ெதற்கு பார்த்த 
வில்ைலக் கட்டிடத்தின் 
ேமற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயகுளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பட்டத்ைதயன் குட்ைட  ேபாயர் ெதரு   
வார்டு   5 , 2.ெபrயகுளம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் ேமற்குபகுதி வார்டு 
6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பட்டத்ைதயன்குட்
ைட 637409

138 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளம்பாைற(வ.கி), வாழவந்தி ேகாம்ைப 
(ஊ) புதுக்ேகாம்ைப மற்றும் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-4 , 
2.பள்ளம்பாைற(வ.கி), வாழவந்தி ேகாம்ைப 
(ஊ) ெபrயபள்ளம்பாைற மற்றும் 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-4 , 
3.பள்ளம்பாைற(வ.கி), வாழவந்தி ேகாம்ைப 
(ஊ) சின்னபள்ளம்பாைற மற்றும் 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபrயபள்ளம்பாைற 
637409

139 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாம்மசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மாள் ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 
2.ெபாம்மசமுத்திரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உண்ணாச்சி முத்துைடயார் வதீி  வார்டு 1 , 
3.ெமாம்மசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
துைரசாமி உைடயார் வதீி  வார்டு 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
இராமநாதபுரம்புதூர் 
637409

140 ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 
ஆர்சிசி கட்டிடம்வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாம்மசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபாம்மசமுத்திரம் மிட்டாதார் வதீி  வார்டு  
1 , 2.ெபாம்மசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குள்ளிக்காட்டுவதீி வார்டு 1 , 
3.ெபாம்மசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபாம்மசமுத்திரம் ைநனப்பஉைடயார் வதீி  
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
இராமநாதபுரம்புதூர் 
637409

141 வடக்குப் பார்த்த 
ெதற்குத் தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாம்மசமுத்திரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைநனப்ப உைடயார் ெதரு  வார்டு   4 , 
2.ெபாம்மசமுத்திரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபாம்மசமுத்திரம் காட்டுக்ெகாட்டாய் 
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
இராமநாதபுரம்புதூர் 
637409
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

142 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அக்கியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பரட்ைடயகவுண்டன்புதூர் ேமற்கு ெதரு 
வார்டு 1 , 2.அக்கியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பரட்ைடயகவுண்டன்புதூர் வடக்கு 
ெதரு  வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேகானானூர் 637409

143 ேமற்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அக்கியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகானானூர் காலனி வார்டு 1,2 , 
2.அக்கியம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபான்னார்குளம் பிட் வார்டு 1 , 
3.அக்கியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபான்னார்குளம் பிட்-2 வார்டு1 , 
4.அக்கியம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அக்கியம்பட்டி வார்டு 2 , 
5.அக்கியம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அக்கியம்பட்டி காலனி வார்டு 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேகானானூர் 637409

144 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
பச்சுைடயாம்பட்டிபு
தூர் 637409

145 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
பச்சுைடயாம்பட்டிபு
தூர் 637409பு

146 ேமற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் ெதற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பச்சுைடயாம்பட்டி 
637409

147 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் மத்தியப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பச்சுைடயாம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பச்சுைடயாம்பட்டி மஜராக்கள் வார்டு 4 , 
2.பச்சுைடயாம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விநாயகர் நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
பச்சுைடயாம்பட்டிபு
தூர்  637409

148 வடக்கு பார்த்த கிழக்கு 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பச்சுைடயாம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி வார்டு 3  , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
பச்சுைடயாம்பட்டிபு
தூர்  637409
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

149 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேபாயர் ெதரு வார்டு-1 , 
2.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசட்டியார் ெதரு வார்டு-1 , 
3.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமற்கு காலனி  வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கைலமகள் 
அ.நி.உ.ெப.து.ப.ெகா
ண்டமநாயக்கன்பட்டி 
637405

150 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி  நடுத்ெதரு  
வார்டு-2 , 2.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-3 , 
3.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் ேமற்கு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கைலமகள் 
அ.நி.உ.ெப.து.ப.ெகா
ண்டமநாயக்கன்பட்டி 
637405

151 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாண்டமநாய்க்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபருமாவூர் ெரட்டித் ெதரு  வார்டு-4 , 
2.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் வடக்கு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கைலமகள் 
அ.நி.உ.ெப.து.ப.ெகா
ண்டமநாயக்கன்பட்டி 
637405

152 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) எல்லிபாைளயம் ேபாயர் ெதரு வார்டு-5 
, 2.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேகானனூர் ெதரு வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வடுகபட்டி 637405

153 வடக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருந்ததியர் ெதரு ேமற்கு  வார்டு-6 , 
2.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருந்ததியர் ெதரு கிழக்கு  வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வடுகபட்டி 637405

154 வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) முத்துராஜாெதரு வார்டு 7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வடுகப்பட்டி 637405

155 ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேபாயர்ெதரு, வைளயக்காரத்ெதரு 
வார்டு 8 , 2.ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) உப்பிலியர்ெதரு வார்டு 8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வடுகப்பட்டி 637405
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

156 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் நடுப் பகுதி 
அைற எண்.15

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்குவதீி   வார்டு -3 , 2.முத்துகாப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குவதீி   வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
முத்துக்காப்பட்டி 
637405

157 ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் நடுப் பகுதி 
அைற எண்  6

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணியாரன்ெதரு   வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
முத்துக்காப்பட்டி 
637405

158 வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் அைற எண்.14

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயகிணத்துப்புதூர் வார்டு -1 , 
2.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகானார்ெதரு வார்டு -1 , 3.முத்துகாப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
முத்துக்காப்பட்டி 
637405

159 வடகிழக்கு தார்சு 
கட்டிடம் மத்தியப் பகுதி 
அைற எண்-12

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணியகாரன் ெதரு வார்டு -6 , 
2.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருப்பனார்ேகாவில்ெதரு வார்டு -6 , 
3.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசந்தமங்கலம் ெமயின்ேராடு வார்டு -6 , 
4.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபாயர்ெதரு வார்டு -7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
முத்துக்காப்பட்டி 
637405

160 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாபாைளயம் வார்டு -7 , 
2.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாபாைளயம் அருந்ததியர் காலனி 
வார்டு -7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
முத்துக்காப்பட்டி 
637405

161 ேமற்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் ெதற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமதரமாேதவி வார்டு -8 , 2.முத்துகாப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமதரமாேதவி காலனி 
வார்டு -9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
முத்துகாப்பட்டி 
637405
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

162 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்  வடக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலயாளத்ெதரு காட்டுெகாட்டாய்கள்  
வார்டு -10 , 2.முத்துகாப்பட்டி (வ.கி), 
புதுக்ேகாட்ைட (ஊ) ெதாட்டியத்ெதரு 
காட்டுெகாட்டாய்கள் வார்டு -11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
முத்துகாப்பட்டி 
637405

163 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எஸ். பைழயபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பள்ளர் ெதரு  வார்டு 2 , 2.எஸ். 
பைழயபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதருவும் மற்றும் அதைன 
சுற்றியுள்ள வடீு , 3.எஸ். பைழயபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு 
வார்டு 3 , 4.எஸ். பைழயபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேகாம்ைப அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு 3 , 5.எஸ். பைழயபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காட்டுச்சாைலபகுதி வார்டு 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ராஜா அரசு நிதி 
உ.ெப.து.பள்ளி  
எஸ்.பைழயபாைளய
ம் 637405

164 வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எஸ். பைழயபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு வார்டு 3 , 2.எஸ். 
பைழயபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுத்ெதரு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ராஜா அரசு நிதி 
உ.ெப.து.பள்ளி  
எஸ்.பைழயபாைளய
ம் 637405

165 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எஸ். பைழயபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமற்குத் ெதரு வார்டு1  , 2.எஸ். 
பைழயபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித் 
ெதரு வார்டு 1 , 3.எஸ். பைழயபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பம்பகாரத்ெதரு வார்டு 1 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ராஜா அரசு நிதி 
உ.ெப.து.பள்ளி  
எஸ்.பைழயபாைளய
ம் 637405

166 ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்க்கார் பைழயபாைளயம் (வ.கி), 
சிவநாய்க்கன்பட்டி (ஊ) சிவநாயக்கன்பட்டி 
வார்டு 1 , 2.சர்க்கார் பைழயபாைளயம் 
(வ.கி), சிவநாய்க்கன்பட்டி (ஊ) 
கrயெபருமாள்புதூர் ெதற்கு வார்டு 1 , 
3.சர்க்கார் பைழயபாைளயம் (வ.கி), 
சிவநாய்க்கன்பட்டி (ஊ) ேராட்டுபுதூர் 
(மற்றும்) ெசல்லிகவுண்டன்புதூர் கிழக்கு   , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சிவநாயக்கன்பட்டி 
637405
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

167 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்க்கார் பைழயபாைளயம் (வ.கி), 
சிவநாய்க்கன்பட்டி (ஊ) ேராட்டுபுதூர் 
(மற்றும்) ெசல்லிகவுண்டன்புதூர் ேமற்கு  , 
2.சர்க்கார் பைழயபாைளயம் (வ.கி), 
சிவநாய்க்கன்பட்டி (ஊ) ைரஸ்மில் காலனி 
வார்டு 2 , 3.சர்க்கார் பைழயபாைளயம் 
(வ.கி), சிவநாய்க்கன்பட்டி (ஊ) 
கrயெபருமாள் புதூர் வடக்கு  வார்டு 2 , 
4.சர்க்கார் பைழயபாைளயம் (வ.கி), 
சிவநாய்க்கன்பட்டி (ஊ) எலுவம்பட்டி வார்டு 
3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சிவநாயக்கன்பட்டி 
637405

168 ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

பாரதி அரசு நிதி 
உதவி து.பள்ளி 
ெரட்டிபட்டி 637002

169 புதிய தார்சுக் கட்டிடம் 
வடக்கு பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

பாரதி அரசு நிதி 
உதவி 
து.பள்ளி,ெரட்டிபட்டி 
637002

170 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் பிளாக் ஜி 1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கந்தபுr   
வார்டு - 2 , 2.ெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதாகநத்தம்   வார்டு - 3 , 
3.ெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூலிப்பட்டி   வார்டு - 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

பாரதி அரசு நிதி 
உதவிெபறும் ேம. 
நி.பள்ளிெரட்டிபட்டி 
637001

171 ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 
வில்ைலக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூலிப்பட்டி   வார்டு - 4 , 2.ெரட்டிப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கங்காநகர்   வார்டு - 4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி,கூலிப்
பட்டி 637002

172 ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 
வில்ைலக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாநகர்   வார்டு - 4 பகுதி-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி,கூலிப்
பட்டி 637002

173 ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 
வில்ைலக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி,கூலிப்
பட்டி 637002

174 ெதற்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின் 
ேமற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி,கூலிப்
பட்டி 637002
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

175 கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின்  ெதற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
நாகராஜபுரம் 637002

176 ெதற்குப் பார்த்த  தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டவர் நகர்   வார்டு - 4 பகுதி-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி,கூலிப்
பட்டி 637002

177 ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டவர் நகர்   வார்டு - 4 பகுதி-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி,கூலிப்
பட்டி 637002

178 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் பிளாக் ஜி 2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சாலப்பாைளயம் வார்டு-5,6 , 2.ெரட்டிப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன ெபருமாப்பட்டி 
வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

பாரதி அரசு நிதி 
உதவிெபறும் ேம. 
நி.பள்ளிெரட்டிபட்டி 
637001

179 வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பாகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபருமாபட்டி (வ.கி), ெபாம்மசமுத்திரம் 
(ஊ)  ெபாம்மசமுத்திரம் வார்டு-1 , 
2.ெபருமாபட்டி (வ.கி), ெபாம்மசமுத்திரம் 
(ஊ)  அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-2 , 
3.ெபருமாபட்டி (வ.கி), ெபாம்மசமுத்திரம் 
(ஊ)  ெதற்கு ேதாட்டம் வார்டு-1 , 
4.ெபருமாபட்டி (வ.கி), ெபாம்மசமுத்திரம் 
(ஊ)  அம்ேபத்கார் நகர் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கணவாய்ப்பட்டி 
ெபாம்மசமுத்திரம்

180 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபருமாபட்டி (வ.கி), ெபாம்மசமுத்திரம் 
(ஊ)  கணவாய்பட்டி வார்டு-2 , 
2.ெபருமாபட்டி (வ.கி), ெபாம்மசமுத்திரம் 
(ஊ)  பூச்சிநாயக்கன்பட்டி வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபாம்மசமுத்திரம், 
கணவாய்ப்பட்டி

181 ேமற்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ெபரு
மாப்பட்டி 637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

182 ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபருமாபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாபட்டி புதூர் வார்டு-4 , 2.ெபருமாபட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகஜல்நாயக்கன்பட்டி 
வார்டு-5 , 3.ெபருமாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபருமாம்பட்டி அக்ரஹாரம் வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
ஈச்சவாr 637001

183 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின்  ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தூசூர் (வ.கி) ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ)  
கிணறுவதீி வார்டு -1 , 2.தூசூர் (வ.கி) 
ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) நடுவதீி வடக்கு 
வார்டு -1 , 3.தூசூர் (வ.கி) ெகாடிக்கால் புதூர் 
(ஊ) நடுவதீி ெதற்கு வார்டு -1 , 4.தூசூர் 
(வ.கி), ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) கிழக்குவதீி 
வார்டு -2 , 5.தூசூர் (வ.கி), ெகாடிக்கால் புதூர் 
(ஊ) பகவதியம்மன் ேகாவில்ெதரு ெதற்கு 
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி  
தூசூர் 630072

184 கிழக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தூசூர் (வ.கி), ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) 
வைலயப்பட்டிேராடு ேமற்கு வார்டு -2 , 
2.தூசூர் (வ.கி), ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) 
ஆடுவளர்ப்ேபார் காலனி வதீி வார்டு -2 , 
3.தூசூர் (வ.கி), ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) 
துைறயூர் ெமயின்ேராடு வடக்குெதரு 
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி  
தூசூர் 630072

185 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தூசூர் (வ.கி), ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) 
ெகாடிக்கால்புதூர் கிழக்குெதரு வார்டு -3 , 
2.தூசூர் (வ.கி), ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) 
ேபாயர் ெதரு வார்டு -3 , 3.தூசூர் (வ.கி), 
ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) நடுவதீி வார்டு -3 , 
4.தூசூர் (வ.கி), ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) 
ெகாடிக்கால் புதூர் காலனி  வார்டு -3 , 
5.தூசூர் (வ.கி), ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) 
சின்னக்காவூர் வார்டு -3 , 6.தூசூர் (வ.கி), 
ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) சம்பாேமடு வடக்கு 
மற்றும் பாைற  வார்டு -3 , 7.தூசூர் (வ.கி), 
ெகாடிக்கால் புதூர் (ஊ) சம்பாேமடு காலனி 
ேதாட்டம்  வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
ெகாடிக்கால்புதூர் 
630072
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

186 ெதற்குப் பார்த்த வடக்கு 
ஓட்டுக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) குடித்ெதரு   வார்டு - 
1 , 2.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) வடக்கு அக்ரஹாரம்   
வார்டு - 1 , 3.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), 
பாலப்பட்டி (அலங்காநத்தம்) (ஊ) கிழக்கு 
ெதரு   வார்டு - 2 , 4.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி 
(வ.கி), பாலப்பட்டி (அலங்காநத்தம்) (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு   வார்டு - 2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆதிதிராவிடர்.து.பள்
ளி  அ.பாலப்பட்டி 
637013

187 ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் ெதற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) ேமற்கு ெதரு   வார்டு 
- 2 , 2.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) அக்ரஹாரம்   வார்டு 
- 3 , 3.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) ேகாயில் காடு   
வார்டு - 3 , 4.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), 
பாலப்பட்டி (அலங்காநத்தம்) (ஊ) நடுத்ெதரு 
வார்டு - 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
(ஆதிதிராவிடர்நலத்
துைற),பாலப்பட்டி 
637013

188 ெதற்குப் பார்த்த ஒட்டுக் 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு   வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
அலங்காநத்தம் 
637013

189 ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் வடக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) துைறயூர் ெமயின் 
ேராடு   வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
அலங்காநத்தம் 
637013
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

190 ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) காட்டுத் ேதாட்டம் 
கிழக்கு   வார்டு - 4 , 2.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி 
(வ.கி), பாலப்பட்டி (அலங்காநத்தம்) (ஊ) 
காட்டுத்ேதாட்டம் வடக்கு   வார்டு - 4 , 
3.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) வடக்கு காலனி 
ேசந்தமங்கலம் ேராடு   வார்டு - 4 , 
4.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) காட்டுத்ேதாட்டம் 
ெதற்கு   வார்டு - 4 , 5.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி 
(வ.கி), பாலப்பட்டி (அலங்காநத்தம்) (ஊ) 
ெதற்கு காலனி பிrவு ேராடு   வார்டு - 4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
அலங்காநத்தம் 
637013

191 ேமற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) நந்தவனத்ெதரு   
வார்டு - 5 , 2.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), 
பாலப்பட்டி (அலங்காநத்தம்) (ஊ) 
வண்ணாரத்ெதரு   வார்டு - 5 , 
3.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) ெதற்குத்ேதாட்டம்   
வார்டு - 5 , 4.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), 
பாலப்பட்டி (அலங்காநத்தம்) (ஊ) பூமிக்கைர 
வார்டு - 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
அலங்காநத்தம் 
637013

192 ேமற்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) நடுத்ெதரு   வார்டு - 
6 , 2.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) குயவர் ெதரு   
வார்டு - 7 , 3.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), 
பாலப்பட்டி (அலங்காநத்தம்) (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு - 7 , 
4.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) பகவதியம்மன் 
ேகாவில் ெதரு   வார்டு - 7 , 
5.ெபாட்டிெரட்டிபட்டி (வ.கி), பாலப்பட்டி 
(அலங்காநத்தம்) (ஊ) ஆதிதிராவிடர்காலனி  
வார்டு - 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
அலங்காநத்தம் 
637013
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

193 கிழக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின்  வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்குத்ெதரு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
ேபாடிநாயக்கன்பட்டி 
637405

194 கிழக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின்  நடு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாய்க்கன்பிள்ைள ெதரு வார்டு-3 , 
2.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுத்ெதரு வார்டு-4 , 
3.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
ேபாடிநாயக்கன்பட்டி 
637405

195 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்குத்ெதரு வார்டு-2 , 
2.ேபாடிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ராசாபுதூர் குடித்ெதரு வார்டு-8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
ேபாடிநாயக்கன்பட்டி 
637405

196 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
ேபாடிநாயக்கன்பட்டி 
637405

197 ேமற்குப் பார்த்த கிழக்கு 
தார்சுக் கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளிச்ெசட்டிபட்டி ெரட்டியார் ெதரு , 
2.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளிச்ெசட்டிபட்டி ஒட்டர்ெதரு , 
3.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளிெசட்டிபட்டி நடுத்ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
காளிெசட்டிபட்டி 
637013

198 கிழக்கு தார்சுக் 
கட்டிடத்தின்  ேமற்குப் 
பார்த்த ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளிெசட்டிப்பட்டி அருந்ததியர் காலனி , 
2.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளிெசட்டிபட்டி புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி  
காளிெசட்டிபட்டி 
637013

199 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் ெதற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்குத்ெதரு , 2.புதுேபாட்ைட(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
புதுக்ேகாட்ைட 
637013
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

200 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பமீநாயக்கனூர் (ெதாட்டிய நாயக்கனூர் 
குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பமீநாயக்கனூர் 
637013

201 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபாயர்ெதரு   வார்டு - 1 , 
2.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உப்பிலியர்ெதரு   வார்டு - 1 , 
3.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கர்ணம்ெதரு   வார்டு - 1 , 
4.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணியாரர்ெதரு   வார்டு - 2 , 
5.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கங்காணிெதரு   வார்டு - 2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
ெபாட்டிெரட்டிபட்டி 
637013

202 வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ெபாட்
டிெரட்டிபட்டி 637013

203 வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
ெபாட்டிெரட்டிபட்டி 
637013

204 ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் அ.எண்-3 
மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு   வார்டு - 5 , 
2.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு - 6 , 
3.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு   வார்டு - 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி  
ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி 
637013

205 ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் அைற எண் - 
10

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இந்திரா நகர் காலனி   வார்டு - 7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி  
ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி 
637013

206 கிழக்குப் பார்த்தத் 
தார்சுக் கட்டிடம் மத்திய 
பகுதி அைற எண் - G3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி அக்ரஹாரம்   வார்டு - 
7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி  
ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி 
637013
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

207 ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் அைற எண் - 
12

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகஜக்ேகாம்ைப   வார்டு - 11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி  
ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி 
637013

208 கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி) ெபான்ேனr 
(ஊ) குடிெதரு ெபான்ேனr வார்டு-8 , 
2.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி), ெபான்ேனr 
(ஊ) உப்பிலியர்ெதரு ெபான்ேனr வார்டு-9,10 
, 3.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி), ெபான்ேனr 
(ஊ) குடிெதரு ேமற்கு ெபான்ேனr  வார்டு-9 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபான்ேனr 637013

209 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் வடக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி), ெபான்ேனr 
(ஊ) புதியகாலனி ெபான்ேனr வார்டு-10 , 
2.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி), ெபான்ேனr 
(ஊ) பைழயகாலனி ெபான்ேனr வார்டு-10 , 
3.ெபாட்டிெரட்டிப்பட்டி (வ.கி), ெபான்ேனr 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் ெபான்ேனr 
வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபான்ேனr 637013

210 ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் அைற எண்.5

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எருைமப்பட்டி (ேப) துைறயூர் ெமயின் 
ேராடு-வார்டு-6 , 2.எருைமப்பட்டி (ேப) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு-6 , 
3.எருைமப்பட்டி (ேப) அண்ணா ெதரு - 
வார்டு-6 , 4.எருைமப்பட்டி (ேப) இராஜவதீி 
வார்டு-7 , 5.எருைமப்பட்டி (ேப) பாரதியார் 
ெதரு வார்டு-7 , 6.எருைமப்பட்டி (ேப) 
கவிஞர் இராமலிங்கம் ெதரு வார்டு-7 , 
7.எருைமப்பட்டி (ேப) விேவகானந்தர் ெதரு 
வார்டு-5 , 8.எருைமப்பட்டி (ேப) 
அண்ணாெதரு வார்டு-7 , 9.எருைமப்பட்டி 
(ேப) முத்ைதயா ெதரு வார்டு5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி  
எருமப்பட்டி 637013
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

211 ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் அைற எண்.4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எருைமப்பட்டி (ேப) கேணசர் ெதரு 
வார்டு-5 , 2.எருைமப்பட்டி (ேப) காமாட்சி 
அம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு-5 , 
3.எருைமப்பட்டி (ேப) காங்கிரஸ் மடத்ெதரு 
வார்டு-5 , 4.எருைமப்பட்டி (ேப) சிவாஜித் 
ெதரு வார்டு-5 , 5.எருைமப்பட்டி (ேப) 
எம்.ஜி.ஆர். ெதரு வார்டு-8 , 6.எருைமப்பட்டி 
(ேப) ஜாகீர் உேசன் ெதரு வார்டு-8 , 
7.எருைமப்பட்டி (ேப) சுப்ரமணியசிவா ெதரு 
வார்டு-8 , 8.எருைமப்பட்டி (ேப) 
துைரயூர்ெமயின் ேராடு வார்டு-8 , 
9.எருைமப்பட்டி (ேப) துைறயூர்ெமயின்ேராடு 
வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி  
எருமப்பட்டி 637013

212 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் அைற எண்.14

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எருைமப்பட்டி (ேப) சுபாஷ்சந்திரேபாஸ் 
ெதரு வார்டு-1 , 2.எருைமப்பட்டி (ேப) கம்பர் 
ெதரு வார்டு-1 , 3.எருைமப்பட்டி (ேப) 
வள்ளுவர் ெதரு வார்டு-1 , 4.எருைமப்பட்டி 
(ேப) வ.உ.சி. ெதரு வார்டு-1 , 
5.எருைமப்பட்டி (ேப) கைடவதீி வார்டு-2 , 
6.எருைமப்பட்டி (ேப) சிவன் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு-2 , 7.எருைமப்பட்டி (ேப) ெதப்பகுளத் 
ெதரு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
எருமப்பட்டி 637013

213 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் அைற எண்.15

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எருைமப்பட்டி (ேப) புகேழந்தி ெதரு 
வார்டு-2 , 2.எருைமப்பட்டி (ேப) ஜவீா ெதரு 
வார்டு-2 , 3.எருைமப்பட்டி (ேப) காந்தி ேராடு 
வார்டு-4 , 4.எருைமப்பட்டி (ேப) காமராசர் 
ெதரு வார்டு-4 , 5.எருைமப்பட்டி (ேப) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு-4 , 
6.எருைமப்பட்டி (ேப) கைடவதீி வார்டு-4 , 
7.எருைமப்பட்டி (ேப) அண்ணாநகர் வார்டு-1 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
எருமப்பட்டி 637013
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

214 ெதற்கு பார்த்த  தார்சுக் 
கட்டிடம்  அைற எண்.1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எருைமப்பட்டி (ேப) பாரதிதாசன் ெதரு 
வார்டு-9 , 2.எருைமப்பட்டி (ேப) மஜதீ் ெதரு 
வார்டு-9 , 3.எருைமப்பட்டி (ேப) 
கட்டெபாம்மன் ெதரு வார்டு-9 , 
4.எருைமப்பட்டி (ேப) துைறயூர் ெமயின் 
ேராடு வார்டு 8 , 5.எருைமப்பட்டி (ேப) 
டாக்டர் சுப்பராயன் ெதரு வார்டு-10 , 
6.எருைமப்பட்டி (ேப) ராஜாஜி ெதரு 
வார்டு-10 , 7.எருைமப்பட்டி (ேப) 
திருப்பூர்குமரன் ெதரு வார்டு-10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி, 
எருமப்பட்டி 637013

215 ெதற்கு பார்த்த தார்சுக்  
கட்டிடம் அைற எண்.2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எருைமப்பட்டி (ேப) திரு.வி.க. ெதரு 
வார்டு-10 , 2.எருைமப்பட்டி (ேப) ஈ.ேவ.ரா. 
ெதரு வார்டு-10 , 3.எருைமப்பட்டி (ேப) 
லால்பகதூர் சாஸ்திr ெதரு வார்டு-10 , 
4.எருைமப்பட்டி (ேப) துைறயூர் ெமயின் 
ேராடு வார்டு 10 , 5.எருைமப்பட்டி (ேப) 
துைறயூர் ெமயின் ேராடு வார்டு 11 , 
6.எருைமப்பட்டி (ேப) துைறயூர் ெமயின் 
ேராடு வார்டு 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி  
எருமப்பட்டி 637013

216 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் அைற எண்.2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எருைமப்பட்டி (ேப) பழனி நகர்-1 வார்டு-11 
, 2.எருைமப்பட்டி (ேப) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு வார்டு-12 , 3.எருைமப்பட்டி 
(ேப) டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ெதரு 
வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஆக்ஸ்ேபார்ட் 
ெம.ேம.நி.பள்ளி, 
ைககாட்டி 
எருமப்பட்டி 637013

217 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் அைற எண்.4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எருைமப்பட்டி (ேப) பாவலர் முத்துசாமி 
நகர் வார்டு-12 , 2.எருைமப்பட்டி (ேப) 
பழனிநகர்-2 வார்டு-12 , 3.எருைமப்பட்டி (ேப) 
துைறயூர் ெமயின்ேராடு வார்டு-11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஆக்ஸ்ேபார்ட் 
ெம.ேம.நி.பள்ளி, 
ைககாட்டி 
எருமப்பட்டி 637013
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

218 கிழக்கு பார்த்ததார்சு 
கட்டிடம் அைறஎண்-3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எருைமப்பட்டி (ேப) அம்ேபத்கார் நகர்-1 
வார்டு-2 , 2.எருைமப்பட்டி (ேப) அம்ேபத்கார் 
நகர்-2 வார்டு-3 , 3.எருைமப்பட்டி (ேப) 
அம்ேபத்கார் நகர்-3 வார்டு-3 , 
4.எருைமப்பட்டி (ேப) லால்பகதூர்சாஸ்திr 
காலனி வார்டு-3 , 5.எருைமப்பட்டி (ேப) 
தாட்ேகா காலனி வார்டு-3 , 6.எருைமப்பட்டி 
(ேப) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
எருமப்பட்டி 637013

219 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் அைற எண்.6

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எருைமப்பட்டி (ேப) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு வார்டு-13 , 2.எருைமப்பட்டி (ேப) 
டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் ெதரு வார்டு-13 , 
3.எருைமப்பட்டி (ேப) ேமாகன் 
குமாரமங்கலம் ெதரு வார்டு-14 , 
4.எருைமப்பட்டி (ேப) ேநரு ெதரு வார்டு-14 , 
5.எருைமப்பட்டி (ேப) வி. வி. கிr ெதரு 
வார்டு-14 , 6.எருைமப்பட்டி (ேப) கிருஷ்ணா 
ெதரு வார்டு-15 , 7.எருைமப்பட்டி (ேப) 
மருத்துவமைன காலனி வார்டு-15 , 
8.எருைமப்பட்டி (ேப) காவலர் காலனி 
வார்டு-15 , 9.எருைமப்பட்டி (ேப) அகத்தியர் 
காலனி வார்டு-15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஆக்ஸ்ேபார்ட் 
ெம.ேம.பள்ளி, 
ைககாட்டி 
எருமப்பட்டி 637013

220 புதிய தார்சு கட்டிடம் 
கிழக்குப் பார்த்த ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரகூர் (வ.கி) ேதவராயபுரம் (ஊ) ராஜ வதீி 
, 2.வரகூர் (வ.கி) ேதவராயபுரம் (ஊ) பஜைன 
மடத்ெதரு , 3.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.வரகூர் 
(வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) நடுத்ெதரு , 
5.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) ேமல 
வதீி , 6.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) 
ேபாயர் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ேதவ
ராயபுரம் 637021
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

221 ேமற்கு பார்த்த  புதிய 
தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) 
துைறயூர் ெமயின் ேராடு கிழக்கு , 2.வரகூர் 
(வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) முட்டாஞ் ெசட்டி 
ேராடு ேமற்கு , 3.வரகூர் (வ.கி), 
ேதவராயபுரம் (ஊ) முட்டாஞ் ெசட்டி ேராடு 
கிழக்கு , 4.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) 
துைறயூர் ெமயின் ேராடு ேமற்கு , 5.வரகூர் 
(வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) அருந்ததியர் 
ெதரு , 6.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) 
ஆதி திராவிடர் ெதரு , 7.வரகூர் (வ.கி), 
ேதவராயபுரம் (ஊ) இந்திரா நகர் , 8.வரகூர் 
(வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) காந்தி நகர் , 
9.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) 
அம்ேபத்கர் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ேதவ
ராயபுரம் 637021

222 வடக்குபாபார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) எம் ஜி 
ஆர் நகர் , 2.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் 
(ஊ) துைறயூர் ெமயின் ேராடு , 3.வரகூர் 
(வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
4.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 5.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) 
பகவதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.வரகூர் 
(வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
7.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) குலாலர் 
ெதரு , 8.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 9.வரகூர் 
(வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) அருந்ததியர் 
ெதரு , 10.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) 
வடக்கு ெதரு , 11.வரகூர் (வ.கி), 
ேதவராயபுரம் (ஊ) ேகால்லி மைல ேராடு , 
12.வரகூர் (வ.கி), ேதவராயபுரம் (ஊ) 
முஸ்lம் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ெசல்
லிபாைளயம் 637021

223 அைற எண் 
3ெதற்குபார்த்ததார்சுகட்டி
டம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
வரகூர் 637021

224 கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் அைற எண்.1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
வரகூர் 637021
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

225 கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் அைற எண - 3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

அ.ேம.நி.பள்ளி,வரகூ
ர் 637021

226 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் அைற எண்.6

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரகூர்  
வார்டு-4 , 2.வரகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாணிக்கேவலூர் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
வரகூர் 637021

227 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பவித்திரம் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெரட்டியார் வதீி வார்டு 1 , 2.பவித்திரம் 
புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திரார் வதீி 
வார்டு 1 , 3.பவித்திரம் புதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருந்ததியர்வதீி வார்டு 1 , 4.பவித்திரம் 
புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாயர்வதீி வார்டு 
1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பவித்
திரம்புதூர் 637021

228 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பவித்திரம் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்பாயிபாைளயம் உைடயார்வதீி வார்டு 1 
2 , 2.பவித்திரம் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்பாயிபாைளயம் கவுண்டர்வதீி வார்டு 2 , 
3.பவித்திரம் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்பாயிபாைளயம் ேபாயர்வதீி வார்டு 2 , 
4.பவித்திரம் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்பாயிபாைளயம் அருந்ததியர்வதீி வார்டு 
1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பவித்
திரம்புதூர் 637021

229 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ேம.பகுதி 
அைறஎண்-1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பவித்திரம் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நவலடிப்பட்டி, கன்னடியர் ெதரு வார்டு 3 , 
2.பவித்திரம் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நவலடிபட்டி, ெதற்கு ெரட்டி ெதரு வார்டு 4 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,நவ
லடிப்பட்டி 637021

230 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பவித்திரம் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நவலடிபட்டி குறும்பர் ெதரு வார்டு 5 , 
2.பவித்திரம் புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நவலடிபட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,நவ
லடிப்பட்டி 637021

231 வடக்குபார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்கிழக்குப்பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பவித்திரம் புதூர் (ஊ), 
ேதாட்டமுைடயான்பட்டி (ஊ) 
ேதாட்டமுைடயான்பட்டி வார்டு 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,நவ
லடிப்பட்டி 637021
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

232 வடக்கு பார்த்த மத்திய 
தார்சுக்  கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பவித்திரம் (வ.கி) பவித்திரம் (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு வார்டு 2 , 
2.பவித்திரம் (வ.கி) பவித்திரம் (ஊ) 
ெரட்டியார் வதீி வார்டு 2 , 3.பவித்திரம் 
(வ.கி) பவித்திரம் (ஊ) பஜைன மடத்ெதரு 
வார்டு 2 , 4.பவித்திரம் (வ.கி) பவித்திரம் 
(ஊ) ெசட்டியார் வதீி வார்டு 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பவித்
திரம் 637021

233 வடக்கு பார்த்த மத்திய 
தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பவித்திரம் (வ.கி) பவித்திரம் (ஊ) 
கம்பராயன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 3 , 
2.பவித்திரம் (வ.கி) பவித்திரம் (ஊ) 
கவுண்டர் ெதரு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பவித்
திரம் 637021

234 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
அைறஎண்-1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பவித்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சந்ைதப்ேபட்ைட வதீி வார்டு 1 , 
2.பவித்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாயுடுத்ெதரு வார்டு  1 , 3.பவித்திரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பஜைனமடத்ெதரு கிழக்கு 
வார்டு 1 , 4.பவித்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயசாமி ேகாவில் ெதரு  வார்டு 1 , 
5.பவித்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா 
நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பவித்
திரம் 637021

235 கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பவித்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு 
வதீி வார்டு 4 , 2.பவித்திரம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) வடக்கு வதீி வார்டு 4 , 3.பவித்திரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு வதீி வார்டு 4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பவித்
திரம் 637021

236 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பவித்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு 4 , 2.பவித்திரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு 4  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பவித்
திரம் 637021

237 கிழக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பகுதி (6முதல்8வைர)

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வரதராஜபுரம் -  
637013
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

238 கூடுதல் ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ெதற்குப் 
பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரதராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு-2 , 
2.வரதராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-2 , 3.வரதராஜபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஞ்சம்பட்டி ெதரு 
வார்டு-2 , 4.வரதராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுெகாட்டைக வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வரதராஜபுரம் -  
637013

239 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரதராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்குெதரு வார்டு-3,4 , 2.வரதராஜபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வார்டு-3,4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
கஸ்தூrப்பட்டி 
637013

240 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரதராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்குெதரு வார்டு-4 , 2.வரதராஜபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு-4 , 3.வரதராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கஸ்தூrப்பட்டிபள்ளபுதூர் வார்டு-4 , 
4.வரதராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டைக வார்டு-3,4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
கஸ்தூrப்பட்டி 
637013

241 வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முட்டாஞ்ெசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு வார்டு-2 , 2.முட்டாஞ்ெசட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சரஸ்வதி.நிதி.உ.ெப
றும்.து.பள்ளி,முட்டா
ஞ்ெசட்டி 637013

242 வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முட்டாஞ்ெசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

சரஸ்வதி.நிதி.உ.ெப
றும்.து.பள்ளி,முட்டா
ஞ்ெசட்டி 637013

243 ெதற்கு 
பார்த்தஓட்டுக்கட்டிடம் 
கிழக்குப்பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முட்டாஞ்ெசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு வார்டு-1 , 2.முட்டாஞ்ெசட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு வதீி வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ச.நி.உ.ெபறும்.து.பள்
ளி,முட்டாஞ்ெசட்டி 
637013
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

244 ஓட்டுக் கட்டிடம் 
கிழக்குப் பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திப்ரமாேதவி (வ.கி) ேகாணங்கிபட்டி (ஊ) 
ேகாணங்கிபட்டி வடக்கு ெதரு  வார்டு -1 , 
2.திப்ரமாேதவி (வகி), ேகாணங்கிபட்டி (ஊ) 
ேகாணங்கிபட்டி நடுத்ெதரு வார்டு-2 , 
3.திப்ரமாேதவி (வ.கி) ேகாணங்கிபட்டி (ஊ) 
ேகாணங்கிபட்டி ெதற்கு ெதரு  வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஸ்ரீகிருஷ்ணா.நி.உ.
ெபறும்.து.பள்ளிேகா
ணங்கிபட்டி 637013

245 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திப்ரமாேதவி (வ.கி) ேகாணங்கிபட்டி (ஊ) 
ேகாணங்கிபட்டி அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு-3 , 2.திப்ரமாேதவி (வ.கி) 
ேகாணங்கிபட்டி (ஊ) ேகாணங்கிபட்டி 
குடித்ெதரு வார்டு-3 , 3.திப்ரமாேதவி (வ.கி) 
ேகாணங்கிபட்டி (ஊ) ேகாணங்கிபட்டி 
கீழத்ெதரு வார்டு -4 , 4.திப்ரமாேதவி (வ.கி) 
ேகாணங்கிபட்டி (ஊ) ேகாணங்கிபட்டி 
ேதாட்டக்காடு வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

குழந்ைதகள் நல 
காப்பகம் 
ேகாணங்கிப்பட்டி 
637013,

246 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
திப்ரமாேதவி 637020

247 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
திப்ரமாேதவி 637020

248 ஓட்டுக் கட்டிடம் 
வடக்குப் பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காவக்காரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மருத்துவர் ெதரு- 2வது வார்டு , 
2.காவக்காரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசமரத்ெதரு- 2வது வார்டு , 
3.காவக்காரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமலத்ெதரு- 2வது வார்டு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
காவக்காரன்ப்பட்டி 
637013
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

249 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காவக்காரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஒட்டர்ெதரு- 3வது வார்டு  , 
2.காவக்காரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி- 3வது வார்டு , 
3.காவக்காரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓட்டப் ெதரு 4வது வார்டு , 
4.காவக்காரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாலநாயக்கன்பட்டி- 5வது வார்டு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
காவக்காரன்ப்பட்டி 
637013

250 தார்சுகட்டிடம்கிழக்குப்பா
ர்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காவகாரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காவக்காரம்பட்டி பஜைன மடத் ெதரு-1வது 
வார்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,காவக்
காரன்ப்பட்டி 637013

251 தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் 
பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காவகாரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைவத்தினாதபுரம்- 6வது வார்டு , 
2.காவகாரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமலேமடு- 6வது வார்டு , 
3.காவக்காரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விராலிப்பட்டி- 5வது வார்டு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,காவக்
காரன்ப்பட்டி 637013

252 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எம்.ேமட்டுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுப்பட்டி கிழக்கு ெதரு  வார்டு-1 , 
2.எம். ேமட்டுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுப்பட்டி ேமற்கு ெதரு  வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
ேமட்டுப்பட்டி 637020

253 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எம். ேமட்டுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுப்பட்டி அக்ரஹாரம் வார்டு-6 , 
2.எம்.ேமட்டுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சமத்துவபுரம் வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
ேமட்டுப்பட்டி 637020

254 தார்சு கட்டிடம் ெதற்குப் 
பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எம்.ேமட்டுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடுகப்பட்டி ேதாட்டபகுதி வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,வடு
கப்பட்டி 637020

255 தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எம்.ேமட்டுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடுகப்பட்டி வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,வடு
கப்பட்டி 637020
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

256 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எம்.ேமட்டுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஈச்சவாr வார்டு-5 , 2.எம்.ேமட்டுப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகப்பட்டி 
ேதாட்டபகுதி வார்டு-3 , 3.எம்.ேமட்டுப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகப்பட்டி கிழக்கு 
பகுதி  வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ெஜயகிருஷ்ணா நிதி 
உதவி 
ெபறும்.து.பள்ளி. 
ஈச்சவாr 
ேமட்டுப்பட்டி 637020

257 ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வாழவந்தி மிட்டா (வகி), அக்ரஹார 
வாழவந்தி (ஊ) வாழவந்தி மிட்டா வார்டு-1,2 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி..பள்ளி,அக்.
வாழவந்தி 637020

258 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வாழவந்தி மிட்டா (வகி), அக்ரஹார 
வாழவந்தி (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி..பள்ளி,அக்.
வாழவந்தி 637020

259 ஓட்டுக் கட்டிடம் 
வடக்குப் பார்த்த 
ேமற்குப்பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடவத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு -1 , 
2.வடவத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு வார்டு-2 , 3.வடவத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) வடக்கு ெதரு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,வடவ
த்தூர் 637013

260 ஓட்டுக் கட்டிடம் 
வடக்குப் பார்த்த 
ேமற்குப்பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடவத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-2 , 2.வடவத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டுத்ேதாட்டம் , 
3.வடவத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,வடவ
த்தூர் 637013

261 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடவத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜம்புமைட 
(வார்டு 3) , 2.வடவத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஜம்புமைட வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
ஜம்புமைட 637013
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

262 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்குெதரு வார்டு 1 , 2.ெசவிந்திப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஜைனமடத்ெதரு 
வார்டு 1 , 3.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசட்டியார்ெதரு வார்டு 1 , 
4.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி. பள்ளி, 
ெசவிந்திபட்டி 621215

263 வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டித்தின் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஒத்தக்கைடவதீி வார்டு  2 , 
2.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமன்திண்ைணவதீி வார்டு  2 , 
3.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்குெதரு வார்டு  2 , 4.ெசவிந்திப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின்ேராடு வார்டு  2 
, 5.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கைடவதீி வார்டு  2 , 6.ெசவிந்திப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்ெதரு 
வார்டு  2 , 7.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருந்ததியர்ெதரு வார்டு  2 , 
8.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு  2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி. பள்ளி, 
ெசவிந்திபட்டி 621215

264 வடக்கு பார்த்த தார்சுக்  
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசவ்வந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பைனமரத்துப்பட்டி வார்டு  3 , 
2.ெசவ்வந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னசிந்தம்பட்டி வார்டு  3 , 
3.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயசிந்தம்பட்டி வார்டு 3 , 
4.ெசவிந்திப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ெசவி
ந்திப்பட்டி 621215
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

265 கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 4 , 
2.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலப்பட்டி வார்டு  4 , 3.ெசவிந்திப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அடிவாரம்மைலப்பட்டி 
வார்டு  4 , 4.ெசவிந்திப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேகாட்டேமடு வார்டு  4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ெசவி
ந்திப்பட்டி 621215

266 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வைளயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சந்ைதேமடு கிழக்கு ெதரு வார்டு 1 , 
2.வைளயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
வைலயபட்டி 637020

267 தார்சுக் கட்டிடம் வடக்கு 
பார்த்தது ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வைளயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாவிலன் ெதரு வார்டு 2 , 2.வைளயப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு வார்டு 2,3 
, 3.வைளயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்குெதரு, வடக்குமாவிலன் ெதரு 
வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
வைலயபட்டி 637020

268 ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் ெதற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வைளயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு 
வதீி வார்டு  1 , 2.வைளயப்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு 1,2 , 3.வைளயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமற்குத்ெதரு வார்டு2,3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
வைலயப்பட்டி 
637020

269 வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் நடுப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வைளயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அக்ரகாரம் ெதரு வார்டு  3 , 
2.வைளயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு 
வதீி வார்டு  3 , 3.வைளயப்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமாகனூர் ேராடு வார்டு  3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
வைலயப்பட்டி 
637020
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

270 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வைலயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெரட்ைடயாம்பட்டி வார்டு  4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி,வ
ைலயப்பட்டி 637020

271 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் நடுப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வைலயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வள்ளுவர் நகர் வார்டு  3,4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி,வ
ைலயப்பட்டி 637020

272 ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வைளயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குரும்பப்பட்டி வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,குரும்
பப்பட்டி 637020

273 வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) லத்துவாடி 
ேராடு வார்டு-1 , 2.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமலராஜவதீி வார்டு-1 , 
3.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முஸ்lம்ெதரு வார்டு-1 , 4.புதுப்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமலராஜவதீி வார்டு-2 , 
5.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழராஜவதீி 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
நா.புதுப்பட்டி 637020

274 தார்சு கட்டிடம் நடுப் 
பகுதி வடக்கு பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழராஜவதீி 
வார்டு-3 , 2.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குறும்பர்ெதரு வார்டு-4 , 3.புதுப்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) திருச்சிேராடு கிழக்குபகுதி 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
நா.புதுப்பட்டி 637020

275 தார்சு கட்டிடம் வடக்குப் 
பார்த்த ேமற்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாயர் ெதரு 
வார்டு-5 , 2.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கணபதி நகர்  வார்டு-5 , 3.புதுப்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நடு அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு-5 , 4.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளர் ெதரு  வார்டு-5 , 5.புதுப்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கிழக்கு அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-5 , 6.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
நா.புதுப்பட்டி 637020
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

276 வடக்குப் பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-5 , 2.புதுப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி 
வார்டு-5 , 3.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்  வார்டு-5 , 
4.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குேமடு  
வார்டு-7 , 5.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஜங்களாபுரம்  வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
நா.புதுப்பட்டி 637020

277 கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-6 , 2.புதுப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்பட்டி வார்டு-6 , 
3.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இராமுைடயானூர் வார்டு-6 , 4.புதுப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.ேக.பி.மில் ஏrயா 
வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி 
இராமஉைடயனூர் 
637020

278 வடக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குேமடு  
வார்டு-7 , 2.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஜங்களாபுரம்  வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி 
ேமலப்பட்டி 637020

279 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வசந்தபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குப்பம்பாைளயம் காலனி வார்டு - 6,7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
சின்ன ேவப்பநத்தம் 
637002

280 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வசந்தபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னேவப்பநத்தம், ெபrய ேவப்பநத்தம் 
வார்டு - 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
சின்ன ேவப்பநத்தம் 
637002

281 வடக்கு தார்சு கட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்த ேமற்குப் 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வசந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவப்பநத்தம் புதூர் வார்டு - 9,10 , 
2.வசந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமநாயக்கனூர் வார்டு - 10 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
சின்ன ேவப்பநத்தம் 
637002
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

282 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
வசந்தபுரம் 637019

283 ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வசந்தபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாயக்கனூர் 
வார்டு - 3 , 2.வசந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வrீபாைளயம் வார்டு - 4 , 3.வசந்தபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லூர் வார்டு - 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
வசந்தபுரம் 637019

ேததி : 29.08.2018

இடம்: நாமக்கல் திருமதி.மு.ஆசியா மrயம்., இ.ஆ.ப.,                      
மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர்       

நாமக்கல்

Page 60 of 60
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

1 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்கார் நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) முத்தாம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு 
, 2.சர்கார் நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) முத்தாம்பாைளயம் காட்டுேகாட்டாய் , 
3.சர்கார் நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) முத்தாம்பாைளயம் குடிெதரு 
காட்டுேகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சர்க்கார் 
நாட்டாமங்கலம் 
637403

2 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்கார் நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) சர்க்கார் நாட்டாமங்கலம் குடிெதரு , 
2.சர்கார் நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதேவந்திரர் ெதரு , 3.சர்கார் 
நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ். 
நாட்டாமங்களம்  குடிெதரு , 4.சர்கார் 
நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 5.சர்கார் 
நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாட்டாமங்கலம் வடக்கு குடிெதரு , 
6.சர்கார் நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமட்டுப்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு , 
7.சர்கார் நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதேவந்திரர் ெதரு , 8.சர்கார் 
நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு ெதற்கு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சர்கார்நாட்டாமங்கல
ம் 637403
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

3 கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்கார் நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) குட்டமூக்கன்பட்டி காட்டுேகாட்டாய் 
ெதற்கு வார்டு-5 , 2.சர்கார் நாட்டாமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குட்டமூக்கன்பட்டி 
ேதேவந்திரர் ெதரு வார்டு-5 , 3.சர்கார் 
நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு வார்டு-5 , 4.சர்கார் 
நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுேகாட்டாய் வடக்கு வார்டு-5 , 5.சர்கார் 
நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுேகாட்டாய் கிழக்கு வார்டு-5 , 6.சர்கார் 
நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மாபாைளயம்புதூர் காட்டுேகாட்டாய் 
ேமற்கு வார்டு-6 , 7.சர்கார் நாட்டாமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மாபாைளயம்புதூர் 
காட்டுேகாட்டாய் வடக்கு வார்டு-6 , 8.சர்கார் 
நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மாபாைளயம்புதூர் குடிெதரு வார்டு-6 , 
9.சர்கார் நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அம்மாபாைளயம்புதூர் 
காட்டுேகாட்டாய் ெதற்கு வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சண்முகானந்தா 
நி.உ.ெப.ந.நி.பள்ளி 
அம்மாபாைளயம்பு
தூர் 637403

4 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கல்யாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநாச்சிபட்டி 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 5 , 2.கல்யாணி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியம்பட்டி 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு 5 , 3.கல்யாணி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியம்பட்டி குடிெதரு 
காட்டூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கல்யாணி 637018
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

5 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கல்யாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்பாம்பட்டி குடித்ெதரு வார்டு-1 , 
2.கல்யாணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்பாம்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-1 , 
3.கல்யாணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்பாம்பட்டி காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-1 , 
4.கல்யாணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்யாணி 
பகவான் ேதாட்டம் வார்டு-1 , 
5.கல்யாணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீைசகாரர் 
ேதாட்டம் வார்டு-2 , 6.கல்யாணி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கல்யாணி அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-2 , 7.கல்யாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதேவந்திரர் ெதரு வார்டு-2 , 8.கல்யாணி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்யாணி ெதற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-2 , 
9.கல்யாணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்யாணி 
குடித்ெதரு வார்டு-2 , 10.கல்யாணி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கல்யாணி வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-2 , 11.கல்யாணி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆர்.புளியம்பட்டி 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கல்யானி 637018

6 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆர்.புளியம்பட்டி(வ.கி) கல்யாணி (ஊ) 
நாய்க்கர் ெதரு வார்டு 6 , 
2.ஆர்.புளியம்பட்டி(வ.கி) கல்யாணி (ஊ) 
ெபrயெதாட்டிபட்டி காட்டுெகாட்டாய் வார்டு 
6 , 3.ஆர்.புளியம்பட்டி(வ.கி) கல்யாணி (ஊ) 
சின்னெதாட்டிபட்டி வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபrய ெதாட்டிபட்டி 
637018

7 கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாச்சல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துகுமரன் 
ேகாவில்ெதரு வார்டு-1 , 2.பாச்சல்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ராஜவதீி வார்டு-1 , 3.பாச்சல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஜைன மடத்ெதரு 
வார்டு-2 , 4.பாச்சல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பாச்சல் 637018
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

8 கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 
மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாச்சல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளிக்கூடெதரு வார்டு-1 , 2.பாச்சல்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஏrத்ெதரு வார்டு-3 , 3.பாச்சல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைரவரீன் ேகாவில் 
ெதரு வார்டு-4 , 4.பாச்சல் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஓங்காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பாச்சல் 637018

9 கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 
ைமய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெஜகல்நாய்க்கன்பட்டி (வ.கி), 
அனந்தகிருஷ்ணராயசமுத்திரம் (ஊ) காட்டு 
ெகாட்டாய் கிழக்கு   வார்டு-1 , 
2.அனந்தகிருஷ்ணராயசமுத்திரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காட்டூர் குடிெதரு வார்டு-1 , 
3.அனந்த கிருஷ்ணராய சமுத்திரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஏ.ேக. சமுத்திரம் குடிெதரு  
வார்டு -2 , 4.அனந்தகிருஷ்ணராயசமுத்திரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓட்டன்குட்ைட 
அருந்ததியர் காலனி  வார்டு  -2 , 5.பாச்சல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துகுமரன் ெதரு  
வார்டு  -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பாச்சல் 637018

10 கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
தார்சு கட்டிடம் வடக்கு  
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிடாrப்பட்டி (வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
காட்டுேகாட்டாய் ேமற்கு  வார்டு -5 , 
2.பிடாrப்பட்டி (வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
காட்டுேகாட்டாய் வடக்கு  வார்டு -6 , 
3.பிடாrப்பட்டி (வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -6 , 
4.பிடாrப்பட்டி (வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய் கிழக்கு   வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பாச்சல் 637018
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

11 ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 
ஓட்டுக் கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கடந்தப்பட்டி(வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகாவில்முதல்வதீி வார்டு-7 
, 2.கடந்தப்பட்டி(வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு வார்டு-7 , 
3.கடந்தப்பட்டி(வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகாவில் இரண்டாவதுவதீி 
வார்டு-7 , 4.கடந்தப்பட்டி(வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
ெசாைசட்டி ெதரு வார்டு-7,8 , 
5.கடந்தப்பட்டி(வ.கி), பாச்சல் (ஊ) ஐய்யப்பன் 
ேகாவில் வதீி வார்டு-8 , 
6.கடந்தப்பட்டி(வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
கடந்தப்பட்டி ேமற்குவதீி வார்டு-8 , 
7.கடந்தப்பட்டி(வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
கடந்தப்பட்டி காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கடந்தம்பட்டி 637018

12 வடக்கு பார்த்த 
தார்சுகட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ராமநாய்யக்கன்பட்டி(வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
ெதாட்டியநாயக்கர் ெதரு வார்டு-1 , 
2.ராமநாய்யக்கன்பட்டி(வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-2 , 
3.ராமநாய்யக்கன்பட்டி(வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
காட்டுக்ேகாட்டாய் வார்டு-3 , 
4.ராமநாய்யக்கன்பட்டி(வ.கி), பாச்சல் (ஊ) 
அருந்ததியர் கலர் காலனி வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளிராமநா
யக்கன்பட்டி 637018

13 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நத்தேமடு 
ேதேவந்திரர்ெதரு வார்டு-3 , 
2.கதிராநல்லூர்(வ.கி), கதிராநல்லூர் (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர்.காலனி வார்டு-3 , 3.கதிராநல்லூர் 
(வ.கி), கதிராநல்லூர் (ஊ) பனங்காடுகாலனி 
வார்டு-4 , 4.கதிராநல்லூர்(வ.கி), 
கதிராநல்லூர் (ஊ) நத்தேமடு 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு-5 , 
5.கதிராநல்லூர்(வ.கி), கதிராநல்லூர் (ஊ) 
வரீெபாம்மம்பட்டி வார்டு-6 , 
6.கதிராநல்லூர்(வ.கி), கதிராநல்லூர் (ஊ) 
புதுக்குடியானூர் காட்டுெகாட்டாய்கள் 
வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி,பள்ளிநத்த
ேமடு 637412
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

14 வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மினுக்குநத்தம்பட்டி பைழயகாலனி வார்டு-8 
, 2.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மினுக்கநத்தம்பட்டி புதியகாலனி வார்டு-8 , 
3.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுப்பட்டி 
வார்டு-9 , 4.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாப்புபட்டி வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிநத்த
ேமடு 637412

15 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ராமாயிப்பட்டி வார்டு-15 , 
2.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கதிராநல்லூர் வார்டு-1 , 
3.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கதிராநல்லூர்காட்டுெகாட்டாய்கள் வார்டு-1 , 
4.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நத்தேமடு 
வார்டு-2 , 5.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நத்தேமடுகாட்டுெகாட்டாய்கள் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிநத்த
ேமடு 637412

16 வடக்கு ஓட்டு கட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குதிைரசின்னம்பட்டி வார்டு-11 , 
2.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குதிைரசின்னம்பட்டி காட்டுெகாட்டாய் 
வார்டு-11 , 3.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) குள்ளப்பநாயக்கன்பட்டி 
(காட்டுெகாட்டாய் வார்டு-12  , 
4.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குள்ளப்பநாயக்கன்பட்டி வார்டு-12 , 
5.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நத்தக்காடு காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-12 , 
6.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நத்தக்காடு வார்டு-12 , 7.கதிராநல்லூர்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசட்டிக்காடுகாலனி வார்டு-13 , 
8.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசட்டிக்காடு காட்டுெகாட்டாய் வார்டு-13 , 
9.கதிராநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாம்மம்பட்டி வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி. 
பள்ளிகுள்ளப்பநாயக்
கன்பட்டி 637412
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

17 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கண்ணூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கண்ணூர்பட்டி அக்ரஹாரெதரு வார்டு 1 , 
2.கண்ணூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கண்ணூர்பட்டி வார்டு 1 , 
3.கண்ணூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாராயணகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு 2 , 
4.கண்ணூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாநகர் வார்டு 2 , 5.கண்ணூர்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னாகவுண்டனூர் 
காலனி வார்டு 3 , 6.கண்ணூர்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சின்னாகவுண்டனூர் குடித்ெதரு 
வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி பள்ளி 
கண்ணுர்பட்டி 637014

18 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கண்ணூர்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிப்பட்டி ேமற்கு வார்டு 4 , 
2.கண்ணூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டியபட்டி கிழக்கு வார்டு 4 , 
3.கண்ணூர்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டியபட்டி காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு 4 
, 4.கண்ணூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கஞ்சநாயக்கனூர் ேமற்கு வார்டு 5 , 
5.கண்ணூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கஞ்சநாயக்கனூர் கிழக்கு வார்டு 5 , 
6.கண்ணூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெநருஞ்சிகாடு காலனி வார்டு 6 , 
7.கண்ணூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கண்ணூர்பட்டி காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு 6 
, 8.கண்ணூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கண்ணூர்பட்டி வயக்காடு வார்டு 7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கண்ணுர்பட்டி 637014

19 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தாத்ைதயங்கார்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கண்ைணயங்காடு அருந்ததியர் ெதரு வார்டு 
- 4 , 2.தாத்ைதயங்கார்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கிழக்கு அருந்ததியர் ெதரு வார்டு - 4 , 
3.தாத்ைதயங்கார்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இந்திரா காலனி வார்டு - 4 , 
4.தாத்ைதயங்கார்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு - 4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
தாத்ைதயங்கார்ப்பட்
டி 637014
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

20 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தாத்ைதயங்கார்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாத்ைதயங்கார்பட்டி குடித்ெதரு வார்டு - 1,2 
, 2.தாத்ைதயங்கார்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாத்ைதயங்கார்பட்டி காட்டுெகாட்டாய் 
வடக்கு கிழக்கு , 
3.தாத்ைதயங்கார்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாத்ைதயங்கார்பட்டி  காட்டுெகாட்டாய் 
ெதற்கு ேமற்கு  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
தாத்ைதயங்கார்ப்பட்
டி 637014

21 வடக்கு ஓட்டுக் கட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தாத்ைதயங்கார்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாவிந்தம்பாைளயம் வார்டு - 5,6 , 
2.தாத்ைதயங்கார்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாவிந்தம்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய் 
வார்டு - 6 , 3.தாத்ைதயங்கார்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெவள்ளக்கவுண்டம்பாைளயம் 
வார்டு - 7,8 , 4.தாத்ைதயங்கார்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) இராமாயிபட்டி வார்டு - 9 , 
5.தாத்ைதயங்கார்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபாடங்கம் வார்டு - 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ேகாவி
ந்தம்பாைளயம் 
637014

22 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குறிச்சி(வ.கி), காைரக்குறிச்சி புதூர் 
(ஊ) பச்சாேகாவில் காட்டுக்ெகாட்டாய் 
வார்டு - 1 , 2.காைரக்குறிச்சி(வ.கி), 
காைரக்குறிச்சி புதூர் (ஊ) கிழக்கு 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு - 3 , 
3.காைரக்குறிச்சி(வ.கி), காைரக்குறிச்சி புதூர் 
(ஊ) நாடார் ெதரு வார்டு - 2 , 
4.காைரக்குறிச்சி(வ.கி), காைரக்குறிச்சி புதூர் 
(ஊ) காைரக்குறிச்சி புதூர் கிழக்கு பகுதி 
வார்டு - 2 , 5.காைரக்குறிச்சி(வ.கி), 
காைரக்குறிச்சி புதூர் (ஊ) ெதற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு - 2 , 
6.காைரக்குறிச்சி(வ.கி), காைரக்குறிச்சி புதூர் 
(ஊ) உலேமடு ெதற்குபகுதி வார்டு - 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
காைரக்குறிச்சிபுதூர் 
637014

Page 8 of 65



List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

23 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குறிச்சி(வ.கி), காைரக்குறிச்சி புதூர் 
(ஊ) காைரக்குறிச்சி புதூர் ேமற்கு வார்டு - 
4,5 , 2.காைரக்குறிச்சி(வ.கி), காைரக்குறிச்சி 
புதூர் (ஊ) புதூர் காலனி ேமற்கு, 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு - 6 , 
3.காைரக்குறிச்சி(வ.கி), காைரக்குறிச்சிபுதூர் 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் வடக்கு வார்டு - 5 , 
4.காைரக்குறிச்சி(வ.கி), காைரக்குறிச்சிபுதூர் 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ேமடு வார்டு - 6 , 
5.காைரக்குறிச்சி(வ.கி), காைரக்குறிச்சிபுதூர் 
(ஊ) உலேமடு காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு - 6 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளிகாைர
குறிச்சிபுதூர் 637014

24 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நவணி(வ.கி), நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
புதுச்சத்திரம் வார்டு - 1,2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
புதுசத்திரம் 637018

25 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நவணி(வ.கி), நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
ராஜாக்கவுண்டனுரர் வார்டு - 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
புதுசத்திரம் 637018

26 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நவணி(வ.கி), நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
ெவள்ளாளப்பட்டி வார்டு - 5 , 2.நவணி(வ.கி), 
நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
வானக்காரபுதூர் வார்டு - 7 , 3.நவணி(வ.கி), 
நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
வானக்காரன்புதூர் அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 
- 7 , 4.நவணி(வ.கி), 
நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி - ஊ 
தண்ணிபந்தல்காடு வார்டு - 8 , 5.நவணி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்ணக்கவுண்டனூர் 
வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
புதுசத்திரம் 637018
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

27 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நவணி(வ.கி), நவனிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
இராமேசஷபுரம் வார்டு - 8 , 2.நவணி(வ.கி), 
நவனிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) அய்யம்புதூர் 
குடிெதரு வார்டு - 9 , 3.நவணி(வ.கி), 
நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) அய்யம்புதூர் 
காலனி வார்டு - 10 , 4.நவணி(வ.கி)  
நவனிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) ெரட்டிபுதூர் 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு - 11 , 
5.நவணி(வ.கி), நவனிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
ெரட்டிபுதூர் குடிெதரு வார்டு - 12,13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெரட்டிபுதூர் 637014

28 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நவணி(வ.கி), நவணிேதாட்டக்கூர் பட்டி 
(ஊ) ேதாட்டக்கூர்பட்டி வார்டு - 6 , 
2.நவணி(வ.கி), நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
ஓலப்பாைளயம் வார்டு - 14 , 3.நவணி(வ.கி), 
நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
நவணிபள்ளிபட்டி வார்டு - 15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆ.தி.ந.துவ.பள்ளி 
நவணி 637018

29 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நவணி(வ.கி), நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
நவணி காலனி வார்டு - 16 , 2.நவணி(வ.கி), 
நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) நவணி 
ேதேவந்திர ெதரு வார்டு - 16,17 , 3.நவணி 
(வ.கி), நவனிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
உப்பிலியத்ெதரு வார்டு - 17 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆ.தி.ந.து.பள்ளி 
நவணி 637018

30 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நவணி(வ.கி), நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
எைடயப்பட்டி வார்டு - 18 , 2.நவணி(வ.கி), 
நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) எைடயப்பட்டி 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு - 18 , 
3.நவணி(வ.கி), நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
ைவய்யநாய்க்கனூர் வார்டு - 18 , 
4.நவணி(வ.கி), நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
லக்கியம்பட்டி வார்டு - 19 , 5.நவணி(வ.கி), 
நவணிேதாட்டக்கூர்பட்டி (ஊ) 
மாரநாய்க்கனூர் வார்டு - 20 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆ.தி.ந.து.பள்ளி 
நவணி 637018

Page 10 of 65



List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

31 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அக்ரஹார நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) 
லக்கபுரம் (ஊ) லக்கபுரம் 1வதுவார்டு , 
2.அக்ரஹார நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) 
லக்கபுரம் (ஊ) லக்கபுரம் 2வது வார்டு , 
3.அக்ரஹார நாட்டாமங்கலம் (வ.கி) 
லக்கபுரம் (ஊ) ெதாட்டிபாைளயம் 3வது 
வார்டு , 4.அக்ராஹார நாட்டாமங்கலம் 
(வ.கி) லக்கபுரம்  (ஊ) அக்ரஹார 
நாட்டாமங்கலம் வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
லக்கபுரம் 637018

32 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பிலியர்ெதரு 
வார்டு-12 , 2.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பலகான் ெதரு வார்டு-13 , 3.ஏளூர்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காலனி வார்டு -14,15,16 , 
4.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி. பள்ளி 
ஏளூர்  637018

33 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின்  ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு 
வார்டு-1,2,3 , 2.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுத்ெதரு வார்டு-5,6 , 3.ஏளூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு வார்டு -7,8,9 , 
4.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு, 
வார்டு-10 , 5.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உப்பிலியர் ெதரு வார்டு-11 , 6.ஏளுர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி ஏழூர் 
637018

34 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபரும்பள்ளிபட்டிகுடித்ெதரு 
வார்டு-18,19,20,21,22 , 2.ஏளூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபரும்பாளிபட்டி காலனி வார்டு-23 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபரும்பாளிப்பட்டி 
ஏழூர் 637018
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

35 ேமற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்டிபாைளயம் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-24 , 
2.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்டிபாைளயம்  
காலனி வார்டு -25 , 3.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கண்டிபாைளயம்  குடித்ெதரு வார்டு 
-26,27,28,29 , 4.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாகவுண்டம்பட்டி குடித்ெதரு வார்டு-30 
, 5.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாகவுண்டம்பட்டி காலனி வார்டு-31 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபரும்பாளிப்பட்டி 
ஏளூர் 637018

36 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருக்குமரபாைளயம் வார்டு -32 , 
2.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவப்பம்பட்டிபுதூர் 
வார்டு-33 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நிைல பள்ளி 
ேவப்பம்பட்டி 637018

37 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவப்பம்பட்டி 
குடித்ெதரு வார்டு-34 , 2.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேவப்பம்பட்டி காலனி வார்டு-35 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ேவப்பம்பட்டி 637018

38 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவக்காடு 
வார்டு-37 , 2.ஏளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வண்ணாரக்காடு வார்டு-38 , 3.ஏளூர்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புதுப்பட்டி வார்டு -40 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
புதுப்பட்டி ஏழூர் 
637018

39 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுப்பட்டி காலனி 
வார்டு -41 , 2.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்லாங்காடு புதூர் வார்டு -42 , 
3.ஏளூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்லாங்காடு 
குடித் ெதரு வார்டு -43 , 4.ஏளூர்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கல்லாங்காடு காலனி வார்டு 
-44 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஓ.து.ப.புதுபட்டி 
ஏளூர் 637018

40 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தத்தாத்திrபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தத்தாத்திrபுரம் வடக்குத் ெதரு  ேமற்கு 
பகுதி    வா , 2.தத்தாத்திrபுரம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தத்தாத்திrபுரம் வடக்கு ெதரு 
கிழக்கு பகுதி   வார்ட , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
தத்தாதிrபுரம் 637018
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

41 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தத்தாத்திrபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தத்தாத்திrபுரம் கிழக்கு ெதரு   வார்டு - 9 , 
2.தத்தாத்திrபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தத்தாத்திrபுரம் ேமற்கு ெதரு   வார்டு - 9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.உ.நி.பள்ளி 
தத்தாதிrபுரம் 637018

42 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தத்தாத்திrபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்பன்குளம் புதூர்   வார்டு - 4 , 
2.தத்தாத்திrபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குஞ்சாம்பாைளயம்   வார்டு - 5 , 
3.தத்தாத்திrபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஐயர்சாைல    வார்டு - 6 , 
4.தத்தாத்திrபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊஞ்சப்பாைளயம்   வார்டு - 6 , 
5.தத்தாத்திrபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தத்தாத்திrபுரம் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்   
வார்டு - 6 , 6.தத்தாத்திrபுரம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஓலப்பாைளயம்   வார்டு - 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
தத்தாதிrபுரம் 637018

43 கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 
ஓட்டு  கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தானத்தம்பட்டி(வ.கி), தத்தாத்திrபுரம் (ஊ) 
தானத்தம்பட்டி குடித்ெதரு   வார்டு - 7 , 
2.தானத்தம்பட்டி(வ.கி), தத்தாத்திrபுரம் (ஊ) 
சாைமய்யன் புதூர்   வார்டு - 8 , 
3.தானத்தம்பட்டி(வ.கி), தத்தாத்திrபுரம் (ஊ) 
ேசவாகவுண்டம்பாைளயம் குடித்ெதரு   
வார்டு - 9 , 4.தானத்தம்பட்டி(வ.கி), 
தத்தாத்திrபுரம் (ஊ) மார்கல்புதூர்   வார்டு 
- 10 , 5.தானத்தம்பட்டி(வ.கி), 
தாத்தாத்திrபுரம் (ஊ) தானத்தம்பட்டி 
அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு - 7 , 
6.தானத்தம்பட்டி(வ.கி), தத்தாத்திrபுரம் (ஊ) 
ேசவாகவுண்டம்பாைளயம் புதுகாலனி   
வார்டு - 9 , 7.தானத்தம்பட்டி(வ.கி), 
தத்தாத்திrபுரம் (ஊ) 
ேசவாகவுண்டன்பாைளயம் பைழயகாலனி   
வார்டு - 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஓ.ந.நி.ப.ேசவாக
வுண்டம்பாைளயம் 
637019
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

44 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலங்கானி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிலாக்குட்ைட வார்டு-1 , 2.கலங்கானி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெபrயகலங்கானி 
கிழக்குப்பாகம் வார்டு-2 , 3.கலங்கானி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெபrயகலங்கானி மத்தியபாகம் 
வடபுறம் பகுதி வார்டு-3 , 4.கலங்கானி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெபrயகலங்கானி மத்தியபாகம் 
ெதன்புறம் பகுதி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆதிதிராவிட நல 
ேம.நி.ப.ெபrயகலங்
காணி 637014

45 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலங்காணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வள்ளுவர் 
ெதரு வார்டு-4 , 2.கலங்காணி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) முஸ்lம் ெதரு வார்டு-4 , 
3.கலங்காணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலனி 
வடபுறம் பாகம் வார்டு-5 , 
4.கலங்காணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலனி 
ெதன்புறம் பாகம் வார்டு-5 , 
5.கலங்காணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ராமநாதபுரம் வார்டு-5 , 6.கலங்காணி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெபrயகலங்கானி 
ெமயின்ேராடு கிழபுறம் வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆதிதிராவிட நல 
ேம.நி.பெபrயகலங்
காணி 637014

46 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலங்காணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) களங்காணி 
ெமயின்ேராடு கிழபுறம் வார்டு-6 , 
2.கலங்காணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன 
கலங்காணி வார்டு-6 , 3.கலங்காணி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காலனி பனங்காடு வார்டு-7 , 
4.கலங்காணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூப்பனார் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு-7 , 
5.கலங்காணி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆதி.ந.ேம.நி.பள்ளி, 
ெபrயகளங்காணி 
637014

47 கிழக்குபார்த்தது ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலனி 
வார்டு - 1 , 2.காைரக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காைரகுறிச்சி ேமற்கு வார்டு - 2 , 
3.காைரக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காைரகுறிச்சி கிழக்கு வார்டு - 3 , 
4.காைரக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காைரக்குறிச்சி காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் 
வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
காைரகுறிச்சி 637014
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

48 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின்  ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு - 5 , 
2.காைரக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாயர் 
ெதரு வார்டு - 5 , 3.காைரக்குறிச்சி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசல்லியபாைளயம் குடிெதரு 
வார்டு - 5 , 4.காைரக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கிலாக்குட்ைட வார்டு - 6 , 
5.காைரக்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி வார்டு - 7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெசல்லியாயிபாைள
யம் 637014

49 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
திருமைலப்பட்டி 
637404

50 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதவ்வாய்ப்பட்டி வார்டு 3 , 
2.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாப்பூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி. 
திருமைலப்பட்டி 
637404

51 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாலப்பட்டி வார்டு 7 , 
2.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கும்மநாய்க்கனூர் வார்டு 8 , 
3.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாைறயூர் வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஓ.து.பள்ளி.ேசாலு
ைடயாம்பட்டி 637404

52 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசாலுைடயாம்பட்டி வார்டு 5,6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பபள்ளி.ேசா
லுைடயாம்பட்டி 
637404
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

53 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்   ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தம்மநாய்க்கனூர் வார்டு 10 , 
2.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வள்ளியைனப்பட்டி வார்டு 11 , 
3.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எைடயப்பட்டி குடித்ெதரு, ேதேவந்திரர் 
ெதரு  வார்டு 1 , 4.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வரீம்பட்டி வார்டு 14 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.எைட
யப்பட்டி 637404

54 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஏrக்காடு வார்டு 15 , 
2.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முத்துநாய்கனூர் வார்டு 16 , 
3.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயகாலனி வார்டு 17 , 
4.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாகமநாய்கனூர் வார்டு 18 , 
5.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுெவள்ளாந் ெதரு வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.எைட
யப்பட்டி 637404

55 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருமைலப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதத்துக்காடு குடித்ெதரு வார்டு 19 , 
2.திருமைலப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதத்துக்காடு அருந்ததியர் காலனி வார்டு 20 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ெதத்து
க்காடு 637404

56 ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 
ஓட்டு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓந்தித்ேதாட்டம் மின்னாம்பள்ளி வார்டு -1 , 
2.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலனி 
ெகாட்டாய்கள் வார்டு -2 , 
3.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு -3 , 
4.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு -4 , 
5.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பண்டிதர் ெதரு வார்டு -5 , 
6.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதிய 
ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.மின்
னாம்பள்ளி 637019
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

57 ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 
ஓட்டு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாண்டமநாய்க்கனூர் காலனி , 
2.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாண்டமநாய்க்கனூர், நாய்க்கர் ெதரு  , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மின்னாம்பள்ளி 
637019

58 ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 
ஓட்டு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒட்டர் 
ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மின்னாம்பள்ளி 
637019

59 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு, கணவாய்பட்டி-4வார்டு , 
2.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கணவாய்பட்டி வார்டு -5 , 
3.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாய்க்கர் ெதரு வார்டு -6 , 
4.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருளர் 
ெதரு வார்டு -7 , 5.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நாடார் ெதரு  வார்டு-8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.மின்
னாம்பள்ளி 637019

60 ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 
ஓட்டு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாயக்கர் ெதரு, சாத்தநாய்க்கனூர் வார்டு-1 , 
2.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-2 , 
3.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சந்ைதேபட்ைட, விைனதீர்த்தபுரம் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.மின்
னாம்பள்ளி 637019

61 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி), புதுச்சத்திரம் (ஊ) 
ைநனாமைலபள்ளிபட்டி வார்டு-1 , 
2.மின்னாம்பள்ளி(வ.கி), புதுச்சத்திரம் (ஊ) 
ைநனாமைல அக்ரஹாரம் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ைந
னாமைல 
பள்ளிபட்டி 637018
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

62 கிழக்கு பார்த்த 
ஓட்டுகட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்க்கார் உடுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எஸ்.உடுப்பம் வார்டு-1 , 2.சர்க்கார் உடுப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபத்தக்காவூர் வார்டு-2 , 
3.சர்க்கார் உடுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்ேகாடம்பாைளயம் வார்டு-3 , 
4.எஸ்.உடுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்ேகாடம்பாைளயம் காலனி  வார்டு -4 , 
5.அக்ரஹார உடுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அக்ரஹார உடுப்பம் வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.உடுப்ப
ம் 637019

63 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்க்கார் உடுப்பம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நவமங்கலம் வார்டு-1 , 2.சர்க்கார் 
உடுப்பம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாசவம்பட்டி 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.முத்து
ைடயார்பாைளயம் 
637019

64 வடக்கு  பார்த்த ஓட்டு 
வில்ைல கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்க்கார் உடுப்பம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முத்துைடயார்பாைளயம் காலனி  வார்டு-3 , 
2.சர்க்கார் உடுப்பம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாசவம்பட்டி காலனி  வார்டு-5 , 3.சர்க்கார் 
உடுப்பம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உடுப்பம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.முத்து
ைடயார்பாைளயம் 
637019

65 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
வில்ைல கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கரடிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாளத்துப்பாைளயம் குடித்ெதரு   வார்டு - 
1 , 2.கரடிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுெவள்ளாளப்பட்டி   வார்டு - 4 , 
3.கரடிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓரத்துப்பட்டி காலனி   வார்டு - 4 , 
4.கரடிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாளத்துப்பாைளயம் காலனி   வார்டு - 1 , 
5.கரடிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூப்பிட்டான்பாைளயம்   வார்டு - 4 , 
6.கரடிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஈச்சங்காடு 
வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.க.ெவ
ள்ளாளப்பட்டி 637019
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

66 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கரடிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரடிப்பட்டி   
வார்டு - 1 , 2.கரடிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாண்டம்பட்டி குடித்ெதரு   வார்டு - 3 , 
3.கரடிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாண்டம்பட்டி காலனி   வார்டு - 3 , 
4.கரடிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலக்காடு   
வார்டு - 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.கரடிப
ட்டி 637019

67 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

நிதி 
உதவி.து.பள்ளி.தாள
ம்பாடி 637019

68 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தாளம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திப்பகாப்பட்டி வார்டு-3 , 2.தாளம்பாடி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தாளம்பாடி ஆதிதிராவிடர்ெதரு 
வார்டு-2 , 3.தாளம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திப்பகாப்பட்டி அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஓ. துவக்க பள்ளி 
திப்பக்காபட்டி 637019

69 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
வில்ைல கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தாளம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசடப்பட்டிபுதூர் வார்டு-4 , 
2.தாளம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மூர்த்திநாயக்கன்பட்டி வார்டு-4 , 
3.தாளம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயகவுண்டன்பட்டி வார்டு-5 , 
4.தாளம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூழபழனிநாய்க்கனூர் வார்டு-6 , 
5.தாளம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசடப்பட்டி 
வார்டு-4 , 6.தாளம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-4 , 
7.தாளம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியம்பட்டி 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ேசடப்
பட்டி புதூர் 637019

70 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசல்லப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பம்பட்டி வடக்கு பகுதி  வார்டு 3, 4 
, 2.ெசல்லப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம் 
ஜி.ஆர் காலனி  வார்டு  4 , 
3.ெசல்லப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெஜயந்தி காலனி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.ப.ெசல்லப்ப
ம்பட்டி 637019
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

71 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசல்லப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விைனதீர்த்தபுரம் வார்டு 4 , 
2.ெசல்லப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபாம்ைமகுட்ைடேமடு வார்டு 4 , 
3.ெசல்லப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்தி 
ஸ்கூல் ேமற்கு  வார்டு  4 , 
4.ெசல்லப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு 
பாலப்பட்டி காலனி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.ப.ெசல்லப்ப
ம்பட்டி 637019

72 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசல்லப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பம்பட்டி வார்டு-1 கதவு எண் 1-1 
முதல் 1-160 வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.ப.ெசல்லப்ப
ம்பட்டி 637019

73 ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசல்லப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பம்பட்டி வார்டு-1 கதவு எண் 1-161 
முதல் மற்றும் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி.ெசல்
லப்பம்பட்டி 637019

74 கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசல்லப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு 
பாலப்பட்டி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி.ெசல்
லப்பம்பட்டி 637019

75 ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசல்லப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்கு பாலப்பட்டி வார்டு 6 , 
2.ெசல்லப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுப்பட்டி வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.ப.ெசல்லப்ப
ம்பட்டி 637019

76 வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசல்லப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புள்ளமநாய்க்கனூர் வார்டு 8 , 
2.ெசல்லப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு 
பாலப்பட்டி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ெசல்
லப்பம்பட்டி 637019
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

77 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி   வார்டு - 1 , 
2.பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி கிழக்கு   வார்டு - 1 , 
3.பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி ேமற்கு   வார்டு - 1 , 
4.பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முள்ளம்பட்டி   வார்டு - 1 , 
5.பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாநகர்   வார்டு - 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.ப.கைரயான்
புதூர் 637003

78 ஓட்டு  கட்டிடம் ெதற்கு 
பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருங்கல்பாைளயம் ேமற்கு   வார்டு - 2 , 
2.பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருங்கல்பாைளயம் கிழக்கு   வார்டு - 2 , 
3.பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருங்கல்புதூர்   வார்டு - 2 , 
4.பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கைரயான்புதூர்   வார்டு - 2 , 
5.பாப்பிநாய்க்கன்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கைரயான்புதூர் அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு 
- 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.ப.கைரயான்
புதூர் 637003

79 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடயார் 
ெதரு  வார்டு1,2 , 2.ெபாட்டணம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு வார்டு1,2 , 
3.ெபாட்டணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு 1,2 , 
4.ெபாட்டணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாயர் 
ெதரு வார்டு 1,2 , 5.ெபாட்டணம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு 1,2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபாட்டணம் 637409
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

80 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுண்டர் 
ெதரு வார்டு 3 , 2.ெபாட்டணம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு வார்டு 3 , 
3.ெபாட்டணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாைலயூர் 
வார்டு 3 , 4.ெபாட்டணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வருதம்பட்டி வார்டு 4 , 5.ெபாட்டணம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமற்கு அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு 3,4 , 6.ெபாட்டணம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு 4 , 
7.ெபாட்டணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ெபாட்
டணம் 637409

81 வடக்கு பார்த்த ேமற்கு 
ஓட்டு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாட்டணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்சினாம்பட்டி வார்டு 5 , 2.ெபாட்டணம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காrயப்பனூர் வார்டு 5 , 
3.ெபாட்டணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாச்சியூர் 
வார்டு 5 , 4.ெபாட்டணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓந்திேதாட்டம் வார்டு 5 , 
5.ெபாட்டணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு 5 , 
6.ெபாட்டணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு 
ேதாட்டம் வார்டு3,4 , 7.ெபாட்டணம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு வார்டு  4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ெபாட்
டணம் 637409

82 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மரூர்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்பாைறப்புதூர் வார்டு- 1 , 2.மரூர்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசல்லிபாைளயம் 
வார்டு -2 , 3.மரூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கரட்டுப்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு  -3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மரூர்பட்டி 637019

83 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மரூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரட்டுப்பட்டி 
நாயக்கர் ெதரு  வார்டு-3 , 2.மரூர்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வில்ைலச்சாைலயூர் 
வார்டு -2 , 3.மரூர்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மரூர்பட்டி குடித்ெதரு - வார்டு -4 , 
4.மரூர்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மரூர்பட்டி 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு  - வார்டு  -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
மரூர்பட்டி 637019
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

84 ெதற்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மரூர்பட்டி(வ.கி), ஆவல்நாய்க்கன்பட்டி (ஊ) 
ெசங்காளிக்கவுண்டனூர் குடித்ெதரு , 
2.மரூர்பட்டி(வ.கி), ஆவல்நாய்க்கன்பட்டி (ஊ) 
ெசங்காளிக்கவுண்டனூர் அருந்ததியர்ெதரு , 
3.மரூர்பட்டி(வ.கி), ஆவல்நாய்க்கன்பட்டி (ஊ) 
ெகாசவனூர் , 4.மரூர்பட்டி(வ.கி), 
ஆவல்நாய்க்கன்பட்டி (ஊ) 
கrச்சிக்கவுண்டன்பட்டி , 5.மரூர்பட்டி(வ.கி), 
ஆவல்நாய்க்கன்பட்டி (ஊ) 
குமரகவுண்டன்பட்டி குடித்ெதரு மற்றும் 
காட்டுசாைல , 6.மரூர்பட்டி (வ.கி), 
ஆவல்நாய்க்கன்பட்டி (ஊ) 
குமரகவுண்டன்பட்டி அருந்ததியர்ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ைவஸ்யா அ.நி.உ. 
ெபறும் பள்ளி 
குமரகவுண்டம்பட்டி 
637019

85 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மரூர்பட்டி(வ.கி), ஆவல்நாய்க்கன்பட்டி (ஊ) 
ஆவல்நாய்க்கன்பட்டி, நாயக்கர்ெதரு 
மற்றும் காட்டுசால , 2.மரூர்பட்டி (வ.கி), 
ஆவல்நாய்க்கன்பட்டி (ஊ) அருந்ததியர் 
ெதரு , 3.மரூர்பட்டி(வ.கி), 
ஆவல்நாய்க்கன்பட்டி (ஊ) 
எட்டிக்கவுண்டன்புதூர் குடித்ெதரு , 
4.மரூர்பட்டி (வ.கி), ஆவல்நாய்க்கன்பட்டி 
(ஊ) வான்றாம்பட்டி நாயக்கர்ெதரு மற்றும் 
காட்டுசாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ஆவல்
நாயக்கன்பட்டி 
637019

86 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.விட்டமநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விட்டமநாய்க்கன்பட்டி குடித்ெதரு வார்டு 1 
, 2.விட்டமநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 
நடுபட்டி குடித்ெதரு  வார்டு 2 , 
3.விட்டமநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுப்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 2 , 
4.விட்டமநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ராசாகவண்டனூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ராசாக
வுண்டனூர் 637405
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

87 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வசீாணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்திதியர் 
ெதரு வார்டு -3 , 2.வசீாணம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கருப்பம்பாைளயம் புதூர் வார்டு -2 , 
3.வசீாணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஒட்டக்குளம்புதூர் வார்டு -3 , 4.வசீாணம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வனீஸ் காலனி வார்டு 
-3 , 5.வசீாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவளவு வார்டு -3 , 6.வசீாணம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வசீாணம் சிவாஜி நகர்  வார்டு 
-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
வசீாணம் 637405

88 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வசீாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வசீாணம் 
குடித்ெதரு வார்டு- 1 , 2.வசீாணம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வசீாணம் பள்ளம் ெதரு  
வார்டு- 1 , 3.வசீாணம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வசீாணம் ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு- 1 , 
4.வசீாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாலகருப்பனார் ேகாயில் ெதரு வார்டு  -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
வசீாணம் 637405

89 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல்(ந) கிழக்கு வதீி வார்டு 3 , 
2.நாமக்கல் (ந)  வடக்கு காலனி வார்டு 3 , 
3.நாமக்கல் (ந)  பச்சாயி ேகாவில் ேதாட்டம் 
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சின்
னமுதைலப்பட்டி 
637002

90 வடக்கு பார்த்த கூடுதல் 
தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ேமற்கு காலனி வார்டு 4 , 
2.நாமக்கல் (ந) என்.ஜி.ஜி.ஒ. காலனி வார்டு 
4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சின்
னமுதைலப்பட்டி 
637002

91 வடக்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ராஜவீ்காந்தி நகர் வார்டு 4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சின்
னமுதைலப்பட்டி 
637002

92 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) மகாத்மா காந்தி நகர்  
வார்டு  4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
சின்னமுதைலப்பட்டி 
637002

93 கிழக்கு பார்த்த மத்திய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) காதிேபார்டு காலனி வார்டு 
4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சின்
னமுதைலப்பட்டி 
637002
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

94 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) காதிேபார்டு காலனி வார்டு 
4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சின்
னமுதைலப்பட்டி 
637002

95 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) அம்மச்சியம்மன் ேகாவில் 
கிழக்குபகுதி வார்டு 3 , 2.நாமக்கல் (ந) 
பாைற ேதாட்டம் ேராட்டிற்கு ேமற்கு  
வார்டு  3 , 3.நாமக்கல் (ந) காேவr நகர் 
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சின்
னமுதைலப்பட்டி 
637002

96 ேமற்கு பார்த்த கூடுதல் 
தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) பாைற ேதாட்டம் கிழக்கு  
வார்டு  3 , 2.நாமக்கல் (ந) என்.ஜி.ஜி.ஓ.எஸ். 
காலனி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சின்
னமுதைலப்பட்டி 
637002

97 தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 
பார்த்தது வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) முதைலப்பட்டி வார்டு 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,முத
ைலப்பட்டி 637003

98 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) முதைலப்பட்டி புதூர் வார்டு 
2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
முதைலப்பட்டி 
637003

99 கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
காதப்பள்ளி 637019

100 ெதற்கு பாரத்த தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
காதப்பள்ளி 637019

101 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மட்டப்பாைற புதூர் வார்டு-3 , 2.காதப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பள்ளி வார்டு-3 , 
3.காதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அழகியகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
காதப்பள்ளி 637019
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

102 வடக்கு பார்த்தது ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிலுவம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-1 , 
2.சிலுவம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு 
வார்டு-1 , 3.சிலுவம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பனங்காட்டு ேதாட்டம் வார்டு-1 , 
4.சிலுவம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் புதுக்காலனி வார்டு-2 , 
5.சிலுவம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவப்பங்காடு வார்டு-2 , 6.சிலுவம்பட்டி  
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்தப்ப கவுண்டனூர் 
வார்டு-2 , 7.சிலுவம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளிநாய்க்கனூர் நாயக்கர் ெதரு வார்டு-3 , 
8.சிலுவம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளிநாய்க்கனூர் ேமட்டுக்காடு வார்டு-3 , 
9.சிலுவம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளிநாய்க்கனூர் அருந்ததியர் பைழய 
ெதரு வார்டு-3 , 10.சிலுவம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காளிநாய்க்கனூர் அருந்ததியர் 
புதிய காலனி வார்டு-3 , 11.சிலுவம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணிக்கட்டி புதூர் 
வார்டு-3 , 12.சிலுவம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கணக்கம்பாைளயம் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சிங்கிலிப்பட்டி 637212

103 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிலுவம்பட்டி(வ.கி), மாரப்பநாயக்கன்பட்டி 
(ஊ) மாரப்பநாயக்கன்பட்டி குடித் ெதரு 
வார்டு-1 , 2.சிலுவம்பட்டி (வ.கி), 
மாரப்பநாயக்கன்பட்டி (ஊ) 
மாரப்பநாயக்கன்பட்டி காலனிகள் வார்டு-2 , 
3.சிலுவம்பட்டி (வ.கி), மாரப்பநாயக்கன்பட்டி 
(ஊ) ெசங்ேகாடன்பாைளயம் வார்டு-3 , 
4.சிலுவம்பட்டி(வ.கி), மாரப்பநாயக்கன்பட்டி 
(ஊ) அத்தியப்பம்பாைளயம் வார்டு-3 , 
5.சிலுவம்பட்டி(வ.கி), மாரப்பநாயக்கன்பட்டி 
(ஊ) மணிக்கட்டிபுதூர் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ெசயின்ட் ேமr 
ஆர்.சி.து.பள்ளி  
மாரப்பநாயக்கன்பட்
டி 637003

104 வடக்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அனியார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாளந்தபாைளயம் வார்டு 1 மற்றும் 
வடக்குத் ேதாட்டம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி. 
அணியார் 637212

Page 26 of 65



List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

105 வடக்கு பார்த்தது ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அனியார்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யம்புதூர் 
வார்டு 2 , 2.அனியார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மஞ்சவாய் புதூர் வார்டு 2 , 3.அனியார்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அனியார் பைழய காலனி 
வார்டு 2 , 4.அனியார்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அனியார் ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
அணியார் 637212

106 ெதற்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அனியார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவலகவுண்டம்பட்டி ெதற்குவலவு வார்டு 3 
, 2.அனியார்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருக்காம்பாைளயம் வார்டு 3 , 
3.அனியார்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருவள்ளுவர் 
காலனி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அங்கன்வாடி 
ைமயம் அணியார் 
637212

107 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தளிைக(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தளிைக 
குடித்ெதரு வார்டு- 1 , 2.தளிைக(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சின்னதளிைக வார்டு -2 , 
3.தளிைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சுப்பநாயக்கனூர் வார்டு -2 , 4.தளிைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தளிைக ெதற்கு ெதரு  வார்டு  
-2 , 5.தளிைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலக்காடு 
வார்டு -2 , 6.தளிைக(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணா நகர் வார்டு - 3 , 7.தளிைக(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெபாய்ேயr அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு   3 , 8.தளிைக(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தளிைக ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு -3 , 
9.தளிைக(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தளிைக 
ேதேவந்திர ெதரு  வார்டு-3 , 10.தளிைக 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாய்ேயr குடித்ெதரு 
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஓ.து.பள்ளி 
தளிைக 637212

108 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நரவலூர்  ெதாட்டிபாைளயம்(வ.கி), 
நரவலூர் (ஊ) நரவலுர் குடித்ெதரு   வார்டு 
- 1,2 , 2.நரவலூர்  ெதாட்டிபாைளயம்(வ.கி), 
நரவலூர் (ஊ) நரவலூர் அருந்ததியர் ெதரு 
ெதற்கு   வார்டு - 2 , 3.நரவலூர் 
ெதாட்டிபாைளயம் (வ.கி), நரவலூர் (ஊ) 
ெதாட்டிபாைளயம்   வார்டு - 4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,நரவ
லூர் அக்ரஹாரம் 
637212
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

109 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நரவலூர் ெதாட்டிபாைளயம்(வ.கி), 
நரவலூர் (ஊ) நரவலூர் அருந்ததியர் ெதரு  
வடக்கு   வார்டு - 1 , 2.நரவலூர்  
ெதாட்டிபாைளயம்(வ.கி), நரவலூர் (ஊ) 
நரவலூர் ஆதிதிராவிடர் ெதரு   வார்டு - 
1,2 , 3.நரவலூர்  ெதாட்டிபாைளயம்(வ.கி), 
நரவலூர் (ஊ) தட்டாரபாைளயம்   வார்டு - 
2 , 4.நரவலூர்  ெதாட்டிபாைளயம்(வ.கி), 
நரவலூர் (ஊ) கர்லாம் படுைக   வார்டு - 2 
, 5.நரவலூர்  ெதாட்டிபாைளயம்(வ.கி), 
நரவலூர் (ஊ) நரவலூர் புதூர்   வார்டு - 2,3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
நரவலூர் 
அக்ரஹாரம் 637212

110 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திண்டமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திண்டமங்கலம் மற்றும் காட்டுசாைல 
குடியிருப்புகள்  வ , 2.திண்டமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) திண்டமங்கலம் புதூர் 
மற்றும் காட்டுசாைலகுடியிருப்பு , 
3.திண்டமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அப்பிநாய்க்கன்பாைளயம் வார்டு 2 , 
4.திண்டமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அப்பிநாயக்கன்பாைளயம் மற்றும் 
காட்டுசாைலகுடியிருப்ப , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
திண்டமங்கலம் 
637207

111 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திண்டமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லாகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு 4 , 
2.திண்டமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்குப்பட்டி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
திண்டமங்கலம் 
637207
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

112 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
வில்ைல கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எர்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எர்ணாபுரம் 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு 1 , 
2.எர்ணாபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எர்ணாபுரம் 
குடித்ெதரு வார்டு 2 , 3.எர்ணாபுரம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) எர்ணாபுரம் அருந்ததியர் ெதரு 
புதுகாலனி  வார்டு  2 , 4.எர்ணாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) எர்ணாபுரம் ஆதிதிராவிடர் 
ெதரு  வார்டு 2 , 5.எர்ணாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெகாள்ளுகட்டிபாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 2 , 6.எர்ணாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நீலியங்காட்டுபுதூர் - 
வார்டு 2 , 7.எர்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நீலியங்காட்டுபுதூர் வார்டு 3 , 8.எர்ணாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எர்ணாபுரம் புதூர் 
குடித்ெதரு  வார்டு 3 , 9.எர்ணாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) எர்ணாபுரம் புதூர் அருந்ததியர் 
ெதரு  வார்டு 3 , 10.எர்ணாபுரம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேவப்பங்காடு வார்டு 3 , 
11.எர்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நீலியங்காட்டுப்புதூர் அருந்ததியர் காலனி  
வார்டு 3 , 12.எர்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்ேகாடம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,எர்ணா
புரம் 637003

113 கிழக்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயாகவுண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபrயாகவுண்டம்பாைளயம்  மற்றும் 
காட்டுகுடியிருப்பு , 
2.ெபrயாகவுண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுகுடியிருப்புவடீுகள் வார்டு-2 , 
3.ெபrயாகவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபாம்மிநாயக்கன்பாைளயம் 
அருந்ததியர்ெதருவார்டு3 , 
4.ெபrயாகவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபாம்மிநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி. 
ெபrயாகவுண்டம்பா
ைளயம் 637207

114 கிழக்கு பார்த்த 
அட்ைடக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிலுவம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளாளர் ெதரு வார்டு-1 , 2.சிலுவம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு  
வார்டு-2 , 3.சிலுவம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அங்கன்வாடி 
ைமயம்,சிலுவம்பட்
டி 637003
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

115 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபாரசபாைளயம் 
சிலுவம்பட்டிசிலுவம்
பட்டி 637003

116 ஓட்டுக்கட்டிடம்ேமற்குப்
பார்த்து வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெபrயூர், ெபrயூர் 
காட்டுசாைல  வார்டு 7 , 2.நாமக்கல் (ந) 
நத்தேமடு காட்டுசாைல வார்டு 7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ெபrயூ
ர் 637003

117 ஓட்டுக்கட்டிடம்ேமற்குப்
பார்த்து ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கிருஷ்ணாபுரம் ெரட்டியார் 
ெதரு மற்றும் உைடயார் ெதரு வார்டு 7 , 
2.நாமக்கல் (ந) ஆலமரத்ெதரு வார்டு 7 , 
3.நாமக்கல் (ந) நடுத்ெதரு மற்றும் 
நடுத்ெதரு காட்டுசாைல வார்டு  7 , 
4.நாமக்கல் (ந) உத்தமபாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதருவார்டு  7 , 5.நாமக்கல் 
(ந) முஸ்ஸிம் ெதரு வார்டு -7 , 6.நாமக்கல் 
(ந) நாடார் ெதரு வார்டு 7 , 7.நாமக்கல் (ந) 
மாவட்ட ஆட்சியர் குடியிருப்பு வளாகம் 
வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ெபrயூ
ர் 637003

118 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) தும்மங்குறிச்சி வார்டு 7 , 
2.நாமக்கல் (ந) தும்மங்குறிச்சி வார்டு 7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

புனித ேமr 
ஆர்.சி.து.பள்ளி, 
தும்மங்குறிச்சி 
637003

119 ேமற்கு பார்த்த ேமற்கு 
ஓட்டுக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கருப்பட்டிபாைளயம் வார்டு 
7  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

புனித ேமr 
ஆர்.சி.து.பள்ளி, 
தும்மங்குறிச்சி 
637003
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

120 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) சின்ன அய்யாம்பாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 8 , 2.நாமக்கல் 
(ந) சின்ன அய்யாம்பாைளயம் வார்டு 8 , 
3.நாமக்கல் (ந) சின்ன அய்யம்பாைளயம் 
பாரதிதாசன் நகர்  வார்டு 8 , 4.நாமக்கல் (ந) 
ெபrய அய்யம்பாைளயம் ேமட்டுசாைல  
வார்டு 8 , 5.நாமக்கல் (ந) ெபrய 
அய்யம்பாைளயம் முதல் வார்டு 8 , 
6.நாமக்கல் (ந) ெபrய அய்யம்பாைளயம் 
வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 
அ.அய்யம்பாைளயம் 
637003

121 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி அைற எண்.ஜி.1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கிழக்குவதீி வார்டு 1 , 
2.நாமக்கல் (ந) ேமற்குவதீி வார்டு 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
நாமக்கல் வடக்கு 
637003

122 வடக்கு தார்சு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி அைற 
எண்.ஜி.2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) திருவள்ளுவர் நகர் வார்டு 6 
, 2.நாமக்கல் (ந) ஒட்டர்வதீி வார்டு 6 , 
3.நாமக்கல் (ந) ேமற்குமாrயம்மன் ேகாவில் 
வதீி  வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
நாமக்கல் வடக்கு 
637003

123 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி அைற எண்.ஜி.3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெதற்குவதீி வார்டு 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
நாமக்கல் வடக்கு 
637003

124 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
அைற எண்.ஜி.4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) புதுவதீி வார்டு 1 , 
2.நாமக்கல் (ந) ெரட்டியார்வதீி வார்டு 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
நாமக்கல் வடக்கு 
637003

125 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ரங்கப்பநாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேநாட்டகாரன்குட்ைட , 
2.ரங்கப்பநாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசம்பாகவுண்டம்புதூர் , 
3.ரங்கப்பநாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) புள்ளகுமாரபாைளயம் , 
4.ரங்கப்பநாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
5.ரங்கப்பநாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மஞ்சநாய்க்கனூர் , 
6.ரங்கப்பநாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) தம்மங்காளிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ரங்கப்
பநாயக்கன்பாைளய
ம் 637003
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

126 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெபrயபட்டி ேராடு வார்டு 37 
, 2.நாமக்கல் (ந) எம்ஜிஆர் நகர் வார்டு 37 , 
3.நாமக்கல் (ந) ராமசாமி நகர் வார்டு 37 , 
4.நாமக்கல் (ந) பழனியப்பா காலனி வார்டு 
37 , 5.நாமக்கல் (ந) ெபrயப்பட்டி வடக்கு 
ெதரு வார்டு 37 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ெபrய
ப்பட்டி 637001

127 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெபrயப்பட்டி நடுத்ெதரு 
வார்டு 37 , 2.நாமக்கல் (ந) ேமற்குத்ெதரு 
வார்டு 37 , 3.நாமக்கல் (ந) ெகாங்குநகர் 
காலனி வார்டு 37 , 4.நாமக்கல் (ந) சிட்ேகா 
பின்புறம் வார்டு 37 , 5.நாமக்கல் (ந) 
அண்ணாநகர் காலனி வார்டு 37 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ெபrய
ப்பட்டி 637001

128 ஓட்டு 
கட்டிடம்கிழக்குபார்த்தது
வடக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) அண்ணாநகர் காலனி வார்டு 
37 , 2.நாமக்கல் (ந) மாrயம்மன் ேகாயில் 
பின்புறம் வார்டு 37 , 3.நாமக்கல் (ந) 
ெபrயபட்டி ேமற்கு ெதரு வார்டு 37 , 
4.நாமக்கல் (ந) கிழக்கு ெதரு வார்டு 37 , 
5.நாமக்கல் (ந) நடுத்ெதரு வார்டு 37 , 
6.நாமக்கல் (ந) காலனிகள் வார்டு 37 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ெபrய
ப்பட்டி 637001

129 கிழக்கு பார்த்த கூடுதல் 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்குப்பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ேபாதுபட்டி ேமற்கு ெதரு 
வார்டு 17 , 2.நாமக்கல் (ந) லக்கம்பாைளயம் 
வார்டு 7 , 3.நாமக்கல் (ந) ெபாய்ேயrகைர 
பகுதி  வார்டு 17 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ேபா
துபட்டி 637003

130 ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ேபாதுப்பட்டி கிழக்குவதீி - 
பரமத்திேராடு வடபகுதி வார்டு 17 , 
2.நாமக்கல் (ந) லட்சுமிநகர் வார்டு 17 , 
3.நாமக்கல் (ந) இந்திராநகர் வார்டு 17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து. 
பள்ளி,ேபாதுபட்டி 
637003
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

131 ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கைலவாணி நகர் வார்டு 17 , 
2.நாமக்கல் (ந) சிவசக்திநகர் வார்டு 17 , 
3.நாமக்கல் (ந) சிங்கப்பூரார்நகர் வார்டு 17 , 
4.நாமக்கல் (ந) அஞ்சல்துைற காலனி 
வார்டு 17 , 5.நாமக்கல் (ந) 
மதுைரவரீன்புதூர் வார்டு 17 , 6.நாமக்கல் 
(ந) திருவள்ளுவர் நகர் வார்டு 17 , 
7.நாமக்கல் (ந) ெபாய்ேயrகைர வார்டு 17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி. 
பள்ளி,ேபாதுபட்டி 
637003

132 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) இ.பி. காலனி வார்டு 6 கதவு 
எண் 1 லிருந்து 950 வைர வார்டு 17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

எம்.எஸ்.உதயமூர்த்
தி பள்ளி  ஆப் 
எக்ஸலன்ஸ் 637003

133 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) இ.பி. காலனி வார்டு 17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

எம்.எஸ்.உதயமூர்த்
தி பள்ளி  ஆப் 
என்ஸலன்ஸ்637003

134 வடக்கு பார்த்த ஒட்டு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி 
ஆய்வு கூடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) பரமத்திெமயின்ேராடு 
வடக்குபகுதி வார்டு 37 , 2.நாமக்கல் (ந) 
பிரசன்னா நகர் வார்டு 17 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

எம்.எஸ்.உதயமூர்த்
தி பள்ளி  ஆப் 
எக்ஸலன்ஸ் 637003

135 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெபாய்ேயrகைர வார்டு 17 , 
2.நாமக்கல் (ந) பரமத்திெமயின் ேராடு 
ெதன்புற பகுதி வார்டு 37 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

எம்.எஸ்.உதயமூர்த்
தி பள்ளி ஆப் 
எக்ஸலன்ஸ் 637003

136 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெசல்வகணபதி நகர் வார்டு 
17 , 2.நாமக்கல் (ந) காவலர்குடியிருப்பு 
வார்டு 17 , 3.நாமக்கல் (ந) திருவள்ளுவர் 
நகர் வார்டு 17 , 4.நாமக்கல் (ந) 
மதுைரவரீன் புதூர் வார்டு 17 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

எம்.எஸ்.உதயமூர்த்
தி பள்ளி ஆப் 
என்ஸலன்ஸ்637003
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

137 ேமற்குப் பார்த்த கிழக்கு 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவட்டாம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு வார்டு 2,3 , 2.ேவட்டாம்பாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பிலியர் ெதரு வார்டு 
1 , 3.ேவட்டாம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு 3 , 
4.ேவட்டாம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு 3 , 
5.ேவட்டாம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கட்டெபாம்மன் நகர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ேவட்
டாம்பாடி 637405

138 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவட்டாம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உைடயானூர் வார்டு 6 , 2.ேவட்டாம்பாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூச்சிக்கல்புதூர் வார்டு 
7 , 3.ேவட்டாம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமராஜர் நகர் வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ேவட்
டாம்பாடி 637405

139 ெதற்கு பாரத்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவட்டாம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாதம்பட்டி (ஈச்சங்காட்டுபுதூர்) வார்டு 5 , 
2.ேவட்டாம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு வார்டு 4,5 , 3.ேவட்டாம்பாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பிலியர்ெதரு வார்டு 
4 , 4.ேவட்டாம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உைடயானூர் வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேவட்டாம்பாடி 637405

140 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவட்டாம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பாகாலனி வார்டு-7 கதவு எண் 7-126 
முதல் 7-374 வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கூச்சிக்கல்புதூர் 
காலனி 637405

141 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவட்டாம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பாகாலனி வார்டு-7 கதவு எண் 7-375 
முதல் 7-774 வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கூச்சிக்கல்புதூர் 
காலனி 637405
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

142 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
வில்ைல கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிவியாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
லக்கமநாய்க்கன்பட்டி, உப்பிலியர் குடித் 
ெதரு , 2.சிவியாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) குடித் ெதரு வார்டு-2 , 
3.சிவியாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிவியாம்பாைளயம் குடித் ெதரு, காலனி   
வார்டு-3 , 4.சிவியாம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சிவியாம்பாைளயம் வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,சிவிய
ம்பாைளயம் 637405

143 கிழக்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிவியாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிவியாம்பாைளயம் குடித் ெதரு  வார்டு 5  
, 2.சிவியாம்பாைளயம் (வ.கி) சிதம்பரப்பட்டி 
(ஊ) சிதம்பரப்பட்டி காலனி வார்டு 6,7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,சிவி
யாம்பாைளயம் 
637405

144 ேமற்கு பாரத்த 
தார்சுகட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிவியாம்பாைளயம் (வ.கி), சிதம்பரப்பட்டி 
(ஊ) தாதம் பட்டி வார்டு 8  , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,சிவி
யாம்பாைளயம் 
637405

145 வடக்குப் பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெசட்டியார் ெதரு வார்டு 23 , 
2.நாமக்கல் (ந) துைறயூர் ெமயின்ேராடு 
வடக்கு  வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

சுயராஜயஉதவிெபறு
ம்து.பள்ளி, 
ெகாசவம்பட்டி 
637001

146 வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம் 
பஜைன மடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) பள்ளர் ெதரு கிழக்கு  வார்டு 
12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சுயராஜயஉதவிெபறு
ம்து.பள்ளி, 
ெகாசவம்பட்டி 
637001

147 வடக்குப் பார்த்த 
அட்ைடக் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெசட்டியார் ெதரு வார்டு 12 , 
2.நாமக்கல் (ந) பள்ளர் ெதரு வார்டு 23 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
சமுதாய நலக்கூடம் 
(சத்துணவு) 
ெகாசவம்பட்டி 
637001,

148 வடக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) துைறயூர் ெமயின் ேராடு 
ெதற்கு வார்டு 33 , 2.நாமக்கல் (ந) 
ெசவாலிேய சிவாஜிகேணசன் நகர் வார்டு 
12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி மன்ற 
கட்டிடம் 
ெகாசவம்பட்டி 
637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

149 வடக்குப் பார்த்த கிழக்கு 
புதிய தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) பள்ளர் ெதரு கிழக்கு  வார்டு 
12 , 2.நாமக்கல் (ந) பள்ளர் ெதரு ேமற்கு 
வார்டு 23 , 3.நாமக்கல் (ந) பள்ளர் ெதரு 
வார்டு 12 , 4.நாமக்கல் (ந) வ.ஊ.சி.நகர் 
வார்டு 12 , 5.நாமக்கல் (ந) துைறயூர் ேராடு 
ெதற்கு வார்டு 32 , 6.நாமக்கல் (ந) துைறயூர் 
ேராடு வடக்கு வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

சுயராஜ்ய நிதி 
உதவி ெபறும் 
து.பள்ளிெகாசவம்பட்
டி 637001

150 வடக்குப் பார்த்த ஒட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) அருந்ததியர் காலனி வார்டு 
33 , 2.நாமக்கல் (ந) பாரதியார் நகர் வார்டு 
33 , 3.நாமக்கல் (ந) ெஜய நகர் வார்டு 32 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சுயராஜ்ய நிதி 
உதவி ெபறும் 
து.பள்ளிெகாசவம்பட்
டி 637001

151 ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) பள்ளர் ெதரு வார்டு  23 , 
2.நாமக்கல் (ந) வ.ஊ.சி நகர் வார்டு 12 , 
3.நாமக்கல் (ந) ேராஜா நகர் வார்டு 12 , 
4.நாமக்கல் (ந) துைறயூர் ெமயின்ேராடு 
வார்டு 33 , 5.நாமக்கல் (ந) இந்திரா நகர் 
வார்டு 32 , 6.நாமக்கல் (ந) எம்ஜிஆர் நகர் 
வார்டு 32 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

சுயராஜ்ய நிதியுதவி 
ெபறும் 
.து.பள்ளிெகாசவம்ப
ட்டி 637001

152 ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) அன்ைன சத்யா நகர் வார்டு 
32 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சுயராஜ்ய. நிதியுதவி 
ெபறும் 
து.பள்ளிெகாசவம்பட்
டி 637001

153 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கைலயரங்கம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெஜய் நகர் வார்டு 33 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

சுயராஜ்ய. நிதியுதவி 
ெபறும் 
து.பள்ளிெகாசவம்பட்
டி 637001

154 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்க 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ேமாகனூர் ேராடு வார்டு 30 , 
2.நாமக்கல் (ந) ேமாகனூர் ேராடு முதல் 
உபசந்து வார்டு 30 , 3.நாமக்கல் (ந) 
ேமாகனூர் ேராடு இரண்டாவது உபசந்து  
வார்டு -30 , 4.நாமக்கல் (ந) ேமாகனூர் 
ேராடு மூன்றாவது உபசந்து  வார்டு 30 , 
5.நாமக்கல் (ந) ேமாகனூர் ேராடு 
நான்காவது உபசந்து  வார்டு 30 , 
6.நாமக்கல் (ந) தில்ைலபுரம் முதல் ெதரு 
வார்டு 30 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி 
(ெதற்கு) நாமக்கல் 
637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

155 ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு 
பார்த்தது புதிய தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) தில்ைலபுரம் 2வது ெதரு 
வார்டு 30 , 2.நாமக்கல் (ந) தில்ைலபுரம் 
ெமயின் ேராடு  வார்டு 26 , 3.நாமக்கல் (ந) 
தில்ைலபுரம் ெமயின் ேராடு உபசந்து 1 
வார்டு 26 , 4.நாமக்கல் (ந) தில்ைலபுரம் 
ெமயின் ேராடு உபசந்து 2 வார்டு 26 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி(ெத
ற்கு)நாமக்கல் 637001

156 வடக்கு பாரத்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் இ.எம்.ஏ 
ஆய்வககூடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) தில்ைலபுரம் 3 வது ெதரு 
வார்டு 26 , 2.நாமக்கல் (ந) தில்ைலபுரம் 3 
வது ெதரு உபசந்து 1 வார்டு 26 , 
3.நாமக்கல் (ந) தில்ைலபுரம் 3 வது ெதரு 
உபசந்து 2 வார்டு 26 , 4.நாமக்கல் (ந) 
தில்ைலபுரம் 3 வது ெதரு உபசந்து 3 வார்டு 
26 , 5.நாமக்கல் (ந) தில்ைலபுரம் 3 வது 
ெதரு உபசந்து 4 வார்டு 26 , 6.நாமக்கல் (ந) 
தில்ைலபுரம் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு 26 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி(ெத
ற்கு)நாமக்கல் 637001

157 அலுவலக கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) சந்ைதப்ேபட்ைட புதூர் 
ெமயின் ேராடு வார்டு 29 , 2.நாமக்கல் (ந) 
சந்ைதப்ேபட்ைட புதூர் வடக்கு முதல் ெதரு 
வார்டு 28 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

மாவட்ட ஆசிrயர் 
பயிற்ச்சி ைமயம் 
637001

158 அலுவலக கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) அருணாசலம் ெதரு வார்டு 
36 , 2.நாமக்கல் (ந) சந்ைதப்ேபட்ைட புதூர் 
வடக்கு 2வது ெதரு வார்டு 28 , 3.நாமக்கல் 
(ந) பத்திரகாளித் ெதரு வார்டு 29 , 
4.நாமக்கல் (ந) பத்திரகாளித் ெதரு உபசந்து 
1வார்டு 29 , 5.நாமக்கல் (ந) பத்திரகாளித் 
ெதரு உபசந்து 2 வார்டு 29 , 6.நாமக்கல் (ந) 
பத்திரகாளித் ெதரு உபசந்து 3வார்டு 29 , 
7.நாமக்கல் (ந) பத்திரகாளித் ெதரு உபசந்து 
4வார்டு 29 , 8.நாமக்கல் (ந) பத்திரகாளித் 
ெதரு உபசந்து 5வார்டு 29 , 9.நாமக்கல் (ந) 
பத்திரகாளித் ெதரு உபசந்து 6வார்டு 29 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மாவட்ட ஆசிrயர் 
பயிற்ச்சி ைமயம் 
637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

159 மாணவர்கள் கட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) சின்னன்ணன் ெதரு வார்டு 
36 , 2.நாமக்கல் (ந) பழனிசாமித் ெதரு 
வார்டு 36 , 3.நாமக்கல் (ந) பழனிசாமித் 
ெதரு உபசந்து 1வார்டு 36 , 4.நாமக்கல் (ந) 
மாரப்பன் ெதரு வார்டு 29 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

மாவட்ட ஆசிrயர் 
பயிற்ச்சி ைமயம் 
637001

160 மாணவர்கள் கட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெபrயப்பட்டி ேராடு வார்டு 
36 , 2.நாமக்கல் (ந) ெபrயப்பட்டி ேராடு 
உபசந்து 1 வார்டு 36 , 3.நாமக்கல் (ந) 
ெபrயப்பட்டி ேராடு உபசந்து 2 வார்டு 36 , 
4.நாமக்கல் (ந) ெபrயப்பட்டி ேராடு உபசந்து 
3வார்டு 36 , 5.நாமக்கல் (ந) ெபrயப்பட்டி 
ேராடு உபசந்து 4வார்டு 36 , 6.நாமக்கல் (ந) 
ெபrயப்பட்டி ேராடு உபசந்து 5வார்டு 36 , 
7.நாமக்கல் (ந) ெபrயப்பட்டி ேராடு உபசந்து 
6வார்டு 36 , 8.நாமக்கல் (ந) பூசாrத்ெதரு 
வார்டு 29 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

மாவட்ட ஆசிrயர் 
பயிற்ச்சி ைமயம் 
637001

161 புதிய ஓட்டுக்கட்டிடம் 
ேமற்கு பார்த்த வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) அர்த்தனாrப் பள்ளித் ெதரு 
வார்டு 35 , 2.நாமக்கல் (ந) 
அர்த்தனாrபள்ளித்ெதரு உபசந்து-1 வார்டு 
35 , 3.நாமக்கல் (ந) அர்த்தனாrபள்ளித் 
ெதரு உபசந்து 2 வார்டு 35 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அர்த்தனாr பிள்ைள 
ெசல்லம்மாள் 
நிைனவுஅ.நி.உ.ெபறு
ம்.பள்ளி 
சந்ைதேபட்ைடபுதூர் 
637001

162 புதிய ஓட்டுக்கட்டிடம் 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) குட்ைடத்ெதரு வார்டு 35 , 
2.நாமக்கல் (ந) ெசலம்பண்ணன் ெதரு 
வார்டு 35 , 3.நாமக்கல் (ந) கருப்பண்ணன் 
ெதரு வார்டு 35 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அர்த்தனாr பிள்ைள 
ெசல்லம்மாள் 
நிைனவு 
அ.நி.உ.ெபறும்.பள்ளி 
சந்ைதேபட்ைடபுதூர் 
637001

163 ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) பஜைன மடத் ெதரு வார்டு 
27 , 2.நாமக்கல் (ந) தாந்ேதானித் ெதரு 
வார்டு 27 , 3.நாமக்கல் (ந) ெசல்லாண்டி 
அம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 27 , 
4.நாமக்கல் (ந) ெசல்லாண்டி அம்மன் 
ேகாவில்ெதரு உபசந்து வார்டு 27 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி.உ.நி.பள்ளி 
ேகாட்ைட 637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

164 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) அனுமார் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு 27 , 2.நாமக்கல் (ந) சுண்ணாம்புக்கார 
ெதரு வார்டு 27 , 3.நாமக்கல் (ந) 
முனியப்பன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 27 , 
4.நாமக்கல் (ந) ேகாட்ைட காலனி வார்டு 27 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி.உ.நி.பள்ளி 
ேகாட்ைட 637001

165 ேமற்கு தார்சுக் கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) நரசிம்ம சன்னதித் ெதரு 
வார்டு 27 , 2.நாமக்கல் (ந) ேகாட்ைட 
ெமயின் ேராடு வார்டு 27 , 3.நாமக்கல் (ந) 
ெஜட்டிக் குளத் ெதரு வார்டு 28 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி.உ.நி.பள்ளி 
ேகாட்ைட 637001

166 கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெஜட்டிகுளத்ெதரு உபசந்து-1 
வார்டு 28 , 2.நாமக்கல் (ந) 
ெஜட்டிகுளத்ெதரு உபசந்து-2 வார்டு 28 , 
3.நாமக்கல் (ந) ெஜட்டிகுளத்ெதரு உபசந்து-3 
வார்டு 28 , 4.நாமக்கல் (ந) 
ெஜட்டிகுளத்ெதரு உபசந்து-4 வார்டு 28 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி.உ.நி.பள்ளி 
ேகாட்ைட 637001

167 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ேமற்குத் ெதரு வார்டு 15 , 2.நாமக்கல் (ந) 
பகவதியம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 14 , 
3.நாமக்கல் (ந) இராமாபுரம் புதூர் குட்ைட 
ேமலத் ெதரு வார்டு 14 , 4.நாமக்கல் (ந) 
ராமாபுரம் புதூர் குட்ைடத் ெதரு வார்டு 11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி.உ.நி.பள்ளி 
ேகாட்ைட637001

168 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) பவுண்டுத் ெதரு வார்டு 15 , 
2.நாமக்கல் (ந) ெகால்லம் பட்டைரத் ெதரு 
வார்டு 14 , 3.நாமக்கல் (ந) ெபrயண்ணன் 
ெதரு வார்டு 14 , 4.நாமக்கல் (ந) ைலன் 
ெதரு வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ெதா.பள்ளி ரங்கர் 
சன்னதி 
அருகில்நாமக்கல். 
637001

169 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) திருச்ெசங்ேகாடு ேராடு 
வார்டு 15 , 2.நாமக்கல் (ந) திருச்ெசங்ேகாடு 
ேராடு உபசந்து வார்டு 15 , 3.நாமக்கல் (ந) 
எம்.ஜி.ஆர். நகர் வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி.ெதா.பள்ளி 
ேகாட்ைட 637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

170 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ஏ.எஸ். ேபட்ைட முதல் 
ெதரு வார்டு 19 , 2.நாமக்கல் (ந) ஏ.எஸ். 
ேபட்ைட ேமலத் ெதரு வார்டு 19 , 
3.நாமக்கல் (ந) ஏ.எஸ். ேபட்ைட ேமல 
முதல் ெதரு வார்டு 19 , 4.நாமக்கல் (ந) 
ஏ.எஸ் ேபட்ைட ேமல இரண்டாம் ெதரு 
வார்டு 19 , 5.நாமக்கல் (ந) சுப்ரமணியம் 
அபார்ட்ெமண்ட் வார்டு 19 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்க 
பள்ளி ேகாட்ைட 
637001

171 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ஏ.எஸ். ேபட்ைட ெமயின் 
ேராடு வார்டு 19 , 2.நாமக்கல் (ந) 
பழனியாண்டி ெதரு வார்டு 15 , 3.நாமக்கல் 
(ந) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 14 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்க 
பள்ளி ேகாட்ைட 
637001

172 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதியின் தைரதளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ேசலம் ேராடு வார்டு 5 , 
2.நாமக்கல் (ந) புதிய அக்ரஹாரம் வார்டு 27 
, 3.நாமக்கல் (ந) ேகாட்ைட பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு 27 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்க 
பள்ளி ேகாட்ைட 
637001

173 கிழக்கு பார்த்த 
தார்சுகட்டித்தின் வடக்கு 
பகுதியிலுள்ள 
தைரதளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ேசலம் ேராடு 1 வது 
உபசந்து வார்டு 5 , 2.நாமக்கல் (ந) ேசலம் 
ேராடு 2 வது உபசந்து வார்டு 5 , 
3.நாமக்கல் (ந) ேசலம் ேராடு 3 வது 
உபசந்து வார்டு 5 , 4.நாமக்கல் (ந) ேசலம் 
ேராடு 4 வது உபசந்து வார்டு 5 , 
5.நாமக்கல் (ந) ேசலம் ேராடு 5 வது 
உபசந்து வார்டு 5 , 6.நாமக்கல் (ந) ேசலம் 
ேராடு 6 வது உபசந்து வார்டு 5 , 
7.நாமக்கல் (ந) திருப்பாக்குளத் ெதரு வார்டு 
27 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்க 
பள்ளி, ேகாட்ைட 
637001

174 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கருங்காட்டு பழனிசாமி 
ெதரு வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

சில்ரன்ஸ் பார்க் 
பள்ளி 
ஏ.எஸ்.ேபட்ைட 
637001

175 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கருங்காட்டு பழனிசாமி 
ெதரு வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

சில்ரன்ஸ் பார்க் 
பள்ளி 
ஏ.எஸ்.ேபட்ைட  
637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

176 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதியிலிருந்து ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெகாழந்தான் ெதரு வார்டு 16 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சில்ரன்ஸ் பார்க் 
பள்ளி ேகாட்ைட 
637001

177 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) சாவடித் ெதரு வார்டு 9 , 
2.நாமக்கல் (ந) குப்பண்ணன் ெதரு வார்டு 10 
, 3.நாமக்கல் (ந) வரீப்பன் ெதரு வார்டு 10 , 
4.நாமக்கல் (ந) கருப்பண்ணன் ெதரு வார்டு 
10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி.ந.நிைலபள்
ளி ஆர் பி புதூர் 
637001

178 ேமற்கு பாரத்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) சாவடித் ெதரு வார்டு 9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி நடு 
நிைலப் பள்ளி 
ஆர்பி.புதூர் 637001

179 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) இராமாபுரம் புதூர் ெமயின் 
ேராடு  வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி நடு 
நிைலப் பள்ளி, 
ஆர்.பி.புதூர் 637001

180 ேமற்கு பாரத்த தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) புது காலனி வார்டு 9 , 
2.நாமக்கல் (ந) அரசமரத் ெதரு வார்டு 10 , 
3.நாமக்கல் (ந) ெசம்பாளிக்கரடு வார்டு 9 , 
4.நாமக்கல் (ந) இராமபுரம் புதூர் காலனி  
வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி உயர் 
நிைலபள்ளிேகாட்
ைட 637001

181 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ேசந்தமங்கலம் ேராடு வார்டு 
11 , 2.நாமக்கல் (ந) இராஜாஜி பள்ளித் ெதரு 
வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நம்மாழ்வார் 
நிதிஉதவி ெபறும் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
637001

182 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) அஜஸீ் ெதரு வார்டு 11 , 
2.நாமக்கல் (ந) மஜதீ் ெதரு வார்டு 11 , 
3.நாமக்கல் (ந) ஜமால்சா ெதரு வார்டு 14 , 
4.நாமக்கல் (ந) மருதமுத்து ெதரு வார்டு 13 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நம்மாழ்வார்நிதிஉத
விெபறும் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
637001

183 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் வடககு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) தபால் நாராயணசாமி ெதரு 
வார்டு 20 , 2.நாமக்கல் (ந) மைலயாண்டித் 
ெதரு வார்டு 20 , 3.நாமக்கல் (ந) பாவடித் 
ெதரு வார்டு 13 , 4.நாமக்கல் (ந) பிடில் 
முத்து ெதரு வார்டு 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நம்மாழ்வார்நிதிஉத
விெபறும் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
நாமக்கல் 637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

184 கிழக்குபார்த்த மத்திய 
பகுதி தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) திருமைலசாமி ெதரு வார்டு 
14 , 2.நாமக்கல் (ந) பைழய முன்சீப் ேகார்ட் 
ெதரு  வார்டு 14 , 3.நாமக்கல் (ந) ெமயின் 
ேராடு வார்டு 20 , 4.நாமக்கல் (ந) ரங்கர் 
சன்னதி ெதரு வார்டு 20 , 5.நாமக்கல் (ந) 
கைடத் ெதரு வார்டு 20 , 6.நாமக்கல் (ந) 
கவிஞர் இராமலிங்கம் ெதரு வார்டு 14 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.து.பள்ளி, 
ரங்கர்சன்னிதிஅருகி
ல் 637001

185 தார்சுக் கட்டிடம் வடக்கு 
பார்த்து

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெசங்கழநீர் பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு 20 , 2.நாமக்கல் (ந) 
ேபட்ைட சுண்ணாம்புகார ெதரு வார்டு 13 , 
3.நாமக்கல் (ந) வண்டிக்காரத் ெதரு வார்டு 
13 , 4.நாமக்கல் (ந) வண்டிக்கார முதல் 
ெதரு வார்டு 13 , 5.நாமக்கல் (ந) 
வண்டிக்கார இரண்டாவது ெதரு  வார்டு 13 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வாசவி து.பள்ளி 
637001

186 ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்குப் 
பார்த்தது வடக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ேபட்ைட காலனித் ெதரு 
வார்டு 22 , 2.நாமக்கல் (ந) ெவள்ளவாrத் 
ெதரு வார்டு 21 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி உருது 
துவக்கபள்ளி 
நாமக்கல் 637001

187 ேமற்கு பார்த்த 
அட்ைடக்கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) காலனி பள்ளித் ெதரு 
வார்டு 21 , 2.நாமக்கல் (ந) மாr கங்காணித் 
ெதரு வார்டு 21 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி உருது 
துவக்கபள்ளி 
நாமக்கல் 637001

188 ஓட்டுக் கட்டிடம் 
ெத.பகுதி 
ேமற்குபார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) நடராஜபுரம் 4வது 
ெதரு(வடக்கு மற்றும் ேமற்கு பகுதி) வார்டு 
22 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ந.உருது.து.பள்ளி 
637001

189 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) நடராஜபுரம் 4வது 
ெதரு(கிழக்கு பகுதி) வார்டு 22 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அங்கன்வாடி 
ைமயம் நடராஜபுரம் 
நாமக்கல் 637001

Page 42 of 65



List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

190 ெதற்கு பார்த்த 
தார்சுகட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெசங்கழுநீர் பிள்ைளயார் 
ேகாவில் வடக்கு ெதரு வார்டு 20 , 
2.நாமக்கல் (ந) கந்து முத்துச்சாமி ெதரு 
வார்டு 20 , 3.நாமக்கல் (ந) ெவள்ளவாr 
ேமலத் ெதரு வார்டு 21 , 4.நாமக்கல் (ந) 
தூபன் குமாரசாமித் ெதரு வார்டு 24 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வாசவி.ெதா.பள்ளி 
நாமக்கல் 637001

191 வடக்கு பகுதி ெதற்கு 
பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) இராமசாமி ெதரு வார்டு 24 , 
2.நாமக்கல் (ந) ெவலிங்டன் ெதரு வார்டு 24 
, 3.நாமக்கல் (ந) ேமட்டுத் ெதரு வார்டு 24 , 
4.நாமக்கல் (ந) நடராஜபுரம் பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு 25 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

வாசவி.ெதா.பள்ளி 
நாமக்கல் 637001

192 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) நடராஜபுரம் ெமயின் ேராடு 
வார்டு 24 , 2.நாமக்கல் (ந) நடராஜபுரம் 
முதல் ெதரு வார்டு 24 , 3.நாமக்கல் (ந) 
நடராஜபுரம் 2வது ெதரு வார்டு 24 , 
4.நாமக்கல் (ந) நடராஜபுரம் 3வது ெதரு 
வார்டு 22 , 5.நாமக்கல் (ந) நடராஜபுரம் 
4வது ெதரு வார்டு 22 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

எஸ்.பி.எம்.உ.நி.பள்
ளி நாமக்கல்  637001

193 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டடிம் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) திருச்சி ெமயின் ேராடு 
வார்டு 34 , 2.நாமக்கல் (ந) சிவஞானம் 
ெதரு வார்டு 31 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

எஸ்.பி.எம்.உ.நி.பள்
ளி நாமக்கல் 637001

194 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு  ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கேணசபுரம் முதல்ெதரு 
வார்டு 25 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

எஸ்.பி.எம்.உ.நி.பள்
ளி 637001

195 வடக்கு பாரத்த ஆர்சிசி 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கேணசபுரம் இரண்டாம் 
ெதரு வார்டு 31 , 2.நாமக்கல் (ந) 
கேணசபுரம் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு 31 , 3.நாமக்கல் (ந) துைறயூர் 
ெமயின் ேராடு வார்டு 25 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

எஸ்.பி.எம்.உ.நி.பள்
ளி 637001

196 புதிய தார்சுகட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) தமிழ்ச் மன்றத் ெதரு வார்டு 
31 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

எஸ்.பி.எம்.உ.நி.பள்
ளி நாமக்கல் 637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

197 புதிய தார்சுகட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) மாதாேகாவில் ெதரு வார்டு 
31 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

எஸ்.பி.எம்.உ.நி.பள்
ளி நாமக்கல் 637001

198 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கண்டர் ஹாஸ்டல் ெதரு 
வார்டு 34 , 2.நாமக்கல் (ந) காந்தி நகர் 
வார்டு 30 , 3.நாமக்கல் (ந) சங்கரன் ெதரு 
வார்டு 3ந , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ஆேம.நி.பள்ளி 
நாமக்கல்(ெதற்கு) 
637001

199 புதிய தார்சு கட்டிடம் 
வடக்கு பார்த்த பகுதி 
அைற எண்11

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கூட்டுறவு காலனி வார்டு 30 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ஆேம.நி.பள்ளி 
நாமக்கல்(ெதற்கு) 
637001

200 ெதற்கு  பாரத்த 
தார்சுகட்டிடம் 
அைறஎண்.10

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கேணசபுரம் புதுத் ெதரு 
வார்டு 34 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

என்ேகஆர் அரசு ெப. 
கைல மற்றும் 
அறிவியல் கல்லூr 
637001

201 கீழ்தளம் அைறஎண்4  
ெதற்குபா.தார்சுகட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கேணசபுரம் புதுத்ெதரு 
வார்டு 34 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

என்ேகஆர் அரசு ெப. 
கைல மற்றும் 
அறிவியல் கல்லூr 
637001

202 வடக்கு பாகம் கிழக்கு 
பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) வள்ளுவர் நகர் வார்டு 38 , 
2.நாமக்கல் (ந) அழகு நகர் வார்டு 38 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
அழகுநகர் 637001

203 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ராக்கி நகர் வார்டு 38 , 
2.நாமக்கல் (ந) அன்பு நகர் வார்டு 38 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சமுதாயக்கூடம் 
அழகு நகர் 637001

204 ெதற்கு பாகம் கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) முல்ைல நகர் ேமற்கு 
வார்டு 38 , 2.நாமக்கல் (ந) முல்ைலநகர் 
ெதற்கு வார்டு 38 , 3.நாமக்கல் (ந) 
முல்ைலநகர் கிழக்கு வார்டு 38 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
அழகுநகர் 637001

205 வடக்கு பார்த்த புதிய 
கிழக்கு தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) கணபதி நகர் வார்டு 38 , 
2.நாமக்கல் (ந) பாரதி நகர் வார்டு 38 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ெகா
ண்டிெசட்டிபட்டி 
637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

206 வடக்கு பார்த்த  புதிய 
கிழக்கு தார்சு 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ராஜாஜி நகர் வார்டு 38 , 
2.நாமக்கல் (ந) ஆசிrயர் குடியிருப்பு வார்டு 
39 , 3.நாமக்கல் (ந) சுவாமி நகர் வார்டு 39 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ெகா
ண்டிெசட்டிபட்டி 
637001

207 ேமற்குப் பார்த்தது தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) 1வது வார்டு 39 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ெகா
ண்டிெசட்டிபட்டி 
637001

208 வடக்கு பார்த்த புதிய 
கிழக்கு  தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெகாங்கு நகர் வார்டு 39 , 
2.நாமக்கல் (ந) கருப்பண்ணன் நகர் வார்டு 
39 , 3.நாமக்கல் (ந) தீரன்சின்னமைல நகர் 
வார்டு 38 , 4.நாமக்கல் (ந) ேமாகனூர் ேராடு 
வார்டு 38 , 5.நாமக்கல் (ந) 
நrக்குறவர்காலனி வார்டு 39 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ெகா
ண்டிெசட்டிபட்டி 
637001

209 ேமற்கு பார்த்தது ெதற்கு 
உள்ள தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) அருந்ததியர் நகர் வார்டு 38 , 
2.நாமக்கல் (ந) ெகாண்டிெசட்டிப்பட்டி புதூர் 
வார்டு 38 , 3.நாமக்கல் (ந) 
ேவட்ைடயாக்கவுண்டன் புதூர் வார்டு 38 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.நநி.பள்ளி,ெகா
ண்டிெசட்டிபட்டி 
637001

210 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவட்ைடயகவுண்டன் புதூர் வார்டு-6 , 
2.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திராநகர் 
வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,மாரு
திநகர் 637001

211 வடக்கு பாரத்த தார்சு 
கட்டடிம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேநதாஜிநகர் வார்டு 6 , 2.வகுரம்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கந்தசாமி நகர் வார்டு 6 , 
3.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருச்சி 
சாைல வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,மாரு
திநகர் 637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

212 ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 
பகுதி தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாருதி 
நகர் வார்டு 6 , 2.வகுரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபான்விழா நகர் வார்டு 6 , 
3.வகுரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசு 
ஊழியர் வாடைக குடியிருப்பு  பி-ைடப் 
வார்டு 6 , 4.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசு ஊழியர் வாடைக குடியிருப்பு  
சி-ைடப் வார்டு 6 , 5.வகுரம்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அரசு ஊழியர் வாடைக 
குடியிருப்பு டி-ைடப் வார்டு 6 , 
6.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசு 
ஊழியர் வாடைக குடியிருப்பு இ-ைடப் 
வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,மாரு
தி நகர் 637001

213 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசு 
ஊழியர் வாடைக குடியிருப்பு ஏ-ைடப் 
வார்டு 6 , 2.வகுரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசு ஊழியர் வாடைக குடியிருப்பு பி-ைடப் 
வார்டு 6 , 3.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசு ஊழியர் வாடைக குடியிருப்பு சி-ைடப் 
வார்டு 6 , 4.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசு ஊழியர் வாடைக குடியிருப்பு டி-ைடப் 
வார்டு  6 , 5.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசு ஊழியர் வாடைக குடியிருப்பு  இ- 
ைடப் வார்டு 6 , 6.வகுரம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மாருதி நகர் வார்டு 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,மாரு
தி நகர் 637001

214 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபான்விழாநகர் வார்டு 6 , 2.வகுரம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திராநகர் வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,மாரு
தி நகர் 637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

215 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வள்ளிப்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வள்ளிபுரம் குடித்ெதரு வார்டு-1 , 
2.வள்ளிப்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லிகவுண்டன்புதூர் வார்டு-2 , 
3.வள்ளிப்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாக்காதம்பாைளயம் வார்டு -2 , 
4.வள்ளிப்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புள்ளகுமரன்பாைளயம் வார்டு-3 , 
5.வள்ளிப்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுத்ேதாட்டம் வார்டு-3 , 6.வள்ளிப்புரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வள்ளிபுரம் 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

புனித ேமா◌ி.ஆ◌ா
◌்.சி து.பள்ளி 
வள்ளிபுரம் 637003

216 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வள்ளிப்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வள்ளிபுரம் குடித்ெதரு வார்டு-1 , 
2.வள்ளிப்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வள்ளிப்புரம் அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு-4 , 
3.வள்ளிப்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வள்ளிப்புரம் ஆதிதிரவிடர் ெதரு  வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

புனித 
ேமr.ஆர்.சி.து.பள்ளி, 
வள்ளிபுரம் 637003

217 ெதற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீரம்பூர் 
ேதேவந்திரர் ெதரு - வார்டு 3 , 2.கீரம்பூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீரம்பூர் ஆதிதிராவிடர் 
ெதரு  வார்டு 3 , 3.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கீரம்பூர் குளத்துச்சாைல வார்டு 3 , 
4.கீரம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவட்டுவம்பாைளயம் ேவளாளர் ெதரு  
வார்டு 6 , 5.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவட்டுவம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு  6 , 6.கீரம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவட்டுவம்பாைளயம் குறவன்காடு, 
வட்டாரக்காடு,  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
கீரம்பூர் 637207
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

218 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீரம்பூர் 
ெரட்டியார் ெதரு  வார்டு  1 , 
2.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீரம்பூர் பைழய 
ேவளாளர் ெதரு வார்டு  2 , 3.கீரம்பூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கீரம்பூர் புதுேவளாளர் ெதரு - 
வார்டு 2 , 4.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீரம்பூர் ேபாயர் ெதரு வார்டு  எண்-4 , 
5.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீரம்பூர் 
ெபrயகுட்ைட ெதரு  வார்டு  எண்-4 , 
6.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீரம்பூர் ேமற்கு 
ேதாட்டம் வார்டு 5 , 7.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) வரப்பாைளயம் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
கீரம்பூர் 637207

219 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கீரம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டிப்பட்டிபுதூர் அருந்ததியர் ெதரு  , 
2.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டிப்பட்டிபுதூர் ேவளாளர் ெதரு வார்டு 
எண்-7 , 3.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டிப்பட்டி ெதற்குேதாட்டம், 
ேமற்குேதாட்டம் , 4.கீரம்பூர்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆண்டிப்பட்டி ேவளாளர் ெதரு வார்டு 8 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஆண்டிப்பட்டி 637207

220 கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகானூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாயர்ெதரு 
வார்டு 1 , 2.ேகானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உப்பிலியர்ெதரு வார்டு 1 , 3.ேகானூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு வார்டு-1 , 
4.ேகானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு 
வார்டு-2 , 5.ேகானூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு வார்டு-3 , 6.ேகானூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ராக்கியண்ணன் ேகாயில் ெதரு 
வார்டு  3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேகானூர் 637207

221 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளர் ெதரு 
வார்டு 3 , 2.ேகானூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு 3 , 
3.ேகானூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 4 , 
4.ேகானூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டுசாைல 
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேகானூர் 637207
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

222 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சுக்கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாத்திபாைளயம் வார்டு 5 , 2.ேகானூர்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தாத்திபாைளயம் காட்டுசாைல 
வார்டு 5 , 3.ேகானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கந்தம்பாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு-6 , 
4.ேகானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கந்தம்பாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு-7 , 
5.ேகானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கந்தம்பாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 7 
, 6.ேகானூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கந்தம்பாைளயம் காட்டுசாைல வார்டு 7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேகானூர் 637207

223 ேமற்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கீழ்சாத்தம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீழ்சாத்தம்பூர் வார்டு-1 , 2.ராசம்பாைளயம் 
(வ.கி), கீழ்சாத்தம்பூர் (ஊ) ராசாம்பாைளயம் 
ேமற்கு வார்டு-1 , 3.ராசம்பாைளயம் (வ.கி), 
கீழ்சாத்தம்பூர் (ஊ) ராசாம்பாைளயம் கிழக்கு 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
கீழ்சாத்தம்பூர் 637207

224 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கீழ்சாத்தம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிலிக்கல்பாைளயம் வார்டு-5 , 
2.கீழ்சாத்தம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சுண்டக்காம்பாைளயம் வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
கீழ்சாத்தம்பூர்  
637207

225 கிழக்கு பார்தத தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ராசம்பாைளயம் (வ.கி), கீழ்சாத்தம்பூர் (ஊ) 
கி.ெபருமாம்பாைளயம் வார்டு-3 , 
2.ராசம்பாைளயம் (வ.கி), கீழ்சாத்தம்பூர் (ஊ) 
நடு ெபருமாம் பாைளயம் வார்டு-3 , 
3.ராசம்பாைளயம் (வ.கி), கீழ்சாத்தம்பூர் (ஊ) 
ராமகவுண்டனூர் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ெபருமாம்பாைளயம் 
637207

226 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இராசாம்பாைளயம் குடித்ெதரு , 
2.இராசாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தட்டான்குட்ைட குடித்ெதரு , 
3.இராசாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குஞ்சாம்பாைளயம் குடித்ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,குஞ்சா
ம்பாைளயம் 637207
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

227 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குஞ்சாம்பாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு , 
2.இராசாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுசாவடி , 3.இராசாம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி , 
4.இராசாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி , 5.இராசாம்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீத்தக்காடு , 
6.இராசாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சூரக்காபாைளயம் , 7.இராசாம்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மைலயந்ேதாட்டம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,குஞ்சா
ம்பாைளயம் 637207

228 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புலவர்பாைளயம் குடித்ெதரு , 
2.இராசாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புலவர்பாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு , 
3.இராசாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எல்லப்பாைளயம் குடித்ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
தட்டான்குட்ைட 
புலவர்பாைளயம் 
637207

229 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி அைற எண்-3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதாட்டிபட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிபட்டி , 2.ெதாட்டிபட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெதாட்டிபட்டி மணியாரன் புதூர் , 
3.ெதாட்டிபட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணியாரன் புதூர், ெகாக்கரெசல்லியூர், 
ேகாணாம்பரப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
ெதாட்டிபட்டி 637003

230 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்க 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) 1வது வார்டு கிழக்குெதரு 
வார்டு 18 , 2.நாமக்கல் (ந) பைழயகாலனி 
வார்டு 18 , 3.நாமக்கல் (ந) பாைறசாைலப் 
பகுதி வார்டு 18 , 4.நாமக்கல் (ந) சிட்ேகா 
காலனி எதிர்புறம் வார்டு 18 , 5.நாமக்கல் 
(ந) சிட்ேகா காலனி வார்டு 18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
காேவட்டிப்பட்டி 
637003
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

231 கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்தது கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நாமக்கல் (ந) ெபrய வதீிக்கு ேமற்குபகுதி  
வார்டு 18       , 2.நாமக்கல் (ந) 
ெதற்குபகுதி காேவட்டிப்பட்டி வார்டு 18 , 
3.நாமக்கல் (ந) தங்காயி ேகாயில் பகுதி 
வார்டு 18 , 4.நாமக்கல் (ந) பாரஸ்ட் ஆபிஸ் 
எதிர்புறம் வார்டு 18 , 5.நாமக்கல் (ந) ேமல் 
காேவட்டிப்பட்டி வார்டு 18 , 6.நாமக்கல் (ந) 
குப்பம்பாைளயம் வார்டு 18 , 7.நாமக்கல் (ந) 
குப்பம்பாைளயம் காலனி வார்டு 18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காேவட்டிபட்டி 
637003

232 தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 
பார்த்தது வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வகுரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு 
வார்டு-1 , 2.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக வார்டு 1 , 3.வகுரம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு வார்டு-2 , 
4.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு 
வார்டு-3 , 5.வகுரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு 3 , 6.வகுரம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 
4 , 7.வகுரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டைக வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிவகுர
ம்பட்டி 637001

233 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வகுரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு 
வார்டு-1 , 2.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுெகாட்டைககள் வார்டு 1 , 
3.வகுரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு 
வார்டு-2 , 4.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு வார்டு-3 , 5.வகுரம்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 4 , 
6.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி வார்டு 4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
வகுரம்பட்டி 637001
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

234 கிழக்கு பாரத்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வகுரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டு 
ெகாட்டைககள் வார்டு 4 , 2.வகுரம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிங்கிலிப்பட்டி 
குடித்ெதரு வார்டு 5 , 3.வகுரம்பட்டி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சிங்கிலிப்பட்டி 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு5 , 
4.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிங்கிலிப்பட்டி காட்டுெகாட்டைககள் வார்டு 
5 , 5.வகுரம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேக.ேக.வி.நகர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
வகுரம்பட்டி 637001

235 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு 
வார்டு-1 , 2.லத்துவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு-1 , 
3.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-2 , 
4.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் 
ெதரு வார்டு-2 , 5.லத்துவாடி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பள்ளர் ெதரு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
லத்துவாடி 637020

236 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.லத்துவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிப்பட்டி வார்டு-4 , 2.லத்துவாடி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கீழ்ஈச்சவாr வார்டு-5 , 
3.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமல்ஈச்சவாr வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
லத்துவாடி 637020

237 வடக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் தைரதளம் 
மத்திய பகுதி அைற 
எண்.42

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்ைலயகவுண்டம்புதூர் வார்டு-7 , 
2.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாயர் 
ெதரு மற்றும் குடித்ெதரு  வார்டு-9 , 
3.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் 
ெதரு வார்டு-9 , 4.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆலந்ேதாட்டம் வார்டு-9 , 
5.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுச்சாைல வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அறிஞர்.அ.அ.க.கல்
லூr.லத்துவாடி 
637020
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

238 வடக்குப் பார்த்தது தார்சு 
கட்டிடம்  
தைரதளத்தின்மத்தி 
பகுதி அைற எண்.41

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்ைலயகவுண்டம்புதூர் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-8 , 2.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்காலப்புதூர் வார்டு-3 , 
3.லத்துவாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுச்சாைல வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அறிஞர்.அ.அ.க.க.லத்
துவாடி 637020

239 ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ேதாளூர் 
வார்டு-1,2 , 2.ேதாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுத்ேதாளூர் ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு-2 , 
3.ேதாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமல்ேதாளூர் 
வார்டு-3 , 4.ேதாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமல்ேதாளூர் காலனி வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ேதா
ளூர் 637017

240 ெதற்கு பார்த்த  ஓட்டு 
வில்ைல கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ்ேதாளூர் 
வார்டு-4 , 2.ேதாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்லியங்காடு வார்டு-5 , 3.ேதாளூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மணிப்புதூர்வார்டு-5 , 4.ேதாளூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசாட்ைடயம்புதூர் 
வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ேதா
ளூர் 637017

241 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

திரு.என்.எஸ்.ஆறு
முக உைடயார்  
அ.ேம.நி.பள்ளி, 
அணியாபுரம்  637017

242 ேமற்கு பார்த்த 
தார்சுகட்டிடத்தின் 
ெதற்கு மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அணியாபுரம் புதூர் வார்டு3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

திரு.என்.எஸ்.ஆறு
மு உைடயார் 
அ.ேம.நி.பள்ளி, 
அணியாபுரம்  637017

243 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அணியாபுரம்(வ.கி), சின்னெபத்தாம்பட்டி 
(ஊ) சின்னெபத்தாம்பட்டி வார்டு-1 , 
2.அணியாபுரம்(வ.கி), சின்னெபத்தாம்பட்டி 
(ஊ) குளத்துப்பாைளயம்வார்டு-2 , 
3.அணியாபுரம்(வ.கி), சின்னெபத்தாம்பட்டி 
(ஊ) மூங்கில்பட்டி வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சின்னெபத்தாம்பட்டி 
637017
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

244 வில்ைலக் கட்டிடம் 
வடக்கு பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆrயூர் 
குடித்ெதரு வார்டு-1 , 2.ஆrயூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆrயூர் குடித்ெதரு ெதற்கு 
வார்டு-2 , 3.ஆrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காலனி வார்டு-2 , 4.ஆrயூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆrயூர்ெதற்கு காட்டுக்ெகாட்டாய் 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

நிதி உதவி.து.பள்ளி 
ஆrயூர்  637015

245 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்ைடேதாட்டம்காட்டு ெகாட்டாய் வடக்கு 
வார்டு-3 , 2.ஆrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுமாரப்பனூர் வார்டு-7 , 3.ஆrயூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெகாளத்தூர் வார்டு-7 , 
4.ஆrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆமப்பாைற 
வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

சமுதாயகூடம் 
ஆrயூர்  637015

246 தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிங்ககவுண்டன்புதூர் வார்டு-4 , 
2.ஆrயூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாப்பூர் 
வார்டு-4 , 3.ஆrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமாளகவுண்டன்புதூர் வார்டு-4 , 4.ஆrயூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவில்பட்டி வார்டு-4 , 
5.ஆrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெநய்காரன்பட்டி வார்டு -5 , 6.ஆrயூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெநய்காரன்பட்டிெதற்கு வார்டு-6 
, 7.ஆrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுப்பட்டி 
வார்டு-6 , 8.ஆrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மூங்கில்பட்டிவார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேதாப்பூர் 637015

247 ஓட்டுக் கட்டிடம் 
ேமற்குப் பகுதி வடக்கு 
பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ்பரளி ெதற்கு 
வார்டு- 1 , 2.பரளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீழ்பரளி ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு- 1 , 
3.பரளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ்பரளி 
ெதற்குசாைல வார்டு- 1 , 4.பரளி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கீழ்பரளி அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு- 1 , 5.பரளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீழ்பரளி வடக்கு வார்டு- 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,கீழ்பர
ளி 637020
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

248  ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒத்ைதயூர் 
வார்டு 4 , 2.பரளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஒத்ைதயூர் புதூர் வார்டு -4 , 3.பரளி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நல்ைலயம்பட்டி வார்டு -5 , 
4.பரளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்ைலயம்பட்டி 
கிழக்கு  வார்டு -5 , 5.பரளி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) நல்ைலயம்பட்டி ேமற்கு வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கீழ்பரளி 637020

249 ஓட்டுக் கட்டிடம் 
ேமற்குப் பார்த்த 
வடக்குப் பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமல்பரளி 
கவுண்டம்புதூர் வார்டு -2 , 2.பரளி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கங்காணிப்பட்டி வார்டு -3 , 
3.பரளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடக்கால்புதூர் - 
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ேம
ல்பரளி 637020

250 ஓட்டுக் கட்டிடம் 
ேமற்குப் பார்த்த ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கம்பத்தூர்பட்டி 
வார்டு -2 , 2.பரளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மல்லுமாச்சம்பட்டி வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி,ேமல்ப
ரளி 637020

251 கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 
பகுதி தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அரூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரூர் வடக்கு 
வார்டு-1 , 2.அரூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரூர் 
ெதற்கு வார்டு-1 , 3.அரூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) புதூர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,அரூ
ர் 637020

252 தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 
பார்த்து ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அரூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடிேவல்கவுண்டனூர், ஈச்சம்ேகாவில்பட்டி 
வார்டு-7 , 2.அரூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நத்தேமடு ேமற்கு வார்டு-7 , 3.அரூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நத்தம்ேமடு கிழக்கு வார்டு-7 , 
4.அரூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுக்காம்பட்டி, 
பூசாrயூர், நாயக்கன்ேதாட்டம்  , 
5.அரூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுக்காம்பட்டி 
காலனி வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,அரூ
ர் 637020
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

253 ஓட்டுக் கட்டிடம் 
ெதற்குபார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அரூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலாம்பட்டி 
ெதற்கு வதீி  வார்டு-3 , 2.அரூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆலாம்பட்டி வடக்கு வதீி  
வார்டு-4 , 3.அரூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரூர் 
ேமடு வார்டு-5 , 4.அரூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டூர், சைடயக்கவுண்டனூர், 
அயினாகவுண்டனூர்  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ஆலா
ம்பட்டி 637020

254 வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆண்டாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டாபுரம் பிடாr அம்மன் வதீி  வார்டு 1 
, 2.ஆண்டாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டாபுரம் வாணியர் வதீி  வார்டு  1 , 
3.ஆண்டாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளாளபட்டி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஆண்டாபுரம் 637020

255 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஆண்டாபுரம் 637020

256 ஓட்டுக் கட்டிடம் 
வடக்குப் பார்த்தது

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அரசநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசநத்தம் 
வடக்கு வார்டு-1 , 2.அரசநத்தம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அரசநத்தம் ெதற்கு வார்டு-1 , 
3.அரசநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மல்லம்பாைளயம் வார்டு -1 , 4.அரசநத்தம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பனங்காட்டூர் வார்டு-2 , 
5.அரசநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசவந்தாம்பாைளயம் வார்டு-2 , 
6.அரசநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுப்பட்டி 
காட்டுவடீுகள் வார்டு-3 , 7.அரசநத்தம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் காலனி வார்டு-3 , 
8.அரசநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சந்திரகிr 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,அரசந
த்தம் 637020
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

257 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபட்டபாைளயம் வார்டு 1- குடித்ெதரு , 
2.ேபட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபட்டபாைளயம் வார்டு 2- குடித்ெதரு 
ேமற்கு , 3.ேபட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேபட்டபாைளயம் வார்டு -2 குடித்ெதரு 
கிழக்கு , 4.ேபட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேபட்டபாைளயம் வார்டு 2- அருந்ததியர் 
பைழய காலனி , 5.ேபட்டபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேபட்டபாைளயம் வார்டு 2- 
அருந்ததியர் புதிய காலனி , 
6.ேபட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபட்டபாைளயம் வார்டு-2 புதுத்ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ெசயிண்ட் ஆர்.சி. ந. 
பள்ளி 
ேபட்டபாைளயம் 
637015

258 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபட்டபாைளயம் வார்டு 2 சர்க்கைர ஆைல 
காலனி , 2.ேபட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேபட்டபாைளயம் வார்டு 3 RC 
ேபட்டபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ெசயிண்ட்.ஆர்.சி.ந.நி.
பள்ளிேபட்டபாைளய
ம் 637015

259 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிராயூர் வார்டு-4 , 2.ேபட்டப்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பனமரத்துப்பட்டி 
வார்டு-5 , 3.ேபட்டப்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மணியங்காளிப்பட்டி 
குடித்ெதரு வார்டு-6 , 4.ேபட்டப்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணியங்காளிப்பட்டி 
அருந்ததியர்காலனி-6வார்டு , 
5.ேபட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணியங்காளிப்பட்டி புதுக்காலனி வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பைனமரத்துபட்டி 
637015
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

260 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இராசிபாைளயம் வார்டு-1 , 
2.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வைளயப்பட்டி ேராடு -வார்டு-1 , 
3.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இழூப்பமரத்து ேதாட்டம் வார்டு-1 , 
4.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இராசிபாைளயம் ேராடு வார்டு -1 , 
5.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குத்தாங்கல் ேமடு வார்டு-1 , 
6.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இராசிபாைளயம் ஊர் வார்டு-1 , 
7.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டூர் கிழக்கு வார்டு-1 , 
8.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாமரத்துபட்டி ேராடு வார்டு-1 , 
9.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வாைழக்காய் மண்டி வார்டு-1 , 
10.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓடப்பாைளயம் ேராடு வார்டு-1 , 
11.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நவலடியான் நகர் வார்டு-1 , 
12.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுப்பிள்ைளயார் ேகாவில்  வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ராசிபாைளயம்  
637015
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List of Polling Stations for 94 - நாமக்கல் Assembly Segment within the             

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

261 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்ைடபுதூர் வார்டு-2 , 2.இராசிபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டூர் ேமற்கு வார்டு 
-2 , 3.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமராஜ்நகர் -வார்டு--2 , 4.இராசிபாைளயம்  
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராசிபாைளயம் வடக்கு 
வார்டு-2 , 5.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெதற்கு சித்தப்பட்டி வார்டு-2 , 
6.இராசிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குன்னத்தூர் வார்டு-2 , 7.இராசிபாைளயம்  
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு 
சித்தப்பட்டிவார்டு-2 , 8.இராசிபாைளயம்  
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுப்பாநயக்கன் ேதாட்டம் 
வார்டு-2 , 9.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) நாமக்கல் ேராடு வார்டு-2 , 
10.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நத்தக்காடு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ராசிபாைளயம் 
637015

262 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இந்திரா நகர் வார்டு -2 , 2.இராசிபாைளயம்  
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேநரு நகர் வார்டு -2 , 
3.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எம்.எல்.ஏ. ேதாட்டம் வார்டு-2 , 
4.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வைளயப்பட்டி ேராடு வார்டு -2 , 
5.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வாைழக்காய் மார்கட் வார்டு-2 , 
6.இராசிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அய்யந்ேதாட்டம் வார்டு -2 , 
7.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நவலடியான் நகர் வார்டு-2 , 
8.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூந்ேதாட்டம் வார்டு -2 , 9.இராசிபாைளயம்  
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாருதி நகர் வார்டு -2 , 
10.இராசிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாமரத்துப்பட்டி ேராடு வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ராசிபாைளயம் 
637015
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

263 கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாமrபாைளயம் வார்டு 1 , 
2.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாமrபாைளயம் காட்டுசாைலகள் கிழக்கு 
வார்டு 1 , 3.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெகாமrபாைளயம் 
காட்டுசாைலகள் வடக்கு  வார்டு 1 , 
4.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாமrபாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு 1 , 5.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெகாமrபாைளயம் 
காட்டுசாைல ெதற்கு  வார்டு 1 , 
6.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சங்கரம்பாைளயம் ஊர் வார்டு 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து. பள்ளி, 
சங்கரம்பாைளயம் 
637015

264 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சங்கரம்பாைளயம் காட்டுசாைலகள் ேமற்கு 
வார்டு 2 , 2.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சங்கரம்பாைளயம் ெபாய்ேயr  
வார்டு 2 , 3.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சங்கரம்பாைளயம் அருந்ததியர் 
ெதரு  வார்டு 2 , 4.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சங்கரம்பாைளயம் காலனி 
வார்டு 2 , 5.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஓடப்பாைளயம் ஊர் வார்டு 3 , 
6.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓடப்பாைளயம் காட்டுசாைல ேமற்கு  
வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து. பள்ளி, 
சங்கரம்பாைளயம் 
637015
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

265 தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 
பார்த்தது ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூண்டிப்பாைளயம் ஊர் வார்டு 4 , 
2.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூண்டிபாைளயம் காட்டுசாைல ெதற்கு  
வார்டு  4 , 3.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பூண்டிபாைளயம் காட்டுசாைல 
கிழக்கு  வார்டு 4 , 4.ெகாமrபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யம்பாைளயம் ஊர் 
வார்டு 5 , 5.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அய்யம்பாைளயம் 
காட்டுசாைல ேமற்கு  வார்டு  5 , 
6.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாமரத்துப்பட்டி ஊர் வார்டு 7 , 
7.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி வார்டு 7 , 
8.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாமரத்துப்பட்டி ேமற்கு அடுக்கள் காடு  
வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,சின்ன
தம்பிபாைளயம் 
637015

266 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னத்தம்பிபாைளயம் ஊர் வார்டு 6 , 
2.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னத்தம்பிபாைளயம் காட்டுசாைல 
கிழக்கு  வார்டு 6 , 3.ெகாமrபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னத்தம்பிபாைளயம்காட்டுசாைல ெதற்கு 
வார்டு 6 , 4.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தண்ணரீ்பந்தல் காலனி வார்டு 
6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சின்னதம்பிபாைளய
ம் 637015
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

267 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊனாங்கல்பட்டி ஊர் வார்டு 8 , 
2.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊனாங்கால்பட்டி ேதாட்டத்துசாைல வடக்கு 
வார்டு  8 , 3.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசவிட்டுரங்கன்பட்டி ஊர் 
வார்டு 9 , 4.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசவிட்டுரங்கன்பட்டி 
ேதாட்டத்துசாைல ேமற்கு  வார்டு   , 
5.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசவிட்டுரங்கன்பட்டி ேதாட்டத்துசாைல 
ெதற்கு  வார்டு   , 6.ெகாமrபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசவிட்டுரங்கன்பட்டி 
ேமற்கு வார்டு 9 , 7.ெகாமrபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசவிட்டுரங்கன்பட்டி 
ேதாட்டத்துசாைல ெதற்கு  வார்டு 9 , 
8.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கங்காநாயக்கன்பட்டி ஊர் வார்டு 10 , 
9.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கங்காநாயக்கன்பட்டி ேதாட்டத்துசாைல 
வடக்கு  வார்டு 10 , 10.ெகாமrபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கங்காநாயக்கன்பட்டி 
ேதாட்டத்துசாைல ெதற்கு  வார்டு    , 
11.ெகாமrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கங்காநாயக்கன்பட்டி ேதாட்டத்துசாைல 
ேமற்கு  வார்டு 10 , 12.ெகாமrபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கங்காநாயக்கன்பட்டி 
ேதாட்டத்துசாைல கிழக்கு  வார்டு 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ெசவி
ட்டுெரங்கன்பட்டி 
637015

268 தார்சு கட்டிடம் வடக்குப் 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஒருவந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார்ெதரு வார்டு 1 , 2.ஒருவந்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரத் ெதரு காலனி 
வார்டு 1,2,3,4 , 3.ஒருவந்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காலனிகள் வார்டு 2,3,4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ஒருவ
ந்தூர் 637015
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

269 ேமற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஒருவந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லெசல்லிபாைளயம், கணபதிபாைளயம் 
வார்டு 10 , 2.ஒருவந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லிபாைளயம் காலனி வார்டு 2,3,4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ஒருவ
ந்தூர் 637015

270 ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு 
பார்த்தது ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஒருவந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஒருவந்தூர் அக்ரஹாரம் வார்டு 1 , 
2.ஒருவந்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைடத் 
ெதரு வார்டு 1 , 3.ஒருவந்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பாவடி ெதரு வார்டு 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,ஒருவ
ந்தூர் 637015

271 கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 
தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஒருவந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதூர் 
காலனி, வடக்குபுதூர் வார்டு 5 , 
2.ஒருவந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்குப்புதூர் வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஒருவந்தூர்புதூர் 
637015

272 கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 
தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஒருவந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடுகப்பட்டி குஞ்சாயூர் வார்டு 7,8,9 , 
2.ஒருவந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெமாச்சப்பட்டி வார்டு 7,8 , 3.ஒருவந்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓடக்காட்டூர் 
ெதாட்டிப்பட்டி வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து. பள்ளி 
ஒருவந்தூர்புதூர் 
637015

273 ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு 
பார்த்தது ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) இராசிகுமrபாைளயம் 
வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி. 
சுப்பிரமணியபுரம் 
ேமாகனூர் 637015

274 தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 
பார்த்தது வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) இராசிகுமrபாைளயம் 
வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.து.ஒ.பள்ளி.சுப்பிர
மணியபுரம் 
ேமாகனூர்  637015
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

275 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) சுப்பிரமணியபுரம் 
வார்டு14,15 பகுதி-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சுப்பிரமணியபுரம் 
ேமாகனூர்  637015

276 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) சுப்பிரமணியபுரம் 
வார்டு14,15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சுப்பிரமணியபுரம் 
ேமாகனூர்  637015

277 ேமற்குபார்த்த  ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) புதுத்ெதரு வார்டு -12,13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சுப்பிரமணியபுரம் 
ேமாகனூர்  637015

278 தார்சுகட்டிடம் 
ேமற்குபார்த்ததுெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப.ஊ) ேதாட்டக்காரெதரு 
வார்டு -11 , 2.ேமாகனூர் (ேப.ஊ) புதுத்ெதரு 
வார்டு -12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சுப்பிரமணியபுரம் 
ேமாகனூர்  637015

279 வடக்கு பார்த்த கூடுதல் 
தார்சு கட்டிடம்  கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) அக்ரகாரம் வார்டு -9 , 
2.ேமாகனூர் (ேப) ேமட்டுத்ெதரு வார்டு -9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சுப்பிரமணியபுரம் 
ேமாகனூர்  637015

280 வடக்கு பார்த்த கூடுதல் 
தார்சு கட்டிடம்  கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) முத்துராஜா ெதரு வார்டு 
-9 , 2.ேமாகனூர் (ேப) காலனி வார்டு -7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேமாகனூர்  637015

281 வடக்கு பார்த்த கிழக்கு 
தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப.ஊ) ேசாழிய முதலியார் 
ெதரு வார்டு -10 , 2.ேமாகனூர் (ேப.ஊ) 
கைடவதீி வார்டு -10 , 3.ேமாகனூர் (ேப.ஊ) 
ெசக்காரத் ெதரு வார்டு -10 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசு.ஆ.ேம.நி.பள்ளி 
ேமாகனூர்  637015
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

282 ேமற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடம் வடக்கு மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) வடுகர்ெதரு வார்டு-5 , 
2.ேமாகனூர் (ேப) குலாளர் ெதரு வார்டு -5 , 
3.ேமாகனூர் (ேப) உப்பிலியர் ெதரு வார்டு 
-5 , 4.ேமாகனூர் (ேப) ராசி குமrபாைளயம் 
வார்டு -2 , 5.ேமாகனூர் (ேப) அருப்புக்கார 
ெதரு வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி 
ேமாகனூர்  637015

283 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) ஆண்டித்ெதரு வார்டு-4 , 
2.ேமாகனூர் (ேப) ெசட்டித் ெதரு வார்டு -4 , 
3.ேமாகனூர் (ேப) காலனி வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி 
ேமாகனூர்  637015

284 வடக்கு பாரத்த ேமற்கு  
தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) வடுகர்ெதரு வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி 
ேமாகனூர்  637015

285 வடக்கு பார்த்த ேமற்கு 
தார்சு கட்டிடம் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) ராசி குமராபாைளயம் 
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி 
ேமாகனூர்  637015

286 வடக்கு பார்த்த கிழக்கு 
தார்சு கட்டிடம் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாகனூர் (ேப) முத்துராஜா ெதரு வார்டு 
-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி 
ேமாகனூர்  637015

ேததி : 29.08.2018

இடம்: நாமக்கல் திருமதி.மு.ஆசியா மrயம்., இ.ஆ.ப.,                      
மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர்       

நாமக்கல்
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

1 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குப்பிrக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னியாம்பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.குப்பிrக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குப்பிrக்காபாைளயம் வார்டு -2 , 
3.குப்பிrக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அல்லாலிபாைளயம் வார்டு -3 , 
4.குப்பிrக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வரீகுட்ைட வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி 
குப்பிrக்காபாைளய
ம்  637201

2 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபருங்குறிச்சி  (வ.கி), ெபருங்குறிச்சி (ஊ) 
எரும்புகுழிபாைளயம் வார்டு - 1 , 
2.ெபருங்குறிச்சி (வ.கி), ெபருங்குறிச்சி (ஊ) 
உப்புப்பாைளயம் வார்டு - 2 , 
3.ெபருங்குறிச்சி (வ.கி), ெபருங்குறிச்சி (ஊ) 
உப்புபாைளயம் காலனி வார்டு - 2 , 
4.ெபருங்குறிச்சி (வ.கி), ெபருங்குறிச்சி (ஊ) 
வடக்கு சுள்ளிபாைளயம் வார்டு - 2 , 
5.ெபருங்குறிச்சி (வ.கி), ெபருங்குறிச்சி (ஊ) 
பண்ணபாைளயம் வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
உப்புபாைளயம்  
637201

3 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபருங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருங்குறிச்சி ெநாச்சிகாட்டூர், 
விளாங்காட்டூர் வார் , 2.ெபருங்குறிச்சி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாசவம்பாைளயம் 
காலனி வார்டு - 3 , 3.ெபருங்குறிச்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கருந்ேதவம்பாைளயம் காலனி 
குடித்ெதரு வார்டு - 4 , 4.ெபருங்குறிச்சி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு வார்டு - 4 , 
5.ெபருங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதவணாம்பாைளயம்,ெசய்யாம்பாைளயம் 
வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ெசயின்ட்ேஜாசப்.ந.நி.
பள்ளி,ெபருங்குறிச்சி 
637201
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

4 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவணாம்பாைளயம்(வ.கி), ெபருங்குறிச்சி 
(ஊ) ேதவணாம்பாைளயம் வார்டு - 5 , 
2.ேதவணாம்பாைளயம்(வ.கி), ெபருங்குறிச்சி 
(ஊ) ெசய்யாம்பாைளயம் வார்டு - 5 , 
3.ேதவணாம்பாைளயம்(வ.கி), ெபருங்குறிச்சி 
(ஊ) ெசய்யாம்பாைளயம் காலனி வார்டு - 5 
, 4.ேதவணாம்பாைளயம்(வ.கி), 
ெபருங்குறிச்சி (ஊ) ெகான்னபாைளயம் 
வார்டு - 5 , 5.ேதவணாம்பாைளயம்(வ.கி), 
ெபருங்குறிச்சி (ஊ) ஓடக்காட்டு புதூர் 
வார்டு - 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந.நி 
பள்ளி,ெசய்யாம்பா
ைளயம் 637203

5 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சுள்ளிபாைளயம்-ஓடகாட்டுப்புதூர் வார்டு-1 , 
2.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அய்யம்பாைளயம் வார்டு -3 , 
3.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருணகிrபாைளயம் வார்டு -3 , 
4.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விலாங்காட்டுபுதூர் வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
சுள்ளிபாைளயம்  
637201

6 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
சுள்ளிபாைளயம்  
637201

7 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
அைற எண்.1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசாழசிராமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசாழசிராமணி வடக்கு வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேசாழசிராமணி  
637210

8 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
அைற எண் 2-ன் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேசாழசிராமணி  
637210

9 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசாழசிராமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பச்சா 
கவுண்டன் வலசு வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேசாழசிராமணி  
637210
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

10 கிழக்கு  பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசாழசிராமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபான்னம்பாைளயம்  வார்டு 1,4 , 
2.ேசாழசிராமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவய்யக்காஞ்சான் புதூர் வார்டு -2 , 
3.ேசாழசிராமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசாழசிராமணி  வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேசாழசிராமணி  
637210

11 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இளம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இளம்பள்ளி வார்டு - 1 , 2.இளம்பள்ளி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கஸ்பா புதூர் வார்டு - 2 , 
3.இளம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஸ்பா 
ேதாட்டசாைலகள் வார்டு - 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
இளம்பள்ளி  637210

12 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இளம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாரப்பம்பாைளயம் வார்டு - 4 , 
2.இளம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாரப்பம்பாைளயம் புதூர் வார்டு - 5 , 
3.இளம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாரப்பம்பாைளயம்,அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
இளம்பள்ளி  637210

13 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இ. நல்லாகவுண்டம்பாைளயம்(வ.கி), 
இளம்பள்ளி (ஊ) நல்லாகவுண்டம்பாைளயம் 
வார்டு - 6 , 2.இ. 
நல்லாகவுண்டம்பாைளயம்(வ.கி), 
இளம்பள்ளி (ஊ) காட்டுப்பாைளயம் வார்டு - 
7 , 3.இ. நல்லாகவுண்டம்பாைளயம்(வ.கி), 
இளம்பள்ளி (ஊ) கரட்டுப்பாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு - 7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
இ.நல்லாகவுண்டம்
பாைளயம்  637210
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

14 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னவடுகபாைளயம் வார்டு-1  , 
2.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு -1 , 
3.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடுகபாைளயம் வார்டு -1 , 
4.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடுகபாைளயம் அருந்ததியர்காலனி வார்டு 
-1 , 5.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கணக்கன்ேதாட்டம், நாய்க்கனூர் வார்டு -2 , 
6.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபாங்காளிவலசு வார்டு -2 , 
7.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசம்பாைளயம்புதூர் வார்டு -2 , 
8.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மண்திட்டு, மண்திட்டு அருந்ததியர்காலனி 
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
வடுகபாைளயம் 
637213

15 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு  பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைரஸ்மில், நrேமட்டுப்புதூர் வார்டு -2 , 
2.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவட்டுக்காடு வார்டு -2 , 
3.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எலந்தக்குட்ைட வார்டு -3 , 
4.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வரப்பருத்திக்காடு வார்டு -3 , 
5.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கள்ளுக்கைடேமடு வார்டு -3 , 
6.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முஷ்டப்பாளிக்காடு,குன்னிக்காடு,ஆத்திக்கா
டு,குத்தாங , 7.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) எலந்தக்குட்ைட ேபாயர்ெதரு 
வார்டு -3 , 8.குரும்பலமகாேதவி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கருக்கம்பள்ளம் வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
வடுகபாைளயம் 
637213
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

16 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திடுமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாசம்பாைளயம், வார்டு -1 , 2.திடுமல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆவாரங்காடு வார்டு -1 , 
3.திடுமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியங்காடு 
வார்டு - -1,2 , 4.திடுமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ராசம்பாைளயம் வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
திடுமல்  637204

17 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திடுமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திடுமல் 
வார்டு -3 , 2.திடுமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு -3 , 3.திடுமல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நகப்பாைளயம் வார்டு -4 
, 4.திடுமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் 
ெதரு வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
திடுமல்  637204

18 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.தி.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு வார்டு-1 , 
2.தி.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி வார்டு -1 , 
3.தி.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்கு ேதாட்டம் வார்டு -1 , 
4.தி.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிபாைளயம்,குடித்ெதரு வார்டு -2 , 
5.தி.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கரப்பாைளயம் வார்டு -2 , 
6.தி.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தி.கவுண்டம்பாைளயம் புதூர் குடித்ெதரு 
வார்டு -3 , 7.தி.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தி.கவுண்டம்பாைளயம் புதூர் 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு  , 
8.தி.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தி.கவுண்டம்பாைளயம் புதூர் 
ஓலப்பாைளயம் வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
தி.கவுண்டம்பாைளய
ம் 637204

19 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சிறுநல்லிக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrச்சாகவுண்டம்பாைளயம்  வார்டு-1 , 
2.சிறுநல்லிக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவட்டுக்காட்டுப்புதூர் வார்டு -2 , 
3.சிறுநல்லிக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிறு நல்லிக்ேகாவில் வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சிறுநல்லிேகாவில் 
637213
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List of Polling Stations for 95 - பரமத்தி-ேவலூர் Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

20 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  ைமய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நஞ்சப்பக்கவுண்டம்பாைளயம் வார்டு - 2 , 
2.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாத்தமங்கலம் வார்டு - 1 , 
3.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசம்பாைளயம் ெவள்ைளயக்காட்டுபுதூர் 
வார்டு - 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
நஞ்சப்பகவுண்டம்பா
ைளயம்  637213

21 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
நஞ்சப்பகவுண்டம்பா
ைளயம்  637213

22 ெதற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாத்தமங்கலம் குடித்ெதரு காலனி வார்டு 
- 1 , 2.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நஞ்சப்பகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு - 2 , 
3.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசம்பாைளயம் வார்டு - 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
நஞ்சப்பகவுண்டம்பா
ைளயம்  637213

23 வடக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வடகைரயாத்தூர்-637
213

24 ேமற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடகைர ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளிபாைளயம் வார்டு-12 , 2.வடகைர 
ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கண்டிபாைளயம் வார்டு-13,14 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வடகைரயாத்தூர்-637
213

25 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி 
அைற எண்.1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடகைர ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்குத்ெதரு வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேஜடர்பாைளயம் 
637213

26 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்க்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடகைர ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேஜடர்பாைளயம் 
637213
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List of Polling Stations for 95 - பரமத்தி-ேவலூர் Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

27 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடகைர ஆத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுத்ெதரு  , 2.வடகைர ஆத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் எல்ைல புதூர் 
வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேஜடர்பாைளயம்-6372
13

28 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடகைர ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடகைர ஆத்தூர் ேமற்கு வார்டு-3 , 
2.வடகைர ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடகைர ஆத்தூர் கிழக்கு ெதருவார்டு-1 , 
3.வடகைரஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேஜடர்பாைளயம் வடக்குெதரு வார்டு-4,5 , 
4.வடகைர ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடகைர ஆத்தூர் ெமயின்ேராடு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேஜடர்பாைளயம்-6372
13

29 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம் 
அைற எண் 5

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடகைர ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளபாைளயம் வார்டு-8 , 2.வடகைர 
ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரப்பாைளயம் 
வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி  வி 
புதுப்பாைளயம் 
637213

30 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
அைற எண் 6

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வடகைர ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிபாைளயம் வார்டு-10 , 2.வடகைர 
ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுப்பாைளயம் 
வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி  வி 
புதுப்பாைளயம் 
637213

31 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயேசாளி பாைளயம் வார்டு - 1 , 
2.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டாம்பாைற வார்டு - 1 , 
3.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தட்டாங்காடு வார்டு - 1 , 
4.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயேசாளிபாைளயம் அருந்ததியர் 
காலனி வார்டு - 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,  
ெபrயேசாளிபாைள
யம்  637204
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List of Polling Stations for 95 - பரமத்தி-ேவலூர் Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

32 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திருவள்ளுவர் நகர் வார்டு - 2 , 
2.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்மைடப்பாைளயம் வார்டு - 2 , 
3.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முஸ்டப்பரப்பு வார்டு - 2 , 
4.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தண்ணரீ்பந்தல் வார்டு - 6 , 
5.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளிபாைளயம் பிrவு வார்டு - 6 , 
6.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுப்பாைளயம் வார்டு - 6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபrயேசாளிபாைள
யம்  637204

33 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குமாரசாமிபாைளயம் வார்டு - 6 , 
2.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆrயக்காடு வார்டு - 6 , 
3.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இச்சிக்காடு வார்டு - 6 , 
4.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குமாரசாமிபாைளயம் காலனி வார்டு - 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
குமாரசாமிபாைளய
ம்  637204

34 வடக்கு  பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் விநாயகர் 
ேகாவில் 
எதிர்புறம்கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிறுகிணத்துபாைளயம் வார்டு - 3,4 , 
2.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுக்காடு வார்டு - 3,4 , 
3.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசட்டிேதாட்டம் வார்டு - 3 , 
4.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிறுகிணத்துபாைளயம் காலனி வார்டு - 5 4 
, 5.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கிழக்குத்ேதாட்டம் வார்டு - -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சிறுகிணத்துபாைளய
ம்  637204
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

35 வடக்கு  பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் பகவதியம்மன் 
ேகாவில் அருகில் 
ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னேசாளிபாைளயம் வார்டு -  5 , 
2.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் காலனி, மாயங்காடுவார்டு-5 , 
3.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டூர் வார்டு -5 , 4.ெபrயேசாளிபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யங்காடு வார்டு - 5 
, 5.ெபrயேசாளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பிள்ளுகாடு வார்டு - 5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சிறுகிணத்துபாைளய
ம்  637204

36 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கபிலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருக்கம்பாைளயம் வார்டு-3 , 
2.கபிலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவட்டுவம்பாைளயம் வார்டு -3 , 
3.கபிலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சீத்தக்காட்டுப்புதூர் வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கபிலர்மைல 637204

37 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கபிலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கபிலக்குறிச்சி வார்டு -5 , 2.கபிலக்குறிச்சி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரங்கம்பாைளயம் வார்டு 
-4 , 3.கபிலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கரத்ேதாட்டம்வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கபிலர்மைல 637204

38 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கபிலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கபிலர்மைல வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கபிலர்மைல 637204

39 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்   ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கபிலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காந்திநகர், அண்ணாநகர் வார்டு -2 , 
2.கபிலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கைடவதீி வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கபிலர்மைல 637204
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

40 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இருக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பஞ்சப்பாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 
-1 , 2.இருக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பஞ்சப்பாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு -1 , 
3.இருக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சுப்ைபயாம்பாைளயம் வார்டு -1 , 
4.இருக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசஞ்சுைடயாம்பாைளயம் வார்டு -2 , 
5.இருக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெநாணாங்காட்டுப்புதூர் வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
இருக்கூர்  637204

41 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இருக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்குவலசப்பாைளயம் வார்டு -3 , 
2.இருக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்குவலசப்பாைளயம் வார்டு -3 , 
3.இருக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருக்கூர் 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு -3 , 4.இருக்கூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருக்கூர் 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு -3 , 5.இருக்கூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருக்கூர் குடித்ெதரு 
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
இருக்கூர்  637204

42 ேமற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இருக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு 
ெசல்லப்பம்பாைளயம், வார்டு -4 , 
2.இருக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு 
ெசல்லப்பம்பாைளயம் வார்டு -4 , 
3.இருக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு 
ெசல்லப்பம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு - , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
இருக்கூர் 637204

43 ெதற்கு பார்த்த  ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆனங்கூர் 
காலனி வார்டு -1 , 2.ஆனங்கூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) முதலியார் ெதரு வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து பள்ளி, 
ஆனங்கூர்  637213

44 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து பள்ளி, 
ஆனங்கூர்  637213
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

45 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  பகுதி 2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அக்ரஹார குன்னத்தூர்(வ.கி), குன்னத்தூர் 
(ஊ) அய்யம்பாைளயம் கீழ்புறம் , 
2.அக்ரஹார குன்னத்தூர்(வ.கி), குன்னத்தூர் 
(ஊ) அய்யம்பாைளயம் ேமல்புறம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
குன்னத்தூர் 
அய்யம்பாைளயம்  
637213

46 புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அக்ரஹார குன்னத்தூர்(வ.கி), குன்னத்தூர் 
(ஊ) குன்னத்தூர் குடித்ெதரு  வார்டு-3 , 
2.அக்ரஹார குன்னத்தூர்(வ.கி), குன்னத்தூர் 
(ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-3 , 
3.அக்ரஹார குன்னத்தூர்(வ.கி), குன்னத்தூர் 
(ஊ) சாமிநாதபுரம் குடித்ெதரு வார்டு-3 , 
4.அக்ரஹார குன்னத்தூர்(வ.கி), குன்னத்தூர் 
(ஊ) சாமிநாதபுரம் அருந்ததியர் காலனி 
வார்டு-4 , 5.அக்ரஹார குன்னத்தூர்(வ.கி), 
குன்னத்தூர் (ஊ) கிருஸ்துவபுரம் வார்டு-4 , 
6.அக்ரஹார குன்னத்தூர்(வ.கி), குன்னத்தூர் 
(ஊ) நகப்பாைளயம்  வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
குன்னத்தூர் 
அய்யம்பாைளயம்  
637213

47 ேமற்கு பார்த்த 
தார்சுகட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிலிக்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிலிக்கல்பாைளயம்,ேவலாயுதம் பாைளயம் 
வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பிலிக்கல்பாைளயம்  
637213

48 வடக்கு பார்த்த 
தார்சுகட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பிலிக்கல்பாைளயம்  
637213

49 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிலிக்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மல்லிகாபுரம் அருந்ததியர் ெதரு, 
சாணார்பாைளயம், கல்லாங்காடு, மணலூர் 
வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பிலிக்கல்பாைளயம்  
637213

50 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிலிக்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமல் ெசாக்கநாதபுரம் வார்டு-3 , 
2.பிலிக்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னாக்கவுண்டம்பாைளயம் -வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பிலிக்கல்பாைளயம்  
637213
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

51 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
அைற எண்.5

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எம். குன்னத்தூர் (வ.கி) 
பிலிக்கல்பாைளயம் (ஊ) ெவங்கிட்டாபுரம் 
கரட்டூர் வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பிலிக்கல்பாைளயம்  
637213

52 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எம். குன்னத்தூர் (வ.கி) 
பிலிக்கல்பாைளயம் (ஊ) சின்னமருதூர் 
வார்டு-6 , 2.எம். குன்னத்தூர் (வ.கி) 
பிலிக்கல்பாைளயம் (ஊ) ஆண்டிபாைளயம் 
வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பிலிக்கல்பாைளயம்  
637213

53 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

எஸ்.பி.எம் 
உதவிெபறும் 
துவக்கப்பள்ளி 
சாணார்பாைளயம்  
637208

54 ெதற்கு பார்த்த 
அட்ைடக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடுகபாைளயம் புதூர் வார்டு -1 , 2.ேசளூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவட்டுவாங்காட்டுப் 
புதூர், வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.வடுக
பாைளயம் புதூர் 
637208

55 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பம்பாைளயம் வார்டு  - 4,5  , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெசல்லப்பம்பாைளய
ம் 637208

56 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேசளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயமருதூர் 
வார்டு-6 , 2.ேசளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சக்கராம்பாைளயம் வார்டு -7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெசல்லப்பம்பாைளய
ம் 637208

57 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்க்கார் ெகாந்தளம் (வ.கி), ெகாந்தளம் 
(ஊ) சர்க்கார் ெகாந்தளம் வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஓ.து..பள்ளி, 
சர்க்கார் ெகாந்தளம்  
637208

58 கிழக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்க்கார் ெகாந்தளம் (வ.கி), ெகாந்தளம் 
(ஊ) ேமட்டூர் நாராயணபுரம் அக்ரஹாரம் 
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஓ.து..பள்ளி, 
சர்க்கார் ெகாந்தளம்  
637208
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

59 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  ெதற்கு  
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்க்கார் ெகாந்தளம் (வ.கி), ெகாந்தளம் 
(ஊ) ெசாக்கநாதபுரம் வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சர்க்கார் ெகாந்தளம்  
637208

60 வடக்கு பார்த்த ஒட்டுக் 
கட்டிடம்  ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்க்கார் ெகாந்தளம் (வ.கி), ெகாந்தளம் 
(ஊ) மீனாட்சிபாைளயம் வார்டு -5 , 
2.சர்க்கார் ெகாந்தளம் (வ.கி), ெகாந்தளம் 
(ஊ) மீனாட்சிபாைளயம் காலனி -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சர்க்கார் ெகாந்தளம்  
637208

61 வடக்கு  பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அக்ரஹார ெகாந்தளம் (வ.கி) சர்க்கார் 
ெகாந்தளம் (ஊ)  அக்ரஹார ெகாந்தளம் 
கருக்கம்பாைளயம் வார்டு-5 , 2.அக்ரஹார 
ெபாம்மலபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார் 
ெகாந்தளம் (ஊ) அக்ரஹார 
ெபாம்மலபாைளயம் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சர்க்கார் ெகாந்தளம்  
637208

62 ெதற்கு பார்த்த  புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்க்கார் ெகாந்தளம் (வ.கி), ெகாந்தளம் 
(ஊ) ெநட்ைடயாம்பாைளயம் வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ெநட்ைடயாம்பாைள
யம்  637208

63 வடக்கு பார்த்த  ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சர்க்கார் ெகாந்தளம் (வ.கி), ெகாந்தளம் 
(ஊ) ெநட்ைடயாம்பாைளயம் வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
ெநட்ைடயாம்பாைள
யம்  637208

64 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவங்கைர (ேப) குச்சிபாைளயம் ெதற்கு 
ெதரு வார்டு-1 , 2.ெவங்கைர (ேப) 
குச்சிபாைளயம் ேமற்கு ெதரு வார்டு-1 , 
3.ெவங்கைர (ேப) குச்சிபாைளயம் வடக்குத் 
ெதரு வார்டு-2 , 4.ெவங்கைர (ேப) 
குச்சிபாைளயம் நடுத்ெதரு வார்டு-2 , 
5.ெவங்கைர (ேப) குச்சிபாைளயம் 
காலனித்ெதரு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
குச்சிபாைளயம்  
637208

65 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவங்கைர (ேப) ெவங்கைர ெதற்கு ெதரு 
வார்டு--3 , 2.ெவங்கைர (ேப) ெவங்கைர 
அக்ரஹாரம் வார்டு-3 , 3.ெவங்கைர (ேப) 
ேதங்கெபருமாள்பாைளயம் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெவங்கைர  637208
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

66 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவங்கைர (ேப) எஸ்.என்.சங்கரகண்டர் 
ெதரு வார்டு-5 , 2.ெவங்கைர (ேப) 
உப்பிலியர்ெதரு வார்டு--5 , 3.ெவங்கைர  
(ேப) நடுத்ெதரு வார்டு-5 , 4.ெவங்கைர  (ேப) 
கிழக்குெதரு வார்டு-4 , 5.ெவங்கைர (ேப) 
அrஜனெதரு வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெவங்கைர  637208

67 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவங்கைர (ேப) ேவடன் ெதாட்டியான் 
ேகாவில் ெதருவார்டு-6 , 2.ெவங்கைர (ேப) 
M.V. கேணசகண்டர் ெதரு வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
எஸ்.ெவங்கைர 
637208

68 கிழக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் மத்திய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவங்கைர (ேப) ெவங்கைர ேமற்கு ெதரு 
வார்டு-7 , 2.ெவங்கைர (ேப) 
கள்ளிப்பாைளயம் கிழக்கு ெதரு வார்டு- 
ெதரு9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
எஸ்.ெவங்கைர 
637208

69 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவங்கைர (ேப) கள்ளிபாைளயம் ெதற்குத் 
ெதரு வார்டு-8,9 , 2.ெவங்கைர (ேப) 
ெவங்கைர வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கள்ளிபாைளயம்   
637208

70 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவங்கைர (ேப) ெகாளக்காட்டுப்புதூர் 
கிழக்குத் ெதரு வார்டு-10,11,15 , 
2.ெவங்கைர(ேப) ெகாளக்காட்டுப்புதூர் 
ேமற்குத் ெதரு வார்டு -12 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெகாளக்காட்டுபுதூர்  
637208

71 வடக்குப் பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவங்கைர (ேப) ெகாளக்காட்டுப்புதூர் 
வடக்குத் ெதரு வார்டு12 , 2.ெவங்கைர (ேப) 
ேவலகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு 13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெகாளக்காட்டுப்புதூர் 
637208

72 ெதற்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெவங்கைர (ேப) பூசாrபாைளயம் குடிெதரு 
வார்டு-14 , 2.ெவங்கைர (ேப) 
ேவலாகவுண்டம்பாைளயம்அருந்ததியர் 
ெதரு வார்டு14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெகாளக்காட்டுப்புதூர் 
637208

Page 14 of 56



List of Polling Stations for 95 - பரமத்தி-ேவலூர் Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

73 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாப்பணம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தன்னாசி ேகாவில் ேமடு  வார்டு -1 , 
2.ேகாப்பணம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாப்பணம்பாைளயம் வார்டு -1 , 
3.ேகாப்பணம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ராசாபுரம் ேமடு வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஒரம்பூர்  637208

74 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்க்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாப்பணம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முனியகவுண்டம் பாைளயம் வார்டு -2 , 
2.ேகாப்பணம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புங்காம் பாைளயம்  வார்டு -3 , 
3.ேகாப்பணம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாலப்பாைற  வார்டு -2 , 
4.ேகாப்பணம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முனியகவுண்டம்பாைளயம் ேராடு  வார்டு 
-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஒரம்பூர் 637208

75 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாண்டமங்கலம் (ேப) திெரௗபதியம்மன் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு -3 , 
2.பாண்டமங்கலம் (ேப) சந்ைதேபட்ைடெதரு 
வார்டு -11 , 3.பாண்டமங்கலம் (ேப) பள்ளர் 
ெதரு வார்டு -12 , 4.பாண்டமங்கலம் (ேப) 
குலாளர் ெதரு வார்டு -11,12 , 
5.பாண்டமங்கலம் (ேப) பாவடிபிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு -13 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பாண்டமங்கலம் 
637208

76 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாண்டமங்கலம் (ேப) ெவங்கைர ேராடு 
வார்டு-13 , 2.பாண்டமங்கலம் (ேப) சிவன் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு -14 , 
3.பாண்டமங்கலம் (ேப) பஜார் ெதரு வார்டு 
-11 , 4.பாண்டமங்கலம் (ேப) ெதற்கு ெமயின் 
ேராடு வார்டு -15 , 5.பாண்டமங்கலம் (ேப) 
ெபrயார்ெதரு வார்டு -14- ,12 , 
6.பாண்டமங்கலம் (ேப) கிழக்கு ெமயின் 
வதீி  வார்டு -15 , 7.பாண்டமங்கலம் (ேப) 
பாண்டமங்கலம் காமராஜ் ெதரு வார்டு -11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பாண்டமங்கலம்  
637208
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

77 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாண்டமங்கலம் (ேப) அங்காளம்மன் 
ேகாயில் ெதரு ,திெரௗபதி அம்மன் 
ேகாயில் வார்டு1 , 2.பாண்டமங்கலம் (ேப) 
ெதற்கு ெமயின் ேராடு வார்டு -15 , 
3.பாண்டமங்கலம் (ேப) இராசா வாய்க்கால் 
ெதரு வார்டு -1,2 , 4.பாண்டமங்கலம் (ேப) 
திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு-2 
, 5.பாண்டமங்கலம் (ேப) அங்காளம்மன் 
ேகாயில் ெதரு, திெரௗபதி அம்மன் வார்டு 2 
, 6.பாண்டமங்கலம் (ேப) பாண்டமங்கலம் 
வார்டு -15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பாண்டமங்கலம் 
637208

78 கிழக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம்  அைற எண் 3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாண்டமங்கலம் (ேப) கபிலர் மைல ேராடு 
வார்டு -4,6 , 2.பாண்டமங்கலம் (ேப) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு வார்டு -4 , 
3.பாண்டமங்கலம் (ேப) திெரௗபதியம்மன் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு -5,6 , 
4.பாண்டமங்கலம் (ேப) ேஜடர்பாைளயம் 
ேராடு வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பாண்டமங்கலம் 
637208

79 கிழக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் அைற எண் 5

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாண்டமங்கலம் (ேப) உயர்நிைலப்பள்ளி 
முதல் சந்து வார்டு  -7 , 2.பாண்டமங்கலம் 
(ேப) வடக்கு ெமயின் ேராடு வார்டு -6 , 
3.பாண்டமங்கலம் (ேப) உயர்நிைலப்பள்ளி 
ெதரு வார்டு -7 , 4.பாண்டமங்கலம் (ேப) 
ேசவல்கட்டு மூைலசந்து வார்டு -10 , 
5.பாண்டமங்கலம் (ேப) மகளிர் மன்ற ெதரு  
வார்டு -6 , 6.பாண்டமங்கலம் (ேப) 
பாண்டமங்கலம் வார்டு -7 , 
7.பாண்டமங்கலம் (ேப) கபிலர்மைல ேராடு 
வார்டு -6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பாண்டமங்கலம் 
637208
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

80 கிழக்கு பார்த்த  புதிய 
தார்சு கட்டிடம் அைற 
எண் 7

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாண்டமங்கலம் (ேப) உயர்நிைலப்பள்ளி 
2-வது சந்து வார்டு -8 , 2.பாண்டமங்கலம் 
(ேப) வடக்குெமயின் ேராடு வார்டு -8 , 
3.பாண்டமங்கலம் (ேப) ேஜடர்பாைளயம் 
ேராடு வார்டு -8,9 , 4.பாண்டமங்கலம் (ேப) 
குலாளர் ெதரு வார்டு -9 , 5.பாண்டமங்கலம் 
(ேப) அரசினர்ேமல்நிைலபள்ளி ெதரு வார்டு 
-7 , 6.பாண்டமங்கலம் (ேப) பாண்டமங்கலம் 
வார்டு -8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பாண்டமங்கலம்  
637208

81 ேமற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) வரீணம்பாைளயம் ேராடு 
வார்டு 2 , 2.ெபாத்தனூர் (ேப) நல்லாயி 
காட்டுத்ெதரு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபாத்தனூர்  638181

82 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) ெவங்கேமடு காலனி 
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெவங்கேமடு   
638181

83 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

 , 2.ெபாத்தனூர் (ேப) ெவங்கேமடு பகுதி 
வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெவங்கேமடு   
638181

84 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) ெவங்கேமடு பகுதி 
வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெவங்கேமடு  638181

85 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) ெபாத்தனூர் விஜய் 
பிrண்டர்ஸ்  வார்டு 6 , 2.ெபாத்தனூர் (ேப) 
காேலஜ் ேராடு வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெவங்கேமடு  638181

86 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) ெபாத்தனூர் ேவளாளர் 
ெதரு  வார்டு  -4 , 2.ெபாத்தனூர் (ேப) 
வடக்குத்ெதரு வார்டு  -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெவங்கேமடு 638181
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

87 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) ேவலூர் ேஜடர்பாைளயம் 
ெநடுஞ்சாைலவார்டு  -7 , 2.ெபாத்தனூர் (ேப) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு  -4 , 
3.ெபாத்தனூர் (ேப) ெபrயார் காலனி வார்டு  
-4 , 4.ெபாத்தனூர் (ேப) காேவr 
நகர்,ெவங்கேமடு வார்டு  -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ெவங்கேமடு 638181

88 ெதற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) புதுத்ெதரு வார்டு 1 , 
2.ெபாத்தனூர் (ேப) ேவலூர் ேஜடர்பாைளயம் 
ைஹேவஸ்ேராடு  வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபாத்தனூர் 638181

89 கிழக்கு  பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு  
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

 , 3.ெபாத்தனூர் (ேப) தவசிேமடு வார்டு 1 , 
4.ெபாத்தனூர் (ேப) தண்ணரீ்பந்தல் ேமடு  
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபாத்தனூர் 638181

90 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம்  அைற 
எண் 1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) ஆதிதிராவிடர் ெதரு 
வார்டு 8 , 2.ெபாத்தனூர் (ேப) கிழக்குத் 
ெதரு வார்டு 8 , 3.ெபாத்தனூர் (ேப) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு9 , 
4.ெபாத்தனூர் (ேப) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 9 , 
5.ெபாத்தனூர் (ேப) பகவதியம்மன் ேகாவில் 
ெதரு வார்டு 9 , 6.ெபாத்தனூர் (ேப) பள்ளர் 
ெதரு வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ெபாத்தனூர் 638181

91 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் அைற எண்.3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) காமராஜ் நகர் வார்டு  7 , 
2.ெபாத்தனூர் (ேப) ேமட்டுத் ெதரு வார்டு 7 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ெபாத்தனூர் 638181

92 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் அைற 
எண்.23

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) ேவலூர் ேஜடர்பாைளயம் 
ைஹேவஸ் ேராடு  வார்டு  7 , 
2.ெபாத்தனூர் (ேப) ேமட்டுெதரு , 
ெபாத்தகாரன் ேதாட்டம்  வார்டு 7 , 
3.ெபாத்தனூர் (ேப) திருவள்ளுவர்சாைல 
வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ெபாத்தனூர் 638181
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

93 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் அைற 
எண். 13

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) காவிr ேராடு வார்டு-13 , 
2.ெபாத்தனூர் (ேப) அக்ரஹாரத் ெதரு 
வார்டு-13 , 3.ெபாத்தனூர் (ேப) வண்ணான் 
துைர ேராடு வார்டு-13 , 4.ெபாத்தனூர் (ேப) 
காட்டுத்ெதரு வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ெபாத்தனூர் 638181

94 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) காமாட்சியம்மன் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு-14 , 2.ெபாத்தனூர் 
(ேப) பாப்பாத்தியம்மாள் ேகாவில் 
ெதரு-வார்டு-14 , 3.ெபாத்தனூர் (ேப) 
கஞ்சிமடத் ெதரு வார்டு-13 , 4.ெபாத்தனூர் 
(ேப) வண்ணாந்துைற ேராடு வார்டு-13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ெபாத்தனூர் 638181

95 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  அைற எண். 
20

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) நடுத்ெதரு வார்டு-10 , 
2.ெபாத்தனூர் (ேப) பஜைன மடத் ெதரு 
-வார்டு-10 , 3.ெபாத்தனூர் (ேப) 
அரசங்காட்டுத் ெதரு வார்டு-15 , 
4.ெபாத்தனூர் (ேப) ெபாயிண்ணன்பிள்ைள 
ெதரு வார்டு-15 , 5.ெபாத்தனூர் (ேப) 
காட்டுத்ெதரு வார்டு-15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ெபாத்தனூர்  638181

96 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் அைற எண்.15

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாத்தனூர் (ேப) ேவலூர் ேஜடர் 
பாைளயம் ைஹேவஸ் ேராடுவார்டு-11 , 
2.ெபாத்தனூர் (ேப)  மதுைர வரீாசாமி 
ேகாயில் ெதரு வார்டு-11 , 3.ெபாத்தனூர் 
(ேப) மாணிக்கம்  பிள்ைள சந்து வார்டு-11 , 
4.ெபாத்தனூர் (ேப) தம்பிரான் பிள்ைள  
சந்து வார்டு-11 , 5.ெபாத்தனூர் (ேப) காவிr 
ேராடு வார்டு-12 , 6.ெபாத்தனூர் (ேப) 
மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு வார்டு-12 , 
7.ெபாத்தனூர் (ேப) காமாட்சி அம்மன் 
ேகாயில் ெதருவார்டு-12 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ெபாத்தனூர் 638181

97 வடக்கு பார்த்த பைழய 
ஓட்டு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ெசயின்ட்ேசவியர் 
ஆர்.சி.து.பள்ளி 
மணியனூர்  637201
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

98 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மணியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசய்யாம்பாைளயம் வார்டு-5 , 2.மணியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பசீ்சப்பாைளயம் வார்டு 
-5 , 3.மணியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மந்திபாைளயம் வார்டு -5 , 4.மணியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியார் ெதரு 
வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பசீ்சப்பாைளயம்  
637201

99 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பகுதி அைற 
எண் 24

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மணியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உலகபாைளயம் வார்டு-3 , 2.மணியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உலகபாைளயம் காலனி 
வார்டு -4 , 3.மணியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணியனூர் உலகபாைளயம் ேமற்குபகுதி 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அ.ேம.நி.பள்ளி 
மணியனூர் 
கந்தம்பாைளயம்  
637203

100 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி அைற எண்-23

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மணியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கந்தம்பாைளயம் வார்டு -4 , 2.மணியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கந்தம்பாைளயம் 
கிழக்குெதரு வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
மணியனூர்கந்தம்பா
ைளயம்  637203

101 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாலாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கrச்சிபாைளயம் வார்டு - 1 , 
2.ேகாலாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைவரம்பாைளயம் காலனி வார்டு - 2 , 
3.ேகாலாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைவரம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு வார்டு 
- 2 , 4.ேகாலாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைவரம்பாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு - 2 , 
5.ேகாலாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைவரம்பாைளயம் பள்ளர்ெதரு வார்டு - 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கrச்சிபாைளயம் 
637201

102 ெதற்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாலாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வாவிபாைளயம் வார்டு - 2 , 2.ேகாலாரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருக்கம்பாைளயம் 
காலனி வார்டு - 3 , 3.ேகாலாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேகாலாரம் புதூர் வார்டு - 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வாவிபாைளயம்  
637201
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

103 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாலாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாளக்கைர 
வார்டு - 2 , 2.ேகாலாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டூர் வார்டு - 4 , 3.ேகாலாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கருமகவுண்டம்பாைளயம் 
வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வாவிபாைளயம்  
637201

104 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசருக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னக்காட்டுப்பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.ெசருக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு -2 , 
3.ெசருக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம் (எ) அக்ரஹார காலனி, 
முகமதியார் ெதரு   , 4.ெசருக்கைல (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேகாட்ைடக்கல்பாைளயம் 
குடித்ெதரு காலனி வார்டு-3 , 5.ெசருக்கைல 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாளப்பாைளயம் வார்டு 
-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
புதுப்பாைளயம் 
637212

105 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசருக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருங்கல்பட்டி குடித்ெதரு வார்டு -3 , 
2.ெசருக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருங்கல்பட்டி சாணார் ெதரு  வார்டு  -3 , 
3.ெசருக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசருக்கைல புதூர் வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெசருக்கைல 637212

106 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேகாதூர்  637212
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

107 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்டிகாரபாைளயம், உத்திகாபாைளயம் 
வார்டு -3 , 2.ேகாதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாய்க்கன்பாைளயம், சுக்ககவுண்டம் 
பாைளயம்  வார்டு -3 , 3.ேகாதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) குட்டிகாரன் ெதரு வார்டு -3 , 
4.ேகாதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உத்திகாபாைளயம், அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு -3 , 5.ேகாதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாலிப்பட்டிெதரு, உத்திகாபாைளயம்ெதரு4 
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
உத்திக்காபாைளயம் 
637212

108 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசக்குப்பட்டி 
வார்டு-2 , 2.ேகாதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசக்குப்பட்டி அருந்ததியர்ெதருவார்டு-2 , 
3.ேகாதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாளந்தபாைளயம் -வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
ெகாழந்தபாைளயம் 
637212

109 வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிராந்தகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலனி, 
ேதேவந்திரெதரு, ெதற்குத்ெதரு வார்டு-1 , 
2.பிராந்தகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்குபகுதி வார்டு -2 , 3.பிராந்தகம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமற்குபகுதி வார்டு -3 , 
4.பிராந்தகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிராந்தகம் 
வார்டு -3 , 5.பிராந்தகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயபாைளயம்பட்டி வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பிராந்தகம்  637212

110 ேமற்குபார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இருட்டைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இருட்டைண வடக்கு புதூர் வார்டு -1 , 
2.இருட்டைண (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்குப்புதூர் ெதற்குகாலணி வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
இருட்டைணபுதூர்  
637206
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

111 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆrயூர்பட்டி (வ.கி) ேமல்சாத்தம்பூர் (ஊ) 
ஆrயூர்பட்டி,ேமல் சாத்தம்பூர் வார்டு 3 , 
2.ஆrயூர்பட்டி (வ.கி) ேமல்சாத்தம்பூர் (ஊ) 
ஆrயூர்பட்டி, பள்ளப்பாைளயம், 
இராசம்பாைளயம்  வார்டு , 3.ஆrயூர்பட்டி 
(வ.கி) ேமல்சாத்தம்பூர் (ஊ) 
சுண்டேமட்டுபுதூர், கல்லாங்காட்டுபுதூர், 
தண்டுவாடம்பட்டி வார்டு 5 , 4.ஆrயூர்பட்டி 
(வ.கி) ேமல்சாத்தம்பூர் (ஊ) 
ராசாம்பாைளயம் வார்டு 4 , 5.ஆrயூர்பட்டி 
(வ.கி)  ேமல்சாத்தம்பூர் (ஊ) 
பள்ளப்பாைளயம் இராசாம்பாைளயம் வார்டு 
4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
ஏ.ராசாம்பாைளயம் 
637206

112 கிழக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராமேதவம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இராமேதவம் வார்டு-1 , 2.இராமேதவம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகப்பாைளயம் வார்டு 
-2 , 3.இராமேதவம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆர்.புதுப்பாைளயம் வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ. து பள்ளி, 
ெசட்டியாம்பாைளய
ம் 637203

113 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராமேதவம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வானக்காரம்பாைளயம் காலனி வார்டு-1 , 
2.இராமேதவம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடிேவலம் பாைளயம் வார்டு-2 , 
3.இராமேதவம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசட்டியாம்பாைளயம் வார்டு -3 , 
4.இராமேதவம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்ேகாடம்பாைளயம் -4 , 5.இராமேதவம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாலிபட்டி -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ. து பள்ளி, 
ெசட்டியாம்பாைளய
ம் 637203

114 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்  கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லூர்கந்தம்பாைளயம் கிழக்கு ெதரு 
வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கந்தம்பாைளயம்  
637203

115 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின்  வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

 , 2.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லூர்கந்தம்பாைளயம்ேமற்குெதரு, 
ெசக்கா ெதரு வார்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கந்தம்பாைளயம்  
637203
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

116 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்  ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லூர் 
கந்தம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கந்தம்பாைளயம்  
637203

117 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கந்தம்பாைளயம்  
637203

118 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுண்டி 
பாைளயம் வார்டு -4 , 2.நல்லூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) முசல்நாயக்கன்பாைளயம் 
வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கவுண்டிபாைளயம்  
637203

119 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்  ைமய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லப்பம்பாைளயம் வார்டு -2 , 2.நல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாம்மக்காபாைளயம் 
வார்டு -4 , 3.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாபட்டி வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கவுண்டிபாைளயம்  
637203

120 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெகாண்டரசம்பாைள
யம் 637203

121 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சித்தம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கள்ளாங்காட்டுப்புதூர் வார்டு -2 , 
2.சித்தம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவட்டுவம்பாைளயம் புதூர் வார்டு -2 , 
3.சித்தம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவட்டுவம்பாைளயம் வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெகாண்டரசம்பாைள
யம் 637203

122 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சித்தம்பூண்டி 637203
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

123 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சித்தம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூசாrப்பாைளயம் வார்டு -4 , 2.சித்தம்பூண்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னாம்பாைளயம் 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சித்தம்பூண்டி 637203

124 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஆர்.சி. நிதி 
உதவி.து.பள்ளி 
குன்னமைல  637203

125 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குன்னமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலனி 
வார்டு -3 , 2.குன்னமைல (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருந்ததியர் ெதரு வார்டு -3 , 
3.குன்னமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாட்டுகல்பாைளயம் வார்டு -3 , 
4.குன்னமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இரும்புபாலம் வார்டு -3 , 5.குன்னமைல 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரட்டுபாைளயம் வார்டு 
-3 , 6.குன்னமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லப்பநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு -3 , 
7.குன்னமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிக்கிநாய்கன்பாைளயம் வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆர்.சி.நிதி உதவி 
து.பள்ளி 
குன்னமைல  637203
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

126 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமல்சாத்தம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முருககவுண்டம் பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.ேமல்சாத்தம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆவரங்காட்டுபுதூர் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-2 , 3.ேமல்சாத்தம்பூர்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசல்லப்பம்பாைளயம் அருந்ததியர் 
ெதரு வார்டு-3 , 4.ேமல்சாத்தம்பூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆவரங்காட்டுபுதூர் குடித்ெதரு 
வார்டு-4 , 5.ேமல்சாத்தம்பூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெதாட்டிபட்டி வார்டு-5 , 
6.ேமல்சாத்தம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் குடித்ெதரு வார்டு-6 , 
7.ேமல்சாத்தம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ஆதிதிராவிடர் ெதரு 
வார்டு-7 , 8.ேமல்சாத்தம்பூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசல்லப்பம்பாைளயம் குடித்ெதரு 
வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

சிறுமலர் ஆர்.சி 
துவக்கப்பள்ளி 
ேமல்சாத்தம்பூர்  
637206

127 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ைமய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ெசயிண்ட் ேஜாசப் 
ஆர்.சி.நிதியுதவி 
து.பள்ளி  கூடச்ேசr 
637206

128 கிழக்கு  பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கூடச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளகல்பட்டிவார்டு-4 , 2.கூடச்ேசr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பூசாrபட்டிபதூர் வார்டு -5 , 
3.கூடச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீர்வார்பட்டி 
வார்டு -6 , 4.கூடச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூசாrபட்டி வார்டு -7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ெசயிண்ட் ேஜாசப் 
ஆர்.சி.நிதியுதவி 
து.பள்ளி 637206 
கூடச்ேசr

129 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின்  ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சுங்ககாரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சுங்ககாரம்பட்டி வார்டு -1,5 , 
2.சுங்ககாரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுப்புதூர் வார்டு -3 , 3.சுங்ககாரம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னமநாயக்கன்பட்டி 
வார்டு -3 , 4.சுங்ககாரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மூர்த்திப்பட்டி வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
சுங்ககாரம்பட்டி 
637206
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

130 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
வில்லிபாைளயம் 
637207

131 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வில்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஜங்கம நாயக்கன்பட்டி வார்டு -3 , 
2.வில்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குச்சிபாைளயம் காட்டுசாைலகள்  வார்டு -4 
, 3.வில்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குச்சிபாைளயம் வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
வில்லிபாைளயம் 
637207

132 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிள்ைளகளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிள்ைளகளத்தூர், கருங்காளிபாைளயம், 
கரட்டூர் வார்டு  , 2.பிள்ைளகளத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) உப்புபட்டிபுதூர், 
ேமட்டுப்பாைளயம் வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
பிள்ைளகளத்தூர்  
637207

133 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
பில்லூர்  637206

134 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பில்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பில்லூர் 
அருந்ததியர்காலனி வார்டு -3 , 2.பில்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டுசாைல வார்டு-3 , 
3.பில்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுேமடு 
வார்டு -3 , 4.பில்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவங்கேமட்டுபுதூர் வார்டு -3 , 5.பில்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாட்ைடயம்பாைளயம் 
வார்டு -3 , 6.பில்லூர் (வ.கி) மற்றும் 
பில்லூர் (ஊ) நல்லூர் வார்டு -4 , 7.பில்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குபுதூர் வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
பில்லூர்  637206
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

135 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அர்த்தனாrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
பில்லூர் (ஊ) அர்த்தனாrபாைளயம் வார்டு 
-5 , 2.அர்த்தனாrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
பில்லூர் (ஊ) அர்த்தனாrபாைளயம் 
காட்டுசாைல வார்டு -5 , 
3.அர்த்தனாrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
பில்லூர் (ஊ) அர்த்தனாrபாைளயம் 
கிழக்குெதரு வார்டு -5 , 
4.அர்த்தனாrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
பில்லூர் (ஊ) அர்த்தனாrபாைளயம் 
ேமட்டாம்பாைற வார்டு -5 , 
5.அர்த்தனாrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
பில்லூர் (ஊ) அர்த்தனாrபாைளயம் கிழக்கு 
தார்ேராடு வார்டு -5 , 
6.அர்த்தனாrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
பில்லூர் (ஊ) அர்த்தனாrபாைளயம்  
திருச்ெசங்ேகாடுேராடு வார்டு -5 , 
7.அர்த்தனாrபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
பில்லூர் (ஊ) அர்த்தனாrபாைளயம் 
பண்ைணபுரம் வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அர்த்தனாrபாைளய
ம்  637206

136 வடக்கு பார்த்த வில்ைல 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஸ்ரீராமமூர்த்தி 
உ.நி.பள்ளி 
வசந்தபுரம்  637206

137 வடக்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நடந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியம்பட்டி 
வார்டு -4 , 2.நடந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ரங்கனாவரம்வார்டு -5 , 3.நடந்ைத (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வசந்தபுரம் வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஸ்ரீராமமூர்த்தி 
உ.நி.பள்ளி 
வசந்தபுரம்  637206

138 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நடந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாளத்துப்பாைளயம் வார்டு-1 , 2.நடந்ைத 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராமநாதபுரம் வார்டு -2 
, 3.நடந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னாகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு -3 , 
4.நடந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயசூரம்பாைளயம் வார்டு -4 , 5.நடந்ைத 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எட்டிக்கம்பாைளயம் 
வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபrயசூரம்பாைளய
ம்  637206
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

139 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சீராப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அழகுகிணத்துபாைளயம் வார்டு-1 , 
2.சீராப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சீராப்பள்ளிவார்டு-1 , 3.சீராப்பள்ளி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சீராப்பள்ளி - காலனி வார்டு -2 
, 4.சீராப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாடங்கிநாயக்கனூர் வார்டு -1 , 
5.சீராப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குஞ்சாம்பாைளயம் காலனி வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
குஞ்சாம்பாைளயம்  
637206

140 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மாணிக்கநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாணிக்கநத்தம் வார்டு-1 , 2.மாணிக்கநத்தம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நத்தேமட்டுப் புதூர் 
பஞ்சபாைளயம், காக்காயன்ேதாட்டம்  , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நிதிஉதவி து.பள்ளி 
மாணிக்கநத்தம்  
637207

141 ேமற்கு பார்த்த தார்சுக் 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரமத்தி (ேப) வடக்கு ெதரு மாேதசம் 
பாைளயம்  வார்டு-1 , 2.பரமத்தி (ேப) 
ெதற்குத் ெதரு மாேதசம் பாைளயம்வார்டு-1 
, 3.பரமத்தி (ேப) மாவுெரட்டி அருந்ததியர் 
ெதரு புதுவலவு,ேமற்குெதரு , 4.பரமத்தி 
(ேப) ேமற்குத்ெதரு வார்டு-2 , 5.பரமத்தி (ேப) 
நத்தேமடு வார்டு -3 , 6.பரமத்தி (ேப) 
அrசனத்ெதரு வார்டு-3 , 7.பரமத்தி  (ேப) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதருவார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மாவுெரட்டி 637207

142 ேமற்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரமத்தி (ேப) ேதவிப்பாைளயம் குடித்ெதரு 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு- , 2.பரமத்தி (ேப) 
கீழக்கைட,கிழக்குெதரு,ேமற்குெதரு வார்டு 
5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
கீழக்கைட 637207

143 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரமத்தி (ேப) மரவபாைளயம் அrசனத் 
ெதரு வார்டு-7 , 2.பரமத்தி (ேப) புதுக்காலனி 
வார்டு-7 , 3.பரமத்தி (ேப) கிழக்குத் ெதரு 
வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பரமத்தி 637207

144 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரமத்தி (ேப) முதலியார் ெதரு ஆசிrயர் 
காலனி வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
பரமத்தி 637207

Page 29 of 56



List of Polling Stations for 95 - பரமத்தி-ேவலூர் Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

145 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  ைமய பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரமத்தி (ேப) கபிலர்மைல ெமயின்ேராடு 
வார்டு-10 , 2.பரமத்தி (ேப) 
ெபாதுப்பணித்துைற குடியிருப்பு வார்டு-15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
பரமத்தி 637207

146 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரமத்தி (ேப) பழனியப்ப ஆயில்மில் ெதரு 
வார்டு-12 , 2.பரமத்தி (ேப) அrசன ெதரு 
காலனி வார்டு-12 , 3.பரமத்தி (ேப) பஜைன 
மடத்ெதரு வார்டு -11 , 4.பரமத்தி (ேப) 
கனிராவுத்தர் ெதரு  வார்டு-11 , 5.பரமத்தி  
(ேப) ேவலூர் ெமயின் ேராடு வார்டு-11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
பரமத்தி 637207

147 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரமத்தி (ேப) ஓவியம்பாைளயம் 
வடக்குத்ெதரு வார்டு -4 , 2.பரமத்தி (ேப) 
ஓவியம்பாைளயம் ேமற்குத்ெதரு வார்டு -4 
, 3.பரமத்தி (ேப) ஓவியம்பாைளயம் 
கிழக்குத்ெதரு வார்டு -4 , 4.பரமத்தி (ேப) 
ஓவியம்பாைளயம் ெதற்கு ெதரு வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பரமத்தி  637207

148 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரமத்தி (ேப) ெவள்ளாளபாைளயம் 
வடக்குத் ெதரு  வார்டு -8 , 2.பரமத்தி (ேப) 
ெவள்ளாளபாைளயம் ெதற்குத் ெதரு  
வார்டு -8 , 3.பரமத்தி (ேப) 
ெவள்ளாளபாைளயம் தர்மகர்த்தா ெதரு  
வார்டு -8 , 4.பரமத்தி (ேப) பாவடித்ெதரு 
வார்டு -14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
பரமத்தி 637207

149 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பரமத்தி (ேப) ெமயின் ேராடு வார்டு -13 , 
2.பரமத்தி (ேப) ஆஸ்பத்திr ெதரு வார்டு -14 
, 3.பரமத்தி (ேப) கரட்டுப்பாைளயம் வடக்கு 
ெதரு வார்டு -15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி. பள்ளி 
பரமத்தி  637207

150 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
வரீணம்பாைளயம்  
638181
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

151 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரீணம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கைரயான்புதூர் வார்டு-4 , 
2.வரீணம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீரம்பூரார் ேதாட்டம் வார்டு-3 , 
3.வரீணம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வரீணம்பாைளயம் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
வரீணம்பாைளயம் 
638181

152 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரீணம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வரீணம்பாைளயம்-சூrயாம்பாைளயம் 
வார்டு-1 , 2.மாணிக்கநத்தம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மாணிக்கநத்தம்-சூrயம்பாைளயம் 
வார்டு-2 , 3.மாணிக்கநத்தம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மாணிக்கநத்தம்-அருந்ததியர்காலனி 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சூrயம்பாைளயம் 
638181

153 கிழக்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) புதூர் கவுண்டம்பாைளயம் 
வார்டு -5 , 2.ேவலூர் (ேப) 
அனிச்சம்பாைளயம் வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
அனிச்சம்பாைளயம்  
638182

154 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) அக்ரஹாரம் வார்டு-6 , 
2.ேவலூர் (ேப) ெதற்கு ெதரு வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேவலூர்  638182

155 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) ேசாழிய ேவளாளர் ெதரு    
வார்டு -11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ேவலூ
ர்  638182

156 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) உப்பிலியர் ெதரு வார்டு -12 , 
2.ேவலூர் (ேப) காலனி வார்டு -12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி. 
ேவலூர்  638182

157 ெதற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) ெவட்டுக்காட்டுப்புதூர் 
வார்டு-18 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கவுண்டம்பாைளயம் 
638182

158 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) படமுடிப்பாைளயம் வார்டு-1 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கவுண்டம்பாைளயம் 
638182
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

159 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) குப்புச்சிபாைளயம்  வார்டு - 
3 , 2.ேவலூர் (ேப) சக்கிலியர் ெதரு  வார்டு 
- 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
குப்புச்சிபாைளயம், 
638182

160 வடக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) குப்புச்சிபாைளயம் 
ெபாய்ேயr , வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
குப்புச்சிபாைளயம்  
638182

161 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் 
வடேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) ஒழுகூர்பட்டி வார்டு - 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
குப்புச்சிபாைளயம்  
638182

162 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) குப்புச்சிபாைளயம் வார்டு - 3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
குப்புச்சிபாைளயம்  
638182

163 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) நல்லியாம்பாைளயம் வார்டு 
- 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
நல்லியாம்பாைளய
ம்  638182

164 ேமற்கு பார்த்த அட்ைட 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) நல்லியாம்பாைளயம் வார்டு 
- 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
நல்லியாம்பாைளய
ம்  638182

165 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) நல்லியாம்பாைளயம் புதூர்  
வார்டு - 17 , 2.ேவலூர் (ேப) 
நல்லியம்பாைளயம் வார்டு - 16 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
நல்லியாம்பாைளய
ம்  638182

166 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) ேசடர் ெதரு வார்டு -14 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
சுல்தான்ேபட்ைட 
638182

167 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) ஓட்டர் ெதரு வார்டு -15 , 
2.ேவலூர் (ேப) கவுண்டம்பாைளயம் 
ேவளாளர்ெதரு வார்டு -15 , 3.ேவலூர் (ேப) 
காந்திநகர் வார்டு -15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
சுல்தான்ேபட்ைட 
638182

168 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) ைகக்ேகாளர் ெதரு வார்டு 
-15 , 2.ேவலூர் (ேப) சுல்தான்ேபட்ைட 
ேமாகனூர் ேராடு வார்டு -15 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

கந்தசாமிகண்டர் 
ஆண்கள் 
ேம.நி.ப.ேவலூர் 
638182
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

169 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக்  
கட்டிடம் அைற எண் 4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) கைடத்ெதரு(கந்தன் நகர்) 
வார்டு -15 , 2.ேவலூர் (ேப) 
நல்லியாம்பாைளயம் காட்டுசாைலகள் 
வார்டு -1 , 3.ேவலூர் (ேப) சண்முகா 
ைரஸ்மில் ேமாகனூர் ேராடு  வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கந்தசாமிகண்டர் 
ஆண்கள்  
ேம.நி.ப.ேவலூர்-63818
2

170 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) கிழக்கு ெதரு வார்டு -7 , 
2.ேவலூர் (ேப) ேமற்கு ெதரு வார்டு -7 , 
3.ேவலூர் (ேப) நடுத் ெதரு வார்டு -8 , 
4.ேவலூர் (ேப) ைகக்ேகாளர் ெதரு வார்டு -8 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கந்தசாமி கண்டர் 
ஆண்கள் 
ேம.நி.ப.ேவலூர்  
638182

171 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் அைற எண்.3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) கிழக்கு ெதரு வார்டு -7 , 
2.ேவலூர் (ேப) ேமற்குத் ெதரு வார்டு -7 , 
3.ேவலூர் (ேப) நடுத் ெதரு வார்டு -8 , 
4.ேவலூர் (ேப) ைகக்ேகாளர் ெதரு வார்டு -8 
, 5.ேவலூர் (ேப) வடக்கு ெதரு வார்டு -13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கந்தசாமிகண்டர் 
ஆண்கள் 
ேம.நி.ப.ேவலூர்  
638182

172 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம் அைற எண் 7

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) வடக்குத் ெதரு வார்டு -9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கந்தசாமிகண்டர்ஆ
ண்கள் 
ேம.நி.ப.ேவலூர் 
638182

173 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் அைற எண் 8

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) வடக்குத் ெதரு வார்டு-10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கந்தசாமி 
கண்டர்ஆண்கள் 
ேம.நி.ப.ேவலூர் 
638182

174 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் அைற எண்-6

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேவலூர் (ேப) வடக்குத் ெதரு வார்டு -13 , 
2.ேவலூர் (ேப) ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு 
-15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கந்தசாமி கண்டர் 
ஆண்கள் 
ேம.நி.ப.ேவலூர் 
638182
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

175 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குட்லாம்பாைற (வ.கி) குட்லாம்பாைற 
புதுப்பாைளயம் (ஊ) குட்லாம்பாைற 
குடித்ெதரு வார்டு - 1 , 2.குட்லாம்பாைற 
(வ.கி) குட்லாம்பாைற புதுப்பாைளயம் (ஊ) 
அய்யம்பாைளயம் குடித்ெதரு காலனி  
வார்டு  2 , 3.குட்லாம்பாைற(வ.கி), 
குட்லாம்பாைற புதுப்பாைளயம் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம் குடித்ெதரு, ஓட்டர் ெதரு 
வார்டு -  3 , 4.குட்லாம்பாைற (வ.கி), 
குட்லாம்பாைற புதுப்பாைளயம் (ஊ) 
அக்கைரயாம்பாைளயம் குடித்ெதரு, ஓட்டர் 
ெதரு வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி. 
கு.புதுப்பாைளயம் 
637017

176 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குட்லாம்பாைற(வ.கி), குட்லாம்பாைற 
புதுப்பாைளயம் (ஊ) வள்ளியப்பம்பட்டி 
குடித்ெதரு  காலனி  வார்டு -2,3 , 2.கு. 
புளியம்பட்டி (வ.கி) குட்லாம்பாைற 
புதுப்பாைளயம் (ஊ) புளியம்பட்டி வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,வள்
ளியப்பம்பட்டிபுதூர் 
637017

177 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மாடகாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு M.ராசாம்பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.மாடகாசம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு 
குடித்ெதரு M.ராசாம்பாைளயம்  வார்டு-2 , 
3.மாடகாசம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு M.ராசாம்பாைளயம்  
வார்டு-3 , 4.மாடகாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மாடகாசம்பட்டி குடிெதரு வார்டு-3 , 
5.மாடகாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாடகாசம்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,எம்.ரா
சாம்பாைளயம் 
637207

178 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபரமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபரமாண்டம்பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.ெபரமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபரமாண்டம்பாைளயம் புதூர் வார்டு-2 , 
3.ெபரமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெநாச்சிப்பட்டி வார்டு-3 , 
4.ெபரமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெதாட்டிப்பட்டி வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபரமாண்டம்பாைள
யம் 637017
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

179 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபரமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆண்டிப்பாைளயம் வார்டு-5 , 
2.ெபரமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) இராமசாமிகவுண்டனூர் வார்டு-6 , 
3.ெபரமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமாளக்கவுண்டனூர் வார்டு-7 , 
4.ெபரமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) முத்தூர் வார்டு-8 , 
5.ெபரமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேவட்டுவம்பாைளயம் வார்டு-9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபரமாண்டபாைளய
ம்  637017

180 ஓட்டு  கட்டிடம் 
வடக்குபார்த்த 
கிழக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளிபாைளயம் ேவளாளர் ெதரு வார்டு -1,2 
, 2.காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மின்னாம்பள்ளி ேவளாளர்  ெதரு  வார்டு -3 
, 3.காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபான்ேனrபட்டி ேவளாளர் ெதரு வார்டு 
-4,5 , 4.காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாய்க்கமார் ெதரு வார்டு -4,5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
காளிபாைளயம் 
637017

181 ேமற்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஓலப்பாைளயம் (ஊ) கூடுதுைற வார்டு -1 , 
2.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஓலப்பாைளயம் (ஊ) காட்டுச்சாைல வார்டு 
-1 , 3.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஒலப்பாைளயம் (ஊ) மங்களேமடு வார்டு -1 
, 4.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஒலப்பாைளயம் (ஊ) எல்ைலேமடு வார்டு -2 
, 5.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம் (வ.கி), 
ஒலப்பாைளயம் (ஊ) ஓலப்பாைளயம் 
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஓலப்பாைளயம் 
638182
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

182 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் 
வடக்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஓலப்பாைளயம் (ஊ) ஓலப்பாைளயம் 
காட்டுசாைல வார்டு3  , 2.புஞ்ைச 
இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), ஒலப்பாைளயம் 
(ஊ) ஓலப்பாைளயம் பாரதி நகர்  வார்டு - 
-3 , 3.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஒலப்பாைளயம் (ஊ) ஓலப்பாைளயம் 
பள்ளக்காடு வார்டு - -3  , 4.புஞ்ைச 
இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), ஒலப்பாைளயம் 
(ஊ) ஒலப்பாைளயம் இந்திரா நகர்  காலனி 
வார்டு - 3 , 5.புஞ்ைச இைடயார் 
கீழ்முகம்(வ.கி), ஒலப்பாைளயம் (ஊ) 
கட்டமராபாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு - 4 , 
6.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஒலப்பாைளயம் (ஊ) கட்டமராபாைளயம் 
புதூர் மந்ைத  வார்டு -  4 , 7.புஞ்ைச 
இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), ஒலப்பாைளயம் 
(ஊ) கட்டமராபாைளயம் ,காட்டுசாைல 
வார்டு -  4 , 8.புஞ்ைச இைடயார் 
கீழ்முகம்(வ.கி), ஒலப்பாைளயம் (ஊ) 
கட்டமராபாைளயம் புதுசாைல வார்டு -  4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஓலப்பாைளயம்  
638182

183 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் 
ெதற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இடும்பன்குளம் (வ.கி) ஓலப்பாைளயம் (ஊ) 
ெபாய்ேயr வார்டு-9 , 2.இடும்பன்குளம் 
(வ.கி) ஓலப்பாைளயம்(ஊ) 
மண்டபத்துபாைற வார்டு -9 , 
3.இடும்பன்குளம் (வ.கி) ஓலப்பாைளயம்(ஊ) 
காமாட்சி நகர் வார்டு -9 , 4.இடும்பன்குளம் 
(வ.கி) ஓலப்பாைளயம்(ஊ) இந்திரா நகர் 
வார்டு -9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஓலப்பாைளயம் 
638182

184 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி) 
ஓலப்பாைளயம் (ஊ) ஊஞ்சப்பாைளயம் 
குடித்ெதரு வார்டு -5 , 2.புஞ்ைச இைடயார் 
கீழ்முகம்(வ.கி), ஓலப்பாைளயம் (ஊ) 
ஊஞ்சப்பாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு-  6 , 
3.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஓலப்பாைளயம் (ஊ) ஊஞ்சப்பாைளயம் 
வார்டு - 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ஊஞ்சப்பாைளயம் 
638182
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

185 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஓலப்பாைளயம் (ஊ) பள்ளக்காடு வார்டு -  
7 , 2.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஓலப்பாைளயம் (ஊ) தீக்குத்திக் காடு வார்டு 
-  7 , 3.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஓலப்பாைளயம் (ஊ) பூசாr ேதாட்டம் 
வார்டு -  7 , 4.புஞ்ைச இைடயார் 
கீழ்முகம்(வ.கி), ஓலப்பாைளயம் (ஊ) 
வாயுமந்ைத வார்டு -  7 , 5.புஞ்ைச 
இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), ஓலப்பாைளயம் 
(ஊ) சின்னான் ேதாட்டம் வார்டு -  7 , 
6.புஞ்ைச இைடயார் கீழ்முகம்(வ.கி), 
ஓலப்பாைளயம் (ஊ) ெகங்கன் ேதாட்டம் 
வார்டு -  7 , 7.புஞ்ைச இைடயார் 
கீழ்முகம்(வ.கி), ஓலப்பாைளயம் (ஊ) 
பாமைட வார்டு -  7 , 8.புஞ்ைச இைடயார் 
கீழ்முகம்(வ.கி), ஓலப்பாைளயம் (ஊ) 
கிழக்குசாைல வார்டு -7 , 
9.இடும்பன்குளம்(வ.கி), ஓலப்பாைளயம் (ஊ) 
ேகாட்டணம்பாைளயம் குடிெதரு வார்டு - 8 
, 10.இடும்பன்குளம்(வ.கி), ஓலப்பாைளயம் 
(ஊ) ஊஞ்சப்பாைளயம் பனங்காடு வார்டு 8 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ஊஞ்சப்பாைளயம் 
638182

186 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சுக் கட்டிடத்தின்  
ேமற்க்கு பகுதி அைர 
எண் 1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசங்கப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முஸ்sம் ெதரு வார்டு  -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேமல்பாலப்பட்டி 
637017

187 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சுக் கட்டிடத்தின்  
ேமற்கு பகுதி அைர 
எண் 2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசங்கப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டு 
ெதரு வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேமல்பாலப்பட்டி 
637017

188 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சுக் கட்டிடத்தின்  
ேமற்கு பகுதி அைர 
எண் 3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசங்கப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டு 
ெதரு  வார்டு -3 , 2.ெசங்கப்பள்ளி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சத்தியமூர்த்தி நகர் வார்டு -3 , 
3.ெசங்கப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) JJ நகர்,  
வார்டு -3 , 4.ெசங்கப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருந்ததியர் காலனி வார்டு -3 , 
5.ெசங்கப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாலப்பட்டி ெமயின்ேராடு வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேமல்பாலப்பட்டி 
637017
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

189 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சுக் கட்டிடத்தின்  
ேமற்கு பகுதி அைர 
எண் 4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசங்கப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்கப்பள்ளி வார்டு-1 , 2.ெசங்கப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயகரசபாைளயம் 
வார்டு -4 , 3.ெசங்கப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருந்ததியர்ெதரு வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேமல்பாலப்பட்டி 
637017

190 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
தார்சுக் கட்டிடத்தின்  
ேமற்கு பகுதி அைர 
எண் 5

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசங்கப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்கப்பள்ளி வார்டு-2 , 2.ெசங்கப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) களிேமடு வார்டு-2 , 
3.ெசங்கப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மங்களேமடு வார்டு-2 , 4.ெசங்கப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலபாலப்பட்டி 
வள்ளிபுரம் சாைல வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி 
ேமல்பாலப்பட்டி 
637017

191  வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீழ்பாலப்பட்டி வார்டு -3,4,5,6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேமல்பாலப்பட்டி  
637017

192 வடக்கு பார்த்த தார்சு  
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீழபாலப்பட்டி வார்டு -4 , 
2.குமாரபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குமாரபாைளயம் வார்டு -1 , 
3.குமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
களிேமடு வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேமல்பாலப்பட்டி  
637017

193 வடக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ச.வாழவந்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னகரசம்பாைளயம் வார்டு-3 , 2.ச. 
வாழவந்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்பட்டி 
வார்டு-4 , 3.ச. வாழவந்தி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேக.ராசாம்பாைளயம் வார்டு -5 , 
4.ச.வாழவந்தி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடிெதரு 
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
எஸ்.வாழவந்தி 
637017
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

194 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ச.வாழவந்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சர்க்கார் 
வாழவந்தி வார்டு -1 , 2.ச.வாழவந்தி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெமயின் ேராடு, நாய்க்கர்ெதரு  
வார்டு  -1 , 3.ச.வாழவந்தி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமற்கு ெதரு வார்டு -2 , 
4.ச.வாழவந்தி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாநகர் வார்டு -2 , 5.ச.வாழவந்தி(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஓைடக்காரெதரு வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
எஸ்.வாழவந்தி  
637017

195 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ச.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
மணப்பள்ளி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
மணப்பள்ளி  637017

196 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ச.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
மணப்பள்ளி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
மணப்பள்ளி  637017

197 ெதற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ச.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
கணபதிபாைளயம்   வார்டு - 7,14 , 
2.ச.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
ராமநாய்க்கன்பாைளயம்   வார்டு-8 , 
3.ச.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
குன்னிப்பாைளயம்  ேமற்கு  வார்டு-9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
மணப்பள்ளி  638017

198 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ச.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
மணப்பள்ளி அக்ரஹாரம்   வார்டு-10 , 
2.ச.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
குன்னிபாைளயம் கிழக்கு ெதரு   வார்டு - 
11 , 3.ச.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
எல்ைலக்காட்டூர்   வார்டு - 12 , 
4.ச.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
ராசாகவுண்டன்புதூர்   வார்டு - 13 , 
5.ச.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
கணபதிபாைளயம்   வார்டு - 7,14 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
மணப்பள்ளி  637017

199 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அ.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
ேமலப்ேபட்டபாைளயம்   வார்டு - 5,6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
தீர்த்தாம்பாைளயம்  
637017
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

200 ேமற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு  பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அ.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
அரவங்காட்டூர் ேமற்குெதரு   வார்டு - 15 , 
2.அ.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
ெசன்னாக்கல்புதூர்   வார்டு - 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
தீர்த்தாம்பாைளயம்  
637017

201 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அ.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
தீர்த்தாம்பாைளயம்   வார்டு - 3 , 
2.அ.மணப்பள்ளி (வ.கி), மணப்பள்ளி (ஊ) 
தீர்த்தாம்பாைளயம் அருவங்காட்டூர்   
வார்டு - 4 , 3.அ.மணப்பள்ளி (வ.கி), 
மணப்பள்ளி (ஊ) தீர்த்தம்பாைளயம் கிழக்கு  
வார்டு-16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
தீர்த்தாம்பாைளயம்,  
638017

202 வடக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நஞ்ைச இைடயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு வார்டு 1,2,3 , 2.நஞ்ைச 
இைடயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நஞ்ைச 
இைடயார்  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

கந்தசாமி.க.ந.நி.பள்
ளி நஞ்ைச 
இைடயார்  638182

203 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் ைமய 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நஞ்ைச இைடயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்குெதரு வார்டு -4,5,6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

கந்தசாமி.க.ந.நி.பள்
ளி நஞ்ைச 
இைடயார்  638182

204 வடக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நஞ்ைச இைடயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுத்ெதரு வார்டு-7 , 2.நஞ்ைசயிைடயார் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு - -8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கந்தசாமி.க.ந.நி.பள்
ளி நஞ்ைச 
இைடயார்  638182
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

205 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அைனப்பாைளயம் குடித்ெதரு  வார்டு -1 , 
2.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அைனப்பாைளயம் அருந்ததியர் காலனி 
வார்டு -1 , 3.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அைனப்பாைளயம் காட்டுவளவு வார்டு 
-1 , 4.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லாம்பாைளயம் காட்டுவளவு வார்டு -3 , 
5.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லாம்பாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு -2 , 
6.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லாம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு -2 , 7.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) சக்கராம்பாைளயம் காட்டுவளவு வார்டு 
-4 , 8.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சக்கராம்பாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு -4 , 
9.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சக்கராம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு -4 , 10.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெகான்ைனயார் குடித்ெதரு  வார்டு -6 , 
11.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகான்னாயார் காட்டுவளவு வார்டு -7 , 
12.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகான்ைனயார் சந்ைதப்ேபட்ைட வார்டு -13 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
நல்லாம்பாைளயம் 
637202

206 வடக்கு பார்த்த  ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லாம்பாைளயம் காட்டுவலவு  வார்டு 
-2,3 , 2.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகான்ைனயார் ேபாயர்ெதரு  வார்டு -6 , 
3.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சக்கராம்பாைளயம் காட்டுவலவு  வார்டு -4 
, 4.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சக்கராம்பாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு  
வார்டு -4 , 5.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெகான்ைனயார் குடித்ெதரு  வார்டு -6,5 
, 6.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகான்ைனயார்ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு 
-5 , 7.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகான்ைனயார் காட்டுவலவு வார்டு -7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெகான்ைனயார்  
637202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

207 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகான்ைனயார் காட்டுவளவு வார்டு -7 , 
2.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகான்ைனயார் அருந்ததியர் ெதரு வார்டு -8 
, 3.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகான்ைனயார் சத்யா நகர்  வார்டு -13 , 
4.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகான்ைனயார் குடித்ெதரு  வார்டு -6 , 
5.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சந்ைதப்ேபட்ைட  வார்டு -13 , 
6.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்யா 
நகர்  வார்டு -13 , 7.ெகான்ைனயார் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெமயின் ேராடு  வார்டு -13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
எலச்சிப்பாைளயம் 
637202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

208 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆயத்தா குட்ைட  குடித்ெதரு  வார்டு -9 , 
2.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆயத்தாகுட்ைட அருந்ததியர் ெதரு வார்டு 
-9 , 3.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆயத்தா குட்ைட காட்டு வலவு  வார்டு -10 
, 4.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அக்கைரபட்டியாம் பாைளயம் காட்டுவலவு 
வார்டு -11 , 5.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கrயாம்பாைளயம் காட்டுவலவு  
வார்டு -12 , 6.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கrயாம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு -12 , 7.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அக்கைரப்பட்டியாம்பாைளயம் 
குடித்ெதரு வார்டு -11 , 8.ெகான்ைனயார் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆயித்தாகுட்ைட 
குடித்ெதரு  வார்டு -9 , 9.ெகான்ைனயார் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆயித்தாகுட்ைட 
காட்டுவளவு  வார்டு -10 , 10.ெகான்ைனயார் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்கைரப்பட்டியாம் 
பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு வார்டு  , 
11.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அக்கைரப்பட்டியாம்  காட்டுவளவு வார்டு 
-11 , 12.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காrயாம்பாைளயம் குடித்ெதரு  வார்டு -12 , 
13.ெகான்ைனயார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காrயாம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு -12 , 14.ெகான்ைனயார் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெகான்ைனயார் அருந்ததியர் 
ெதரு  வார்டு -8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஆய்த்தாகுட்ைட 
ெகான்ைனயார் 637 
202

209 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயமணலி (வ.கி), சின்னமணலி (ஊ) 
சின்னமணலி, ஆதிதிராவிடர் ெதரு, 
அருந்ததியர் ெதருவார் , 2.ெபrயமணலி 
(வ.கி), சின்னமணலி (ஊ) ேசர்வாம்பட்டி, 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு  -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சின்னமணலி 637410

210 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு  பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயமணலி (வ.கி), சின்னமணலி (ஊ) 
பாைளயம் , காட்டுக்ெகாட்டாய்வார்டு  -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சின்னமணலி 637410
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

211 ெதற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயமணலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குஞ்சாம்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
2.ெபrயமணலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேஜடர்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்  
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபrயமணலி  
637410

212 கிழக்கு பார்த்த தார்சு  
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயமணலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசௗேடஸ்வr நகர்  வார்டு -4 , 
2.ெபrயமணலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாநகர்  வார்டு -4 , 3.ெபrயமணலி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணலி ேஜடர்பாைளயம் 
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபrயமணலி  
637410

213 வடக்கு பார்த்த தார்சு  
கட்டிடம் நடுப்பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபrயமணலி  
637410

214 வடக்கு பார்த்த தார்சு  
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயமணலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பழக்காரன்காடு  வார்டு -3 , 2.ெபrயமணலி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேஜடர்பாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -3 , 
3.ெபrயமணலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கரட்டுக்காட்டு காலனி  வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெபrயமணலி  
637410

215 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
ெபrயமணலி 
ேஜடர்பாைளயம் 
637410

216 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயமணலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு 
காலனி  வார்டு -4 , 2.ெபrயமணலி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்  வார்டு 
-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
ெபrயமணலி 
ேஜடர்பாைளயம் 
637410
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

217 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபrயமணலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயமணலி ஆதிதிராவிடர் ெதரு   வார்டு 
-5 , 2.ெபrயமணலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாட்டப்பாைளயம்  வார்டு -6 , 
3.ெபrயமணலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அத்திக்காடு  வார்டு -6 , 4.ெபrயமணலி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுவளவு  வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
ெபrயமணலி 
ேஜடர்பாைளயம் 
637410

218 ெதற்கு பார்த்த  ஓட்டு  
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுப்பாைளயம்-கந்தசாமிபுதூர் வார்டு  -1 
, 2.ேகாக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு-காட்டுச்சாைல வார்டு  
-2 , 3.ேகாக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு-காட்டுசாைலகள் வார்டு  -3 , 
4.ேகாக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெநய்காரன்பாைளயம்-அருந்ததியர்ெதரு-காட்
டுசாைலவார்டு  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ேகாக்கைல 637410

219 ெதற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எைளயாம்பாைளயம்-அருந்ததியர்ெதரு-காட்
டுச்சாைலகள்வார் , 2.ேகாக்கைல (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) எைலயாம்பாைளயம் 
குடித்ெதரு, காட்டுசாைலகள், அருந்ததி , 
3.ேகாக்கைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருமகவுண்டம்பாைளயம் காட்டுசாைலகள், 
துண்டுகாட்டூர்வ , 4.ேகாக்கைல (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கருமகவுண்டம்பாைளயம் 
குடித்ெதரு, அருந்ததியர் ெதரு க , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ேகாக்கைல 637410

220 ெதற்கு பார்த்த தார்சு   
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாத்தம்பாைளயம்  வார்டு -1 , 2.அகரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீத்தகாடு  வார்டு -1 , 
3.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அகரம் 
ேதேவந்திரர் ெதரு  வார்டு -2 , 4.அகரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அகரம் ஏrக்கைர  
வார்டு -2 , 5.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னஎலச்சிப்பாைளயம், பனங்காடு  வார்டு 
-3 , 6.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னஎலச்சிபாைளயம்,நாடார் ெதரு  
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
எலச்சிபாைளயம்  
637202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

221 ெதற்கு பார்த்த   தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு  பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னஎலச்சிபாைளயம் ஆதிதிராவிடர் ெதரு 
வார்டு -3 , 2.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளக்காடு அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -3 , 
3.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுக்காடு  
வார்டு -4 , 4.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாரட்ைடக்காடு  வார்டு -3 , 5.அகரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டிக்காடு  வார்டு -4 
, 6.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கனம்பில்பாைளயம்  வார்டு -4 , 7.அகரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டிக்குட்ைடபுதூர்  
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
எலச்சிபாைளயம்  
637202

222 கிழக்கு பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓலப்பாைளயம் 
காட்டுவளவு  வார்டு -5 , 2.அகரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஓலப்பாைளயம் 
அருந்ததியர்ெதரு, நாடார்ெதரு வார்டு -5 , 
3.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அலாம்பாைற 
நாடார்ெதரு  வார்டு -5 , 4.அகரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அத்திமரப்பட்டி நாடார்ெதரு, 
குடித்ெதரு வார்டு -6 , 5.அகரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அத்திமரப்பட்டி காட்டுவளவு  
வார்டு -6 , 6.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவலங்காடு  வார்டு -6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
எலச்சிபாைளயம்  
637202

223 ெதற்கு பார்த்த பைழய 
ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணக்குமைட 
அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு -6 , 2.அகரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமார்பாைளயம் 
பிrவுேராடு  வார்டு -6 , 3.அகரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசக்காங்காடு வார்டு -7 , 
4.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசக்காங்காடு, 
அருந்ததியர் ெதரு     வார்டு -வார்டு  , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
எலச்சிபாைளயம்  
637202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

224 கிழக்கு பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜாகணபதி 
ெதரு  வார்டு -7 , 2.அகரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெமயின் ேராடு எலச்சிபாைளயம்  
வார்டு -7 , 3.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சந்ைதேபட்ைட ெதரு  வார்டு -7 , 4.அகரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பல்லபரய காடு  வார்டு 
-8 , 5.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காவல்நிைலய ெதரு  வார்டு -8 , 6.அகரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூரப்பள்ளியம்மன் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு -8 , 7.அகரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு   
வார்டு -8 , 8.அகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெமயின் ேராடு எலச்சிபாைளயம்  வார்டு 
-7,8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
எலச்சிபாைளயம்  
637202

225 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இலுப்புலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரட்டுப்புதூர் 
மைடயங்காட்டு புதூர்   வார்டு-2 , 
2.இலுப்புலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) படுைகபுதூர் 
சூrப்பட்டி வார்டு-1 , 3.இலுப்புலி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மாரப்பம்பாைளயம் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
இலுப்பிலி  637202

226 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இலுப்புலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுக்காடு, ஒட்டர் ெதரு, மூப்பர் ெதரு   
வார்டு   , 2.இலுப்புலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளர் ெதரு வார்டு-7 , 3.இலுப்புலி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமட்டுக்காடு, சக்கிலியர் ெதரு, 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு  வ , 4.இலுப்புலி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு வார்டு-9 , 
5.இலுப்புலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பிலியர் 
ெதரு, ேமட்டுக்காடு  வார்டு-10 , 6.இலுப்புலி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓட்டர் ெதரு வார்டு-6 , 
7.இலுப்புலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தச்சங்காடு 
காலனி வார்டு-8 , 8.இலுப்புலி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கள்ளங்காடு வார்டு-10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
இலுப்பிலி  637202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

227 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இலுப்புலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கரட்டுப்பாைளயம் வார்டு-5 , 2.இலுப்புலி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூலப்பாைளயம் 
வார்டு-4 , 3.இலுப்புலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கரட்டுப்பாைளயம் வார்டு-5 , 4.இலுப்புலி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூலப்பாைளயம் 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
இலுப்பிலி  637202

228 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாமரேவலிபாைளயம்  வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெதாண்டிப்பட்டி 
637212

229 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதவாங்கபுரம்  வார்டு -1 , 2.ெதாண்டிப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவாங்கபுரம் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்  வார்டு -1 , 
3.ெதாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாண்டிப்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு 
-2 , 4.ெதாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாண்டிப்பட்டி காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்  
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெதாண்டிப்பட்டி 
637212

230 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெதாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாமரேவலிபாைளயம் வார்டு - -1 , 
2.ெதாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஏளுர்ெமயின்ேராடு  வார்டு -1 , 
3.ெதாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெநசவாளர்காலனி  வார்டு -1 , 
4.ெதாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாண்டிப்பட்டி அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு -2 
, 5.ெதாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாண்டிப்பட்டி புதூர்  வார்டு -3 , 
6.ெதாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குருக்கபுரம்  வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
ெதாண்டிப்பட்டி 
637212
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

231 ேமற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முசிறி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எரமநாய்க்கனூர்  வார்டு -1 , 2.முசிறி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பல்பிடுங்கிபாைளயம்  வார்டு 
-1 , 3.முசிறி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்லிப்பட்டி  வார்டு -2 , 4.முசிறி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) முசிறி ேதேவந்திர ெதரு  
வார்டு -2 , 5.முசிறி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முசிறி குடித்ெதரு  வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
முசிறி 637018

232 ேமற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முசிறி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முசிறி 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு -4 , 2.முசிறி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓட்டங்காடு  வார்டு -4 , 
3.முசிறி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலாங்காடு  
வார்டு -4 , 4.முசிறி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வட்டக்காடு  வார்டு -4 , 5.முசிறி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காட்டுப்பாைளயம்  வார்டு -5 , 
6.முசிறி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாவிலியாங்காடு  வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
முசிறி 637018

233 கிழக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முசிறி (வ.கி), அக்கலாம்பட்டி (ஊ) 
இலுப்ைபக்குட்ைடப்பட்டி வார்டு 1 , 2.முசிறி 
(வ.கி), அக்கலாம்பட்டி (ஊ) எலந்த காடு 
குப்பக்கவுண்டம் புதூர், நாய்க்கடிபுதூர , 
3.முசிறி (வ.கி), அக்கலாம்பட்டி (ஊ) 
ெகாட்டாம்பட்டி வார்டு 3 , 4.முசிறி (வ.கி), 
அக்கலாம்பட்டி (ஊ) அக்கலாம்பட்டி, 
குன்னாங்கல்புதூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெகாட்டாம்பட்டி 
637212

234 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எைளயபுரம் (வ.கி), கரடிப்பட்டி (ஊ) 
எைளயபுரம் அக்ரஹாரம்   வார்டு - 5 , 
2.எைளயபுரம் (வ.கி), கரடிப்பட்டி (ஊ) 
க.பாப்பிநாயக்கன்பட்டி   வார்டு - 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி.ேக.பா
ப்பிநாய்க்கன்பட்டி 
637019
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

235 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மாவுெரட்டிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புள்ளாச்சிபட்டி காட்டுசாைலகள்  வார்டு -1 , 
2.மாவுெரட்டிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புள்ளாச்சிபட்டி அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 
-1 , 3.மாவுெரட்டிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புள்ளாச்சிபட்டி குடிெதரு  வார்டு -2 , 
4.மாவுெரட்டிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாவுெரட்டிபட்டி  வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மாவுெரட்டிப்பட்டி 
637212

236 வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மாவுெரட்டிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாவுெரட்டிபட்டி காட்டுச்சாைலகள்  வார்டு 
-4 , 2.மாவுெரட்டிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அrசனத் ெதரு  வார்டு -5 , 
3.மாவுெரட்டிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடுகபாைளயம்  வார்டு -6 , 
4.மாவுெரட்டிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடுகபாைளயம் காட்டுச்சாைலகள்  வார்டு 
-7 , 5.மாவுெரட்டிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லாகவுண்டம்பாைளயம்  வார்டு -8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மாவுெரட்டிப்பட்டி  
637212

237 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 3-வது 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கூத்தம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகங்காரபாைளயம் நத்தம் காட்டுச்சாைல  
வார்டு-1 , 2.கூத்தம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மண்ணாடிபாைளயம் நத்தம் 
காட்டுசாைல அண்ணாநகர்  வார்டு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ேமட்டுபுதூர் 637202

238 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கூத்தம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சாயக்காடு நத்தம் காட்டுசாைல 
அருந்ததியர்ெதரு  வார்ட , 2.கூத்தம்பூண்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூத்தம்பூண்டி நத்தம் 
காட்டுச்சாைல அருந்ததியர்ெதரு  , 
3.கூத்தம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாண்டங்காடு நத்தம் காட்டுசாைல, 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு  வ , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெகாண்டன்காட்டூர்  
637202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

239 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கூத்தம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சானார்பாைளயம் நத்தம், காட்டுச்சாைல, 
ேமட்டுப்புதூர் , 2.கூத்தம்பூண்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) 
மாணிக்கம்பாைளயம்நத்தம்-அrஜனெதரு 
வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெகாண்டன்காட்டூர்  
637202

240 கிழக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புள்ளாகவுண்டம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பச்சானூர்-வடக்குசாைல-பு.க.பட்டிபுதூர்  
வார்டு -1 , 2.புள்ளாகவுண்டம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புள்ளாக்கவுண்டம்பட்டி  வார்டு 
-2 , 3.புள்ளாகவுண்டம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) புள்ளாகவுண்டம்பட்டி-அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு -, 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
புள்ளாகவுண்டம்பட்
டி 637202

241 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு  
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புஞ்ைச புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புஞ்ைச புதுப்பாைளயம் நத்தம்-காட்டுசாைல 
வார்டு-1 , 2.புஞ்ைச புதுப்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) குள்ளம்பாைளயம் 
நத்தம்-அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-2 , 3.புஞ்ைச 
புதுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசட்டியாம்பாைளயம்நத்தம்-அருந்ததியர்ெத
ரு வார்டு-3 , 4.கூத்தம்பூண்டி அக்ரஹாரம் 
(வ.கி), கூத்தம்பூண்டி (ஊ) 
ெசல்லிபாைளயம்நத்தம்-அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு-7 , 5.கூத்தம்பூண்டி அக்ரஹாரம் 
(வ.கி), கூத்தம்பூண்டி (ஊ) 
அத்தப்பம்பாைளயம் நத்தம்-காட்டுசாைல 
வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
குள்ளம்பாைளயம் 
637202

242 ேமற்கு பார்த்த  ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.லத்திவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிலம்பகவுண்டன்பாைளயம் கிழக்கு  வார்டு 
-1 , 2.லத்திவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிலம்பகவுண்டன் பாைளயம் ேமற்கு  
வார்டு -2 , 3.லத்திவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூப்பிட்டாம்பாைளயம், அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு -1 , 4.லத்திவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
லத்திவாடி வன்னியர் ெதரு  வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கூப்பிட்டாம்பாைளய
ம்  637212
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

243 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.லத்திவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதூர்  
வார்டு -3 , 2.லத்திவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சாைலயூர்  வார்டு -2 , 3.லத்திவாடி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) குமராண்டிப்பாைளயம்  வார்டு 
-3 , 4.லத்திவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டிப்பட்டி  வார்டு -4 , 5.லத்திவாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமராண்டிப்பாைளயம் 
காலனி  வார்டு -4 , 6.லத்திவாடி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நல்லகுமரன்பாைளயம்  வார்டு 
-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
நல்லகுமரம்பாைளய
ம்  637212

244 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் 
ெதற்குகிலிருந்து 1வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மானத்தி (வ.கி), இளநகர் (ஊ) 
காட்டுப்பாைளயம், காட்டுவளவு வார்டு 1 , 
2.மானத்தி (வ.கி), இளநகர் (ஊ) 
சட்டகவுண்டம்புதூர், காட்டுவளவு வார்டு 1 , 
3.மானத்தி (வ.கி), இளநகர் (ஊ) வயக்காடு, 
காட்டுவளவு வார்டு 1 , 4.மானத்தி (வ.கி), 
இளநகர் (ஊ) மரட்டாங்காடு, காட்டுவளவு 
வார்டு 1 , 5.மானத்தி (வ.கி), இளநகர் (ஊ) 
குடித்ெதரு (வடக்கு பாகம்) காட்டுவளவு  
வார்டு  டு 2 , 6.மானத்தி (வ.கி), இளநகர் 
(ஊ) குடித்ெதரு (ெதற்குபாகம்) காட்டுவளவு  
வார்டு 3 , 7.மானத்தி (வ.கி), இளநகர் (ஊ) 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 3 , 8.மானத்தி 
(வ.கி), இளநகர் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்ெதரு 
வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

புனித ெதரஸா 
நடுநிைலபள்ளி, 
இளநகர்  637212

245 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கிலிருந்து 
2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மானத்தி (வ.கி), இளநகர் (ஊ) 
இளநகர்காட்டுவளவு (ெதற்குபாகம்) வார்டு 3 
, 2.மானத்தி (வ.கி), இளநகர் (ஊ) 
கிருஷ்டியன்ெதரு வார்டு 3 , 3.மானத்தி 
(வ.கி), இளநகர் (ஊ) கட்டிப்பாைளயம் 
குடித்ெதரு காட்டுவளவு  வார்டு  4 , 
4.மானத்தி (வ.கி), இளநகர் (ஊ) 
கட்டிப்பாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 4 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

புனித ெதரஸா 
நடுநிைலபள்ளி, 
இளநகர் 637212
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

246 ெதற்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மானத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆலாங்காட்டுபுதூர் வார்டு-1 , 2.மானத்தி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எல்லம்பாைளயம் 
வார்டு-1 , 3.மானத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிலாங்காடு வார்டு-1 , 4.மானத்தி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசம்மாங்காட்டுபுதூர் வார்டு-1 , 
5.மானத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
துத்திப்பாைளயம் வார்டு-1 , 6.மானத்தி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டுசாைல வார்டு-1 , 
7.மானத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுப்பாைளயம் வார்டு-2 , 8.மானத்தி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆயக்காட்டுபாைளயம் 
வார்டு-2 , 9.மானத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கள்ளிக்காட்டுபுதூர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மானத்தி  637212

247 ெதற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மானத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார்ெதரு வார்டு-3 , 2.மானத்தி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் பைழய ெதரு  
வார்டு-3 , 3.மானத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலியார் ,குடித்ெதரு வார்டு-3 , 4.மானத்தி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் காலனி 
வார்டு-3 , 5.மானத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மானத்தி  637212
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List of Polling Stations for 95 - பரமத்தி-ேவலூர் Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

248 வடக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடத்தின்  கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புத்தூர் கீழ்முகம் (வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி 
(ஊ) மருக்கலாம்பட்டி,காட்டுக் 
ெகாட்டாய்கள் வார்டு -1 , 2.புத்தூர் 
கீழ்முகம் (வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி (ஊ) 
மருக்கலாம்பட்டி  வார்டு -1 , 3.புத்தூர் 
கீழ்முகம் (வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி (ஊ) 
மன்னங்காடு  வார்டு -1 , 4.புத்தூர் கீழ்முகம் 
(வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 
காலனி  வார்டு -1 , 5.புத்தூர் கீழ்முகம் 
(வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி (ஊ) ஆலாங்காட்டு 
புதூர்  வார்டு -2 , 6.புத்தூர் கீழ்முகம் (வ.கி), 
மருக்கலாம்பட்டி (ஊ) ேபாஸ்டாபிஸ் ெதரு  
வார்டு -2 , 7.புத்தூர் கீழ்முகம் (வ.கி), 
மருக்கலாம்பட்டி (ஊ) அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேவலகவுண்டம்பட்டி 
637212

249 வடக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடத்தின்  ேமற்கு  
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புத்தூர் கீழ்முகம் (வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி 
(ஊ) ைவயப்பமைல ேராடு  வார்டு -2 , 
2.புத்தூர் கீழ்முகம்  (வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி 
(ஊ) கவுண்டர் காலனி  வார்டு -2 , 3.புத்தூர் 
கீழ்முகம் (வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி (ஊ) 
குட்ைடத் ெதரு  வார்டு -2 , 4.புத்தூர் 
கீழ்முகம் (வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி (ஊ) 
பாலக்காட்டு சாைல  வார்டு -2 , 5.புத்தூர் 
கீழ்முகம் (வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி (ஊ) 
நாமக்கல் ேராடு  வார்டு -2 , 6.புத்தூர் 
கீழ்முகம் (வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி (ஊ) 
ெதற்கு வதீி  வார்டு -2 , 7.புத்தூர் கீழ்முகம் 
(வ.கி), மருக்கலாம்பட்டி (ஊ) 
திருச்ெசங்ேகாடு ேராடு  வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேவலகவுண்டம்பட்டி 
637212
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

250 வடக்கு பார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புத்தூர் கீழ்முகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளர்ெதரு  வார்டு -1 , 2.புத்தூர் கீழ்முகம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்ெதரு  
வார்டு -2 , 3.புத்தூர் கீழ்முகம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் பகுதி 
வார்டு3 , 4.புத்தூர் கீழ்முகம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) நத்தகாடு பகுதி  வார்டு -3 , 5.புத்தூர் 
கீழ்முகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் பகுதி  வார்டு -3 , 6.புத்தூர் 
கீழ்முகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாடக்கபள்ளி பகுதி  வார்டு -3 , 7.புத்தூர் 
கீழ்முகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு  
வார்டு -4 , 8.புத்தூர் கீழ்முகம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புலவன்பாைளயம்  வார்டு -4 , 
9.புத்தூர் கீழ்முகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவளவு  வார்டு -4 , 10.புத்தூர்கீழ்முகம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் காலனி  
வார்டு -4 , 11.புத்தூர் கீழ்முகம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெதற்குேதாட்டம்  வார்டு -4 , 
12.புத்தூர் கீழ்முகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ராயர்ேதாட்டம் பகுதி  வார்டு -5 , 13.புத்தூர் 
கீழ்முகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு 
ேதாட்டம்   வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
புத்தூர்கீழ்முகம்  
637212

251 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மஞ்சநாய்க்கனூர் வார்டு-1 , 2.ெபாம்மம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரட்டூர்-எைரயம்பட்டி 
வார்டு-2 , 3.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) எைரயம்பட்டி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபாம்மம்பட்டி 
637212

252 கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அல்லாளபுரம் வார்டு-4,5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபாம்மம்பட்டி  
637212
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List of Polling Stations for 95 - பரமத்தி-ேவலூர் Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

253 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஜங்கமநாய்க்கன்பட்டி வார்டு-6 , 
2.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாநகர் வார்டு-6 , 3.ெபாம்மம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டுசாைலகள் 
ஜங்கமநாய்க்கன்பட்டி  வார்டு-6 , 
4.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கணக்கம்பாைளயம் வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபாம்மம்பட்டி 
637212

254 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபாம்மம்பட்டி வடக்குஅருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு-7 , 2.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபாம்மம்பட்டி ெதற்கு வார்டு-8 , 
3.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அப்பநாயக்கனூர் வார்டு-10 , 
4.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவப்பமரத்தூர் வார்டு-10 , 5.ெபாம்மம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தம்மாவூர் வார்டு-11 
, 6.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபாம்மம்பட்டி புதூர் வார்டு-11 , 
7.ெபாம்மம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டூர் 
வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெபாம்மம்பட்டி 
637212

ேததி : 29.08.2018

இடம்: நாமக்கல் திருமதி.மு.ஆசியா மrயம்., இ.ஆ.ப.,                      
மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர்       

நாமக்கல்
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

1 கிழக்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளக்குழி அக்ரஹாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளக்குழி காட்டுக்ெகாட்டாய் கஸ்பா 
பல்லக்குழி வார்டு , 2.பள்ளக்குழி 
அக்ரஹாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊர் 
ஈச்சங்காடு வார்டு -1,2 , 3.பள்ளக்குழி 
அக்ரஹாரம்(வ.கி), பள்ளக்குழி  (ஊ) 
பள்ளக்குழி காட்டுக் ெகாட்டாய்கள்  வார்டு 
-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
பள்ளக்குழிஅக்ரஹா
ரம் 637501

2 கிழக்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளக்குழி அக்ரஹாரம்(வ.கி), பள்ளக்குழி  
(ஊ) ேமட்டுக்காடு ஊர் வார்டு -1,2 , 
2.பள்ளக்குழி அக்ரஹாரம்(வ.கி), பள்ளக்குழி  
(ஊ) ேமட்டுக்காடு ஆதிதிராவிடர் ெதரு 
வார்டு -1 , 3.பள்ளக்குழி அக்ரஹாரம்(வ.கி), 
பள்ளக்குழி  (ஊ) ஈச்சங்காடு, அருந்ததியர் 
ெதரு  வார்டு -1 , 4.பள்ளக்குழி 
அக்ரஹாரம்(வ.கி), பள்ளக்குழி (ஊ) 
ஈச்சங்காடு காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு -2 , 
5.பள்ளக்குழி அக்ரஹாரம்(வ.கி), பள்ளக்குழி  
(ஊ) ெகாமாரபாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு -2 , 6.பள்ளக்குழி அக்ரஹாரம்(வ.கி), 
பல்லக்குழி (ஊ) ெகாமாரபாைளயம் 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
பள்ளக்குழிஅக்ரஹா
ரம் 637501

3 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கிலிருந்து 
முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசண்பகமாேதவி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கரட்டுவலவு, அருந்ததியர்ெதரு, 
கவுண்டர்ெதரு காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 
2.ெசண்பகமாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
S.காட்டுப்பாைளயம், ெசட்டியர்ெதரு, 
கவுண்டர்ெதரு காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்  , 
3.ெசண்பகமாேதவி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னார்பாைளயம், கவுண்டர்ெதரு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு2,3 , 
4.ெசண்பகமாேதவி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னவடுகபாைளயம், நாடார்ெதரு, 
கவுண்டர்ெதரு காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 
5.ெசண்பகமாேதவி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசண்பகமாேதவிகவுண்டர்ெதரு, 
பண்டாரத்ெதரு கரட்டுேதாட்டம் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
எஸ்.காட்டுபாைளய
ம்  637501
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

4 வடக்குப்பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசண்பகமாேதவி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னார்பாைளயம் அருந்ததியர்காலனி 
வார்டு 3 , 2.ெசண்பகமாேதவி(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெகாழந்தனூர், புதுக்காடு கவுண்டர்ெதரு 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-3 , 
3.ெசண்பகமாேதவி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாழந்தனூர் கல்லங்காடு 
அருந்ததியர்காலனி வார்டு 3 , 
4.ெசண்பகமாேதவி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசண்பகமாேதவி ஆதிதிராவிடர்ெதரு 
ேதேவந்திரர்ெதரு வார்டு-3.4 , 
5.ெசண்பகமாேதவி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கஸ்ப்பானூர்கவுண்டர்ெதரு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
எஸ்.காட்டுபாைளய
ம்  637501

5 ெதற்குப் பார்த்த 
புதியகட்டிடத்தின் 
ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நத்தேமடு 
பண்டாரத்ெதரு வார்டு-1 , 2.மங்கலம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசட்டிச்சிபாைளயம் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
நத்தேமடு 637501

6 ெதற்குப் பார்த்த 
புதியகட்டிடத்தின் 
கிழக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குருக்கலாம்பாைளயம் ேமட்டாங்காடு 
வார்டு-3 , 2.மங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாரக்காடு வார்டு-4 , 3.மங்கலம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஊைமயம்பட்டி 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-5 , 
4.மங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் 
ெதரு வார்டு-6 , 5.மங்கலம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) நாடார் ெதரு வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
நத்தேமடு 637501

7 கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னகாளிப்பட்டி வார்டு-7 , 
2.மங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் ெதரு 
வார்டு-7 , 3.மங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
லண்டன் மிசன் ெதரு, 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்  வார்டு-8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
நத்தேமடு 637501
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

8 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ைவயப்ப மைல 
ேராடு  வார்டு -1 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
காந்திஜி ேராடு சந்து 4 வார்டு -1 , 
3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) காந்திஜி ேராடு சந்து 
3 வார்டு -1 , 4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
காந்திஜி ேராடு வார்டு -1 , 
5.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ராஜாஜி வதீி சந்து 4 
வார்டு -1 , 6.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ராஜாஜி 
வதீி சந்து 3 வார்டு -1 , 7.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) ராஜாஜி வதீி சந்து 2 வார்டு -1 , 
8.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ராஜாஜி வதீி வார்டு 
-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேகாட்டேமடு  637503

9 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) நந்தவனம் ெதரு 
வார்டு -1 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ஜவஹர் 
ெதரு வார்டு -2 , 3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
மா. ெபா. சி. ேராடு   வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேகாட்டேமடு  637503

10 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்குப் 
பாகம் 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) காந்திஜி ேராடு சந்து 
2 வார்டு -2 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
பருத்திப்பள்ளி ேராடு  வார்டு -2 , 
3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) காந்திஜி ேராடு 
வார்டு -2 , 4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
சத்தியமூர்த்தி ெதரு  வார்டு -4 , 
5.மல்லசமுத்திரம் (ேப) வ. உ. சி. ெதரு, 
3வது சந்து   வார்டு -3 , 6.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) வ. உ. சி. ெதரு, 2வது சந்து   வார்டு 
-3 , 7.மல்லசமுத்திரம் (ேப) வ. உ. சி. ெதரு  
வார்டு -3 , 8.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ெபrய 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு  வார்டு -3 , 
9.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ேநதாஜி ேராடு 
வார்டு -3 , 10.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
மல்லசமுத்திரம் ெதற்கு காட்டு ெகாட்டாய்  
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேகாட்டேமடு 637503
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

11 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) தியாகிகள் ெதரு 
வார்டு -4 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) காமராஜ் 
ெதரு. ஏ.ேஜ.டீ காலனி   வார்டு -4 , 
3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) பாரதியார் ெதரு  
வார்டு -3 , 4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) காந்திஜி 
ேராடு சந்து 1 வார்டு -3 , 5.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) வ. உ. சி. சந்து  வார்டு -3 , 
6.மல்லசமுத்திரம் (ேப) வ. உ. சி. ெதரு 
ேமற்கு ெதரு வார்டு -3 , 7.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) காமராஜ் ெதரு வார்டு -4 , 
8.மல்லசமுத்திரம் (ேப) காமராஜ் ெதரு சந்து 
1  வார்டு -4 , 9.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
காமராஜ் ெதரு சந்து 2  வார்டு -4 , 
10.மல்லசமுத்திரம் (ேப) காமராஜ் ெதரு 
சந்து 3  வார்டு -4 , 11.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
டாக்டர் சுப்பராயன் ேராடு 6  வார்டு -4 , 
12.மல்லசமுத்திரம் (ேப) டாக்டர் சுப்பராயன் 
ேராடு 7  வார்டு -4 , 13.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) காந்திஜிெதரு வார்டு -3 , 
14.மல்லசமுத்திரம் (ேப) வ.ஊ.சி ெதரு  
வார்டு -3 , 15.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
ெதற்குகாட்டுெகாட்டாய் வார்டு -3 , 
16.மல்லசமுத்திரம் (ேப) சுப்பராயன் ேராடு 
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேகாட்டேமடு  637503
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

12 ேமற்குப் பார்த்த பைழய 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) அக்ரஹாரம் வார்டு 
-5 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) கிழக்குரத வதீி  
வார்டு -5 , 3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
அங்காளம்மன் ேகாவில் சந்து  வார்டு -5 , 
4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ெதற்கு ரத வதீி  
வார்டு -4 , 5.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ெதற்கு 
ரத வதீி 1வது சந்து   வார்டு -4 , 
6.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ெதற்கு ரத வதீி 
2வது சந்து   வார்டு -4 , 7.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) டாக்டர் சுப்பராயன் ேராடு  வார்டு -5 , 
8.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ேமற்கு ரத வதீி  
வார்டு -5 , 9.மல்லசமுத்திரம் (ேப) சிவன் 
ேகாவில் சந்து  வார்டு -5 , 
10.மல்லசமுத்திரம் (ேப) மல்லசமுத்திரம் 
ெமயின் ேராடு  வார்டு -6 , 
11.மல்லசமுத்திரம் (ேப) வடக்கு ரத வதீி  
வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம்  
637503

13 ேமற்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் வடக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) கர்ணம் ெதரு 
வார்டு -5 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
விஷ்வகர்மா ெதரு  வார்டு -6 , 
3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ேசலம் ேராடு  
வார்டு -6 , 4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
மல்லசமுத்திரம் ெமயின் ேராடு சந்து 1 
வார்டு -6 , 5.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ெபrயார் 
வதீி  வார்டு -6 , 6.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
திருநகர் காலனி  வார்டு -7 , 
7.மல்லசமுத்திரம் (ேப) அம்மன்ேகாயில் 
ெதரு வார்டு -6 , 8.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
ெதப்பகுளத்ெதரு வார்டு -5 , 
9.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ெதப்பக்குளத் ெதரு 
வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம்  
637503

Page 5 of 78



List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

14 வடக்குப் பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) சத்தியநாராயண 
ெதரு வார்டு 7 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
ெவங்கேடசன் ெதரு வார்டு 7 , 
3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) கட்டெபாம்மன் 
ெதரு வார்டு 7 , 4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
நாச்சியப்பா ெதரு வார்டு 7 , 
5.மல்லசமுத்திரம் (ேப) கஸ்தூrபாய் வதீி 
வார்டு 7 , 6.மல்லசமுத்திரம் (ேப) கமலா 
ேநரு ெதரு  வார்டு 7 , 7.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) பாரதியார் ெதரு வார்டு 7 , 
8.மல்லசமுத்திரம் (ேப) பேடல் ெதரு வார்டு 
7 , 9.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ேநதாஜி ெதரு 
வார்டு 8  , 10.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ேசலம் 
ேராடு வார்டு 8  , 11.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
ஆசிrயர் காலனி வார்டு 8  , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம்  
637503

15 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ெபrய 
உப்புபாைளயம் வார்டு 8  , 
2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) சின்ன 
உப்புபாைளயம் காட்டு ெகாட்டாய்  வார்டு 8 
, 3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ஏrக்காடு வார்டு 8 
, 4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) மல்லசமுத்திரம் 
வார்டு 8  , 5.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
ஜவஹர்ெதரு வார்டு 8  , 6.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) ேசலம் ெமயின்ேராடு வார்டு 8  , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர்  ஆண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம் 
637503
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

16 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) வடக்கு காட்டுக் 
ெகாட்டாய்  வார்டு  15 , 2.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) திரு. வி. க. ெதரு  வார்டு  15 , 
3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) பாரதியார் ெதரு 
கிழக்கு  வார்டு  15 , 4.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) பாரதியார் ெதரு சந்து  வார்டு 15 , 
5.மல்லசமுத்திரம் (ேப) பள்ளிக்கூடத் ெதரு 
வார்டு 15  , 6.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ெதற்கு 
காட்டுக் ெகாட்டாய் வார்டு-15 , 
7.மல்லசமுத்திரம் (ேப) கட்டெபாம்மன் 
ெதரு வார்டு-15 , 8.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
பாரதியார் ெதரு ேமற்கு வார்டு-15 , 
9.மல்லசமுத்திரம் (ேப) திரு. வி. க. ெதரு 
ேமற்கு வார்டு-15 , 10.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
திரு. வி. க. ெதரு சந்து வார்டு-15 , 
11.மல்லசமுத்திரம் (ேப) பாரதியார் ெதரு 
வார்டு-15 , 12.மல்லசமுத்திரம் (ேப) திரு. 
வி. க. ெதரு வார்டு-15 , 13.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) ெபrயெகால்லப்பட்டி வார்டு-15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம் 
637503

17 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) பாரதியார் ெதரு 
வார்டு -12 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
புதுப்பாடி ெதரு வார்டு -12 , 
3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) இராஜாஜி ெதரு 
வார்டு -12 , 4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ராஜாஜி 
ெதரு சந்து வார்டு -12 , 5.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) வடக்கு ரத வதீி வார்டு -12 , 
6.மல்லசமுத்திரம் (ேப) வடக்கு ரத வதீி 
சந்து வார்டு -12 , 7.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
ேமற்கு ரத வதீி வார்டு -12 , 
8.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ேநதாஜி ெதரு 
வார்டு -12 , 9.மல்லசமுத்திரம் (ேப) வ. உ. 
சி. ெதரு  வார்டு -13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம் 
637503

18 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) லட்சுமிபுரம் 
ேபாlஸ் குவார்ட்டர்ஸ்வார்டு -9 , 
2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) டாக்டர் அம்ேபத்கார் 
நகர் வார்டு -9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம் 
637503
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

19 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) அrசனத் ெதரு 
ேமற்கு வார்டு -9 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
முனுசாமி பிள்ைளத் ெதரு வார்டு -9 , 
3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) நாடார் ெதரு வார்டு 
-14 , 4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) புதுப்பாவடி 
ெதரு வார்டு -12 , 5.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
மல்லசமுத்திரம் கீழ்முகம் வார்டு -8 , 
6.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
காளிப்பட்டிெநசவாளர்காலணி வார்டு -10 , 
7.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ேபாயர் ெதரு. 
காந்திஜ ீவதீி. மண்டித் ெதருவார்டு -13 , 
8.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ெதற்கு ரத வதீி. 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு.  கைட வதீிவ 
, 9.மல்லசமுத்திரம் (ேப) மல்லசமுத்திரம் 
பாரதியார்ெதரு ஏrக்காடுவார்டு -8 , 
10.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ெவங்கேடசபுr 
லட்சுமிபுரம் ெநசவாளர்காலனிவார்டு -9 , 
11.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
தண்ணரீ்கிணற்றுவதீி புதுபாவடிெதரு 
Drஅம்ேபத்கார்நகர் , 12.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
நாயக்கன்காடு முனிசாமிபிள்ைளெதரு 
கைடவதீிவார்டு -11, , 13.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) ேகாணங்கிபாைளயம் 
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு வ.உ.சி ெதரு , 
14.மல்லசமுத்திரம் (ேப) திருப்பூர்குமரன்வதீி 
மதுைரவரீன்ெதருவார்டு -13 , 
15.மல்லசமுத்திரம் (ேப) பைழயபாவடிெதரு 
கட்டெபாம்மன்ெதருவார்டு -13 , 
16.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
மாrயம்மன்ேகாவில்வதீிவார்டு -13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் 
ஆண்கள்.ேம.நி.பள்ளி 
மல்லசமுத்திரம் 
637503

20 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) பாலிக்காடு, 
தண்ணரீ் கிணத்துத்ெதரு  வார்டு -10 , 
2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) பாலிக்காடு 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு -10 , 
3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) காளிப்பட்டி 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு -10 , 
4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ேசலம் ேராடு வார்டு 
-12 , 5.மல்லசமுத்திரம் (ேப) மணியங்காடு 
வார்டு -12 , 6.மல்லசமுத்திரம் (ேப) மதுைர 
வரீன் ெதரு வார்டு -10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம்  
637503
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

21 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) சின்னெகால்லப்பட்டி 
வார்டு -14 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
சின்னெகால்லப்பட்டி அருந்ததியர்ெதரு  
வார்டு -14 , 3.மல்லசமுத்திரம்(ேப) கலர்காடு 
வார்டு -14 , 4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
வண்ணாம்பாைற வார்டு -14 , 
5.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
சின்னெகால்லப்பட்டிகாட்டுெகாட்டாய்கள் 
மதுைரவரீன் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம்  
637503

22 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
ேகாணங்கிபாைளயம். ெதற்கு ெகாட்டாய் 
ெதருவார்டு -11 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
ேகாணங்கிபாைளயம் வார்டு -11 , 
3.மல்லசமுத்திரம்(ேப) அம்மாபட்டி ஜக்கமா 
ெதரு  வார்டு -11 , 4.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
அம்மாபட்டி அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -11 , 
5.மல்லசமுத்திரம்(ேப) 
குருக்கலாம்பாைளயம் வார்டு -11 , 
6.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
குருக்கலாம்பாைளயம் வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு  , 
7.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
ேகாணங்கிபாைளயம் ெதற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு -11 , 
8.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
குருக்கலாம்பாைளயம் ெதற்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு , 
9.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
ேகாணங்கிபாைளயம் வடக்கு 
காட்டுக்ெகாட்டாய்  வார்டு -11 , 
10.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ஜக்கம்மாெதரு 
வார்டு -11 , 11.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
குருக்கலாம்பாைளயம் வார்டு -11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காளிப்பட்டி 637503
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

23 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) அம்மாபட்டி 
அருந்ததியர் புதுகாலனி வார்டு -11 , 
2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) காந்திஜி ேராடு 
வார்டு -13 , 3.மல்லசமுத்திரம் (ேப) வ. உ. 
சி. ெதரு   வார்டு -13 , 4.மல்லசமுத்திரம் 
(ேப) பாவடித் ெதரு வார்டு -13 , 
5.மல்லசமுத்திரம் (ேப) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு -13 , 
6.மல்லசமுத்திரம் (ேப) மண்டித் ெதரு 
வார்டு -13 , 7.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ேபாயர் 
ெதரு காட்டுக் ெகாட்டாய்  வார்டு -13 , 
8.மல்லசமுத்திரம் (ேப) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு -13 , 
9.மல்லசமுத்திரம் (ேப) கைடவதீி வார்டு -13 
, 10.மல்லசமுத்திரம் (ேப) ெதற்கு ரத வதீி  
வார்டு -4 , 11.மல்லசமுத்திரம் (ேப) திருப்பூர் 
குமரன் வதீி  வார்டு -13 , 
12.மல்லசமுத்திரம் (ேப) பழயபாவடிெதரு 
வார்டு -13 , 13.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
ேபாயர்ெதரு வார்டு -13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காளிப்பட்டி 637503

24 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), மாமுண்டி 
(ஊ) ெடம்பச்சாr காட்டுக்ெகாட்டாய்  
வார்டு-2 , 2.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), 
மாமுண்டி (ஊ) நல்லாக்கவுண்டம்பாைளயம் 
வார்டு-3 , 3.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), 
மாமுண்டி (ஊ) காரக்குட்டிபாைளயம் 
வார்டு-3 , 4.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), 
மாமுண்டி (ஊ) சின்னபூசாrெதரு வார்டு-2 , 
5.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), மாமுண்டி 
(ஊ) ஓம்நாயக்கன்பாைளயம் வார்டு-3 , 
6.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), மாமுண்டி 
(ஊ) அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-3 , 
7.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), மாமுண்டி 
(ஊ) அண்ணாநகர் காரக்குட்டிபாைளயம் 
வார்டு-2 , 8.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), 
மாமுண்டி(ஊ) 
கரட்டுபாைளயம்(அருந்ததியர்ெதரு) வார்டு-1 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
நல்லாக்கவுண்டம்பா
ைளயம்  637503
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

25 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), மாமுண்டி 
(ஊ) நல்லண்ணன் காட்டுக்ெகாட்டாய் 
வார்டு-2 , 2.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), 
மாமுண்டி (ஊ) சின்ன பூசாr காடு  
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
நல்லாக்கவுண்டம்பா
ைளயம்  637503

26 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சப்ைபயாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டிப்பட்டி என்கிற சப்ைபயாபுரம்   
வார்டு-1 , 2.சப்ைபயாபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) சின்னேதாட்டம் வார்டு-2 , 
3.சப்ைபயாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயா◌்நிைலப் 
பள்ளி.சப்ைபயாபுரம் 
637505

27 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), மாமுண்டி 
(ஊ) கரட்டுப்பாைளயம் பைழயமணியகாரன் 
காட்டுக்ெகாட்டாய் வார , 
2.சப்ைபயாபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கட்டிப்பாைளயம் வார்டு-4 , 
3.சப்ைபயாபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சவுrபாைளயம்  வார்டு-4 , 
4.சப்ைபயாபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டு 
வளவுகள் வார்டு-4 , 5.சப்ைபயாபுரம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கரட்டுபாைளயம் அருந்ததியர் 
ெதரு  வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசு உயா◌்நிைலப் 
பள்ளி.சப்ைபயாபுரம் 
637505

28 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாமுண்டி வடக்கு பைடயாச்சி ெதரு   
வார்டு-1 , 2.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பள்ளர் ெதரு (பாைதக்கு 
வடபுறம்)  வார்டு-3 , 3.மாமுண்டி 
அக்ரஹாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரம் 
வார்டு-1 , 4.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மாமுண்டி வார்டு-1 , 
5.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்குெதரு அக்ரஹரம்ெதரு 
ெதற்குபைடையச்சிெதரு  வார்ட , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
மாமுண்டி 
அக்ரஹாரம் 637503
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

29 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 3-வது 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேராட்டுக்கு கீழ்புறம் அக்ரஹரம் ெதற்கு 
பைடயாச்சி ெதர , 2.மாமுண்டி 
அக்ரஹாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளர் ெதரு 
வார்டு-3 , 3.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு-3 , 
4.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), மாமுண்டி 
(ஊ) பள்ளிபின்புறத்ெதரு வார்டு-2 , 
5.மாமுண்டி அக்ரஹாரம்(வ.கி), மாமுண்டி 
(ஊ) ெதற்குப்பைடயாச்சிெதரு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
மாமுண்டி 
அக்ரஹாரம் 637503

30 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுப்பாைளயம்  வார்டு -4 , 
2.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாமரப்பட்டி  வார்டு -4 , 3.மல்லசமுத்திரம் 
ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்தியாநகர்  
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மாமரப்பட்டி 637503

31 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளிப்பட்டி  வார்டு -3 , 2.மல்லசமுத்திரம் 
ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சூrயகவுண்டம்பாைளயம்  வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சூrயகவுண்டம்பா
ைளயம்  637503

32 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சூrயகவுண்டம்பாைளயம்  வார்டு -3 , 
2.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அத்தப்பம்பட்டி  வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சூrயகவுண்டம்பா
ைளயம்  637503

33 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மானுவகாட்டுப்பாைளயம்  வார்டு -2 , 
2.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பனங்காட்டுர்  வார்டு -2 , 3.மல்லசமுத்திரம் 
ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எல்லப்பாைளயம் 
வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மானூவக்காட்டுப்பா
ைளயம் 637503
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

34 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடுகபாைளயம்  வார்டு -1 , 
2.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பமீரப்பட்டி  வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மானூவக்காட்டுப்பா
ைளயம் 637503

35 ேமற்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கூத்தாநத்தம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அத்திக்காட்டு வளவு, காட்டுக்ெகாட்டாய்கள், 
ஆதிதிராவி , 2.கூத்தாநத்தம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) துத்திபாைளயம், காட்டுக்ெகாட்டாய்கள், 
அருந்ததியர்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
துத்திபாைளயம் 
637503

36 வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கூத்தாநத்தம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூத்தாநத்தம், அருந்ததியர்ெதரு ேமல்வளவு 
நாயக்கர்ெதர , 2.கூத்தாநத்தம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கூத்தாநத்தம் அருந்ததியர்ெதரு, 
கூத்தாநத்தம் காட்டுக , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
துத்திபாைளயம் 
637503

37 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசம்பாம்பாைளயம் (வ.கி), கருமனூர் (ஊ) 
கூத்தம்பாைளயம் நாடார் ெதரு  வார்டு -1 , 
2.ெசம்பாம்பாைளயம் (வ.கி), கருமனூர்  (ஊ) 
கூத்தம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு -2 , 3.ெசம்பாம்பாைளயம் (வ.கி), 
கருமனூர் (ஊ) ெசம்பாம்பாைளயம்  வார்டு 
-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கூத்தம்பாைளயம் 
637503

38 கிழக்கு பார்த்த 
ஓட்டுக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசம்பாம்பாைளயம் (வ.கி), கருமனூர்  (ஊ) 
ெசம்பாம்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய் 
வார்டு -2 , 2.ெசம்பாம்பாைளயம் (வ.கி), 
கருமனூர்  (ஊ) கூத்தம்பாைளயம் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு -4 , 
3.ெசம்பாம்பாைளயம் (வ.கி), கருமனூர் (ஊ) 
கம்மாளங்காடு காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் 
வார்டு -3 , 4.ெசம்பாம்பாைளயம் (வ.கி), 
கருமனூர் (ஊ) உப்புக்கரடு  வார்டு -3 , 
5.ெசம்பாம்பாைளயம் (வ.கி), கருமனூர் (ஊ) 
ெசம்பாம்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள், 
ஆசாrபட்டைற வ , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,கூத்த
ம்பாைளயம்  637503
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

39 ெதற்கு  பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), கருமனூர் (ஊ) 
ேதேவந்திரர் ெதரு, காட்டுக்ெகாட்டாய் 
வார்டு -4 , 2.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
கருமனூர் (ஊ) கவுண்டம்பாைளயம்  வார்டு 
-4 , 3.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), கருமனூர் 
(ஊ) கவுண்டம்பாைளயம், 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு -5 , 
4.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), கருமனூர்(ஊ) 
கவுண்டம் பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு -3 , 5.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
கருமனூர்  (ஊ) ேவப்பங்காட்டு புதூர் 
நாடார் ெதரு வார்டு -3 , 6.கருமனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கருமனூர் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு -3 , 
7.கருமனூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திராநகர்  
வார்டு -3 , 8.கருமனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருமனூர் நத்தேமடு  வார்டு -3 , 
9.கருமனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருமனூர் 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு -3 , 
10.கருமனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருமனூர் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்  வார்டு -3 , 
11.கருமனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாயக்கன் 
வளவு  வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கூத்தம்பாைளயம் 
637503

40 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாளங்ெகாண்ைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாளங்ெகாண்ைட ஆதிதிராவிடர் ெதரு 
வார்டு -1 , 2.ெகாளங்ெகாண்ைட(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெகாளங்ெகாண்ைட 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு -1 , 
3.ெகாளங்ெகாண்ைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாளங்ெகாண்ைட கஸ்பா  வார்டு -1 , 
4.ெகாளங்ெகாண்ைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திம்மிபாைளயம்  வார்டு -2 , 
5.ெகாளங்ெகாண்ைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திம்மிபாைளயம்-காட்டுெகாட்டாய்கள் வார்டு 
-2 , 6.ெகாளங்ெகாண்ைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஈச்சங்காடு-அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு -3 , 
7.ெகாளங்ெகாண்ைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஈச்சங்காடு-காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்  வார்டு -3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெகாளங்ெகாண்ைட 
637503
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

41 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாட்டப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்குேமடு திருேவங்கடபுரம் வார்டு -1 , 
2.ேகாட்டப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுவளவு, புதுவளவு ேதேவந்திர ெதரு, 
வடக்குகாடு வார் , 
3.ேகாட்டப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசளியங்காடு வார்டு -1 , 
4.ேகாட்டப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புது 
வைளவு ேதேவந்திரன் ெதரு  வார்டு -2 , 
5.ேகாட்டப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசாளியங்காட்டு வைளவு வார்டு -3 , 
6.ேகாட்டப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதேவந்திர ெதரு வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேகாட்டபாைளயம் 
637503

42 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாலேமடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முனியப்பம்பாைளயம், அருந்ததியர் ெதரு, 
ஆத்துேமடு, அர , 2.பாலேமடு(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பாலேமடு, வடக்குத்ெதரு, பாலேமடு 
ெதற்கு ெதரு   வார்ட , 3.பாலேமடு(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேகாட்டப்பாைளயம், 
முதலியார் ெதரு, ேதேவந்திரர் ெதரு   , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பாலேமடு 637503

43 கிழக்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாலேமடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுப்பாைளயம் காட்டுவளவு வார்டு-1 , 
2.பாலேமடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுப்பாைளயம் கீழ்முகம் வார்டு-2 , 
3.பாலேமடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலேமடு 
புதூர் வார்டு-3 , 4.பாலேமடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு, சக்கிலித்ெதரு  
வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பாலேமடுபுதூர்  
637503

44 ெதற்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெமாரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாரங்கம் 
வார்டு -1 , 2.ெமாரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டூர் காட்டுவளவு வார்டு -2 , 
3.சுண்டாங்கிபாைளயம் (வ.கி), ெமாரங்கம் 
(ஊ) சுண்டங்கிபாைளயம் வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெமாரங்கம் 637410
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

45 கிழக்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முஞ்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஞ்சனூர் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் கூத்தம்பாைளயம் 
வார்டு , 2.முஞ்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முஞ்சனூர் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் (கிழக்கு) 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
முஞ்சனூர் 637403

46 கிழக்குப் பார்த்த  புதிய 
கட்டிடத்தின், வடக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முஞ்சனூர் (வ.கி), கல்லுப்பாைளயம் (ஊ) 
காட்டூர்காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-1 , 
2.கல்லுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்லுப்பாைளயம் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்(கிழக்கு) வார்டு , 
3.கல்லுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்லுப்பாைளயம்அருந்ததியர் ெதரு 
-களியெபருமாள் ேகாவில , 
4.கல்லுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்லுப்பாைளயம் அருந்ததியர் காலனி 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
முஞ்சனூர் 637403

47 கிழக்குப் பார்த்த பைழய 
கட்டிடத்தின், ெதற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.முஞ்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஞ்சனூர் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-3 , 
2.முஞ்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஞ்சனூர் 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-4 , 3.முஞ்சனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசம்பாைலயம் 
வார்டு-5 , 4.முஞ்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதேவந்திர ெதரு வார்டு-3 , 5.முஞ்சனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஞ்சனூர் வார்டு-2 , 
6.முஞ்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-3 , 7.முஞ்சனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆத்திகாடு வார்டு-3 , 
8.முஞ்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயகாடு 
வார்டு-3 , 9.முஞ்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்குட்ைடகாடு வார்டு-3 , 10.முஞ்சனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திரர் ெதரு  
வார்டு-3 , 11.முஞ்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுகாட்டாம்பாைளயம் வார்டு-3 , 
12.முஞ்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-4 , 
13.முஞ்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரசம்பாைளயம் மற்றும் ெசங்குட்ைடகாடு 
வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
முஞ்சனூர் 637403
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

48 வடக்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மின்னாம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசன்னம்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
2.மின்னாம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாட்டக்காயனூர்  வார்டு -1 , 
3.மின்னாம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாவில்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
4.மின்னாம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவளவு, குடிப்பகுதி  வார்டு -1 , 
5.மின்னாம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குப்பாயி காடு  வார்டு -1 , 6.மின்னாம்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஈச்சங்காடு  வார்டு -1 , 
7.மின்னாம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சித்தமூப்பன்பாைளயம்  வார்டு -2 , 
8.மின்னாம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபாய்யாங்காடு  வார்டு -2 , 
9.மின்னாம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருங்காடு  வார்டு -2 , 10.ேமட்டுபாைளயம் 
(வ.கி), மின்னாம்பள்ளி (ஊ) வயக்காடு  
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மின்னாம்பள்ளி  
637410

49 வடக்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமட்டுபாைளயம் (வ.கி), மின்னாம்பள்ளி 
(ஊ) அருந்ததியர் ெதரு, ேமட்டுப்பாைளயம் 
வார்டு -3 , 2.ேமட்டுபாைளயம் (வ.கி), 
மின்னாம்பள்ளி (ஊ) குடித்ெதரு, 
ேமட்டுப்பாைளயம்  வார்டு -3 , 
3.மின்னாம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு, மின்னாம்பள்ளி  
வார்டு -3 , 4.மின்னாம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதேவந்திரர் ெதரு, மின்னாம்பள்ளி   
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மின்னாம்பள்ளி  
637410

50 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மரப்பைர (வ.கி), நாகர்பாைளயம் (ஊ) 
நாகர்பாைளயம் காட்டுக் ெகாட்டாய்கள் 
வார்டு-1 , 2.மரப்பைர (வ.கி), நாகர்பாைளயம் 
(ஊ) நடுப்பாைளயம் காட்டுெகாட்டாய்கள் 
வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அரசினர் ேமல் 
நிைல பள்ளி, 
ைவயப்பமைல 
637410
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

51 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 5-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மரப்பைர (வ.கி), நாகர்பாைளயம் (ஊ) 
நாச்சிப்பாைளயம் வார்டு-2 , 2.மரப்பைர 
(வ.கி), நாகர்பாைளயம் (ஊ) 
எருக்களங்காட்டுபுதூர் அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு-2 , 3.மரப்பைர (வ.கி), நாகர்பாைளயம் 
(ஊ) ெசலம்பகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு-3 , 
4.மரப்பைர (வ.கி), நாகர்பாைளயம் (ஊ) 
ெசலம்பகவுண்டம்பாைளயம் வயக்காடு 
மற்றும் காட்டுெகாட்டாய் , 5.மரப்பைர 
(வ.கி), நாகர்பாைளயம் (ஊ) ைவயப்பமைல 
பாரதிநகர் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ேமல் 
நிைல பள்ளி, 
ைவயப்பமைல 
637410

52 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற தைரத்தளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மரப்பைர (வ.கி), நாகர்பாைளயம் (ஊ) 
ைவயப்பமைல கிழக்கு ெதரு வார்டு-4 , 
2.மரப்பைர (வ.கி), நாகர்பாைளயம் (ஊ) 
ைவயப்பமைல ேபாயர் ெதரு வார்டு-4 , 
3.மரப்பைர (வ.கி), நாகர்பாைளயம் (ஊ) 
ராசிபுரம் ெமயின் ேராடு வார்டு-4 , 
4.மரப்பைர (வ.கி), நாகர்பாைளயம் (ஊ) 
ைவயப்பமைல காந்தி நகர் வார்டு-4 , 
5.மரப்பைர (வ.கி), நாகர்பாைளயம் (ஊ) 
ேபாயர் ெதரு வார்டு-4 , 6.மரப்பைர (வ.கி), 
நாகர்பாைளயம் (ஊ) ைவயப்பமைல 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, 
ைவயப்பமைல 
637410
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

53 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மரப்பைர 
வார்டு -4 , 2.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாவிதன்கருக்கு வார்டு -1 , 3.மரப்பைர 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமுதன்காடு வார்டு -1 , 
4.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேநருநகர் 
வார்டு -1 , 5.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மல்ைலெமயின்ேராடு வார்டு -1 , 
6.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுெதரு 
வார்டு -1 , 7.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நடுத்ெதரு வார்டு -1 , 8.மரப்பைர (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புதூர்பிrவு வார்டு -1 , 
9.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தளவம்பாைளயம் வார்டு -4 , 10.மரப்பைர 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆண்டிகாடு வார்டு -4 , 
11.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழுவங்காடு வார்டு -4 , 12.மரப்பைர (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தளவம்பாைளயம் 
காட்டுெகாட்டாய்வார்டு -4 , 13.மரப்பைர 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மரப்பைரகாட்டுெகாட்டாய் வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மரப்பைர  637410
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

54 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதலியார் 
சந்து வார்டு -2 , 2.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ைவயப்பமைல முதலியார் ெதருவார்டு 
-2 , 3.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலகாவல்அம்மன்ெதரு வார்டு -2 , 
4.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலமைலசந்து வார்டு -2 , 5.மரப்பைர 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மல்லசமுத்திரம்ெமயின்ேராடு வார்டு -2 , 
6.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நம்ெபருமாபாைளயம் வார்டு -2 , 7.மரப்பைர 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்லங்காடு வார்டு -3 , 
8.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சீைலக்காரெதரு. நடுத்ெதரு. 
சந்ைதப்ேபட்ைடவார்டு -2 , 9.மரப்பைர 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைவ.புதூர்காட்டுெகாட்டாய் வார்டு -3 , 
10.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைவயப்பமைல புதூர் வார்டு -2 , 
11.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தளவம்பாைளயம் வார்டு -4 , 12.மரப்பைர 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தி.ேகாடு ெமயின்ேராடு, 
வார்டு2 , 13.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடக்குகாடு, பள்ளக்காடு, வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மரப்பைர 637410

Page 20 of 78



List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

55 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மரப்பைர 
வார்டு -5 , 2.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதன்னமரத்துப்பாைளயம் வார்டு -5 , 
3.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சண்டிபாைறக்காடு வார்டு -6 , 4.மரப்பைர 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்ேகாடகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு -7 , 
5.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லங்காடு வார்டு -5 , 6.மரப்பைர (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கருக்குவலவு 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு -6 , 7.மரப்பைர 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாடயங்காடு வார்டு -7 
, 8.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கட்டயக்காடு வார்டு -7 , 9.மரப்பைர (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  பள்ளக்காடுவார்டு -6 , 
10.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கட்டிபாைளயம் வார்டு -7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மரப்பைர 637410
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List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

56 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் 
குப்பிச்சிபாைளயம் (ஊ) 
ெசங்கல்சூைளகாடு(ெதற்கு), 
காட்டுவளவு,அருந்ததியர்ெதரு , 2.மரப்பைர 
(வ.கி)  மற்றும் குப்பிச்சிபாைளயம் (ஊ) 
குப்பிச்சிபாைளயம்காட்டு வளவு, 
குப்பிச்சிப்பாைளயம்  , 3.மரப்பைர (வ.கி)  
மற்றும் குப்பிச்சிபாைளயம் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு 3 , 4.மரப்பைர 
(வ.கி)  மற்றும் குப்பிச்சிபாைளயம் (ஊ) 
ெசங்கல்சூைலக்காடு(வடக்கு) வார்டு 2  , 
5.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் 
குப்பிச்சிபாைளயம் (ஊ) அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு 1  , 6.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் 
குப்பிச்சிபாைளயம் (ஊ) ஊர்கிணற்றுக்காடு 
வார்டு 1 , 7.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் 
குப்பிச்சிபாைளயம் (ஊ) அத்திக்காடு வார்டு 
1  , 8.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் 
குப்பிச்சிபாைளயம் (ஊ) மரப்பைர வார்டு 1  
, 9.மரப்பைர (வ.கி) மற்றும் 
குப்பிச்சிபாைளயம் (ஊ) குப்புச்சிபாைளயம் 
காட்டுெகாட்டாய் வார்டு 2  , 10.மரப்பைர 
(வ.கி) மற்றும் குப்பிச்சிபாைளயம் (ஊ)  
ெசக்காரபட்டி வார்டு 1  , 11.மரப்பைர (வ.கி) 
மற்றும் குப்பிச்சிபாைளயம் (ஊ) 
அய்யம்பாைளயம், தண்டல்காரன்காடு 
வார்டு 2  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெசக்காரப்பட்டி  
637410
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

57 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கருங்கல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் கருங்கல் 
அக்ரஹாரம் (ஊ) கிழக்குக்காட்டு வளவு, 
அக்ரஹாரம், சக்கிலித்ெதரு வார்டு-1 , 
2.கருங்கல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் கருங்கல் 
அக்ரஹாரம் (ஊ) கருங்கல்பட்டி 
அக்ரஹராம்  வார்டு , 3.கருங்கல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் கருங்கல் அக்ரஹாரம் (ஊ) 
மலசிக்காடு, ேமட்டுத்ெதரு வார்டு-3 , 
4.கருங்கல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
பருத்திப்பள்ளி (ஊ) மாரம்பாைளயம் ெதரு 
வார்டு-7 , 5.கருங்கல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
பருத்திப்பள்ளி (ஊ) ேசாமனம்பட்டி வார்டு-8 
, 6.கருங்கல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
கருங்கல்பட்டி  அக்ரஹாரம் (ஊ) கிழக்கு 
காட்டுவளவு வார்டு-1 , 7.கருங்கல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் கருங்கல்பட்டி அக்ரஹாரம் 
(ஊ) கருங்கல்பட்டி வார்டு-2 , 
8.கருங்கல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் கருங்கல் 
அக்ரஹாரம் (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு வார்டு-3 , 
9.கருங்கல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் கருங்கல் 
அக்ரஹாரம் (ஊ) மலசிக்காடு, 
ேமட்டுத்ெதரு, பருத்திப்பள்ளி வார்டு-3 , 
10.கருங்கல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் கருங்கல் 
அக்ரஹாரம் (ஊ) தண்டிபாைறக்காடு 
வார்டு-1 , 11.கருங்கல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
கருங்கல் அக்ரஹாரம் (ஊ) நாவிதன்காடு 
வார்டு-1 , 12.கருங்கல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
கருங்கல்பட்டி அக்ரஹாரம் (ஊ) 
சக்கிலிக்காடு வார்டு-3 , 13.கருங்கல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்கல்பட்டி 
அக்ரஹாரம்  வார்டு-3 , 14.கருங்கல்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்கல்பட்டி கஸ்பா  
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கருங்கல்பட்டி 637410

58 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பருத்திப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஸ்பா 
ெதரு, ேமட்டுநாயக்கன் ெதரு மூப்ப ெதரு 
வார்டு- , 2.பருத்திப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பண்டார மூப்பத்ெதரு, ஆதிதிராவிடர் 
ெதரு  வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
பருத்திப்பள்ளி 637503
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

59 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பருத்திப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு, காட்டு வளவு வார்டு-3 
, 2.பருத்திப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பருத்திப்பள்ளி வார்டு-4 , 3.பருத்திப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவலானம்பாைளயம், 
கவுண்டர் ெதரு வார்டு -5 , 4.பருத்திப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவலனம்பாைளயம் 
பள்ளத் ெதரு, மாரம்பாைளயம்  வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
பருத்திப்பள்ளி 637503

60 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திம்மிபாைளயம், பூசாrக்காடு வார்டு-1 , 
2.இராமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாசவம்பாைளயம், ெகாசவம்பாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, 
இராமாபுரம்  637202

61 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, 
இராமாபுரம்  637202

62 வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இராமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவளவு, ேமட்டுவளவு, 
ஜல்லிக்கல்ேமடு வார்டு-3 , 2.இராமாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விஸ்வநாதகவுண்டம்பாைளயம் புதுவளவு 
வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, 
இராமாபுரம்  637202

63 வடக்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிள்ளாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுப்பாைளயம்  வார்டு -2 , 
2.பிள்ளாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு -1 , 
3.பிள்ளாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசட்டியாகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு -1 , 
4.பிள்ளாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஏrவளவு  வார்டு -2 , 5.பிள்ளாநத்தம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காத்தான்காட்டுவளவு, 
அருந்ததியர் ெதரு, ேவப்பங்காடு  , 
6.பிள்ளாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பிள்ளாநத்தம் காட்டு வளவு   வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பிள்ளாநத்தம்  
637205
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

64 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அவினாசிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அவினாசிப்பட்டி கஸ்பா-அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு-1 , 2.அவினாசிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கூத்தகவுண்டம்பாைளயம் குடித்ெதரு 
காட்டுவளவு வார்டு-1 , 3.அவினாசிப்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாந்ேதாப்புகாலனி, 
அருந்ததியர்ெதரு காட்டு வளவு வார்டு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கூத்தகவுண்டம்பா
ைளயம்  637202

65 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வண்டிநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளர்பாைளயம், காட்டுவளவு வார்டு-1 , 
2.வண்டிநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வண்டிநத்தம் காட்டுவளவு  வார்டு-2 , 
3.வண்டிநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வண்டிநத்தம்கஸ்பா, காட்டுவளவு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
வண்டிநத்தம் 637202

66 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) நடுப்பாைளயம் 
குடித்ெதரு   வார்டு -2 , 
2.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) 
ெகாத்தம்பாைளயம்   வார்டு -2 , 
3.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) 
திம்மராவுத்தன்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு   
வார்டு -2 , 4.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) 
திம்மராவுத்தன்பட்டி குடித்ெதரு   வார்டு -2 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
திம்மராவுத்தம்பட்டி  
637205

67 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) 
பூவாலக்ெகாட்ைட   வார்டு -1 , 
2.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) எலிேமடு   
வார்டு -1 , 3.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) பள்ளிபட்டி   
வார்டு -3 , 4.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) மயிேலrகாடு   
வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
திம்மராவுத்தம்பட்டி, 
ேமற்கு பள்ளிப்பட்டி 
637205
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

68 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கவுண்டம்பாைளயம்(வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) 
கவுண்டம்பாைளயம்  வார்டு -3 , 
2.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) 
கவுண்டம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு, 
காட்டுவளவு  வார் , 3.கவுண்டம்பாைளயம் 
(வ.கி), 85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) 
ராயர்பாைளயம் காட்டு சாைலகள்   வார்டு 
-4 , 4.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) 
கவுண்டம்பாைளயம்   வார்டு -3 , 
5.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) கரும்பாலக்காடு 
வார்டு -4 , 6.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) கரடிகாடு   
வார்டு -3 , 7.கவுண்டம்பாைளயம்  (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) நாடார் ெதரு   
வார்டு -4 , 8.கவுண்டம்பாைளயம்  (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) அய்யங்காடு   
வார்டு -4 , 9.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) 
தாண்டாம்பாைளயம்   வார்டு -4 , 
10.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) ஊஞ்சக்காடு   
வார்டு -4 , 11.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) ேவட்டுவங்காடு 
வார்டு -4 , 12.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) ராயர்பாைளயம் 
காட்டுவளவு   வார்டு -4 , 
13.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) ராயர்பாைளயம் 
வார்டு -4 , 14.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
85.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) ெகாட்டாங்காடு 
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஆர்.கவுண்டம்பாைள
யம்  637205

Page 26 of 78
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16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

69 ெதற்குப் பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.குப்பாண்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குப்பாண்டபாைளயம், இைடயார்பாைளயம்  
வார்டு - 1 , 2.ஒடுவம்பாைளயம்  (வ.கி), 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) 
ஒடுவம்பாைளயம்   வார்டு - 1,2 , 
3.குப்பாண்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குப்பாண்டபாைளயம், காட்டுவளவு   வார்டு 
- 1 , 4.குப்பாண்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) இைடயர்பாைளயம, 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்   வார்டு - 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயா◌்நிைலப் 
பள்ளி. 
ஒடுவம்பாைளயம் 
637205

70 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆன்ட்ராப்பட்டி (வ.கி), 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ஆண்ட்ராப்பட்டி 
காட்டுக் ெகாட்டாய்கள்   வார்டு - 2 , 
2.ஆண்ட்ராப்பட்டி (வ.கி), 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ஆண்ட்ராப்பட்டி 
அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு - 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி 
ஆண்டிராப்பட்டி-63720
5

71 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
துவக்கப்பகுதி, 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மயிலங்காட்டு குடித்ெதரு, அருந்ததியர் 
ெதரு , 2.சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) திருவள்ளுவர் காலனி, 
சிேலான் காலனி , 
3.சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் குடித்ெதரு, 
ேபாயர் ெதரு , 4.சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிேலான்காலனி, 
ெபான்நகர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
சத்திநாயக்கன்பா
ைளயம் 637205
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

72 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்  
துவக்கப்பகுதியின் 
ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கல்லங்காடு அருந்ததியர் ெதரு , 
2.சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 
3.ேகாவில்பாைளயம் (வ.கி), 
சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) பட்டங்காடு 
நாடார் ெதரு, ேதாப்புவளவு நாடார் ெதரு , 
4.ேகாவில்பாைளயம் (வ.கி), 
சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
ேகாவில்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு , 
5.ேகாவில்பாைளயம் (வ.கி), 
சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
சைடயகவுண்டன்பாைளயம், 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 
6.ேகாவில்பாைளயம் (வ.கி), 
சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
பட்டங்காட்டு நாடார் ெதரு , 
7.ேகாவில்பாைளயம் (வ.கி), 
சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
ேகாவில்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு , 
8.ேகாவில்பாைளயம் (வ.கி), சத்திநாய்க்கன் 
பாைளயம் (ஊ) ேதாப்பிவளவு அருந்ததியர் 
ெதரு, நாடார் ெதரு , 
9.சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கல்லங்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
சத்திநாயக்கன்பா
ைளயம் 637205

73 கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இைளயாம்பாைளயம் (வ.கி), 
சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
ேமட்டுப்பாைளயம் குடித்ெதரு, அருந்ததியர் 
ெதரு , 2.இைளயாம்பாைளயம் (வ.கி), 
சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
ேமட்டுப்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 
3.இைளயாம்பாைளயம் (வ.கி), 
சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
இைளயாம்பாைளயம் முதலியார் ெதரு , 
4.இைளயாம்பாைளயம் (வ.கி), 
சத்திநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ) 
இைளயாம்பாைளயம் புதூர் குடித்ெதரு , 
5.இைளயாம்பாைளயம் (வ.கி), 
சத்தியநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) காட்டூர் 
பிrவு ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
உஞ்சைன 
ேமட்டுப்பாைளயம் 
-637205
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

74 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
மண்டகபாைளயம் (ஊ) பாரதி நகர்   வார்டு 
-1 , 2.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
மண்டகபாைளயம் (ஊ) ெகாசவம்பாைளயம், 
அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு -1 , 
3.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
மண்டகபாைளயம் (ஊ) ெகாசவம்பாைளயம் 
குடித்ெதரு   வார்டு -1 , 
4.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
மண்டகபாைளயம் (ஊ) ெகாசவம்பாைளயம் 
காட்டுச்சாைல தாயம்மாள் நகர்   வார்டு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெகாசவம்பாைளயம் 
637205

75 கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
மண்டகபாைளயம் (ஊ) மண்டகபாைளயம் 
காட்டுச்சாைல   வார்டு -2 , 
2.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
மண்டகபாைளயம் (ஊ) மண்டகபாைளயம் 
கிராமநத்தம் ெதற்குபாகம்   வார்டு -2 , 
3.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
மண்டகபாைளயம் (ஊ) மண்டகபாைளயம் 
கிராமநத்தம் வடக்குபாகம்   வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
மண்டகபாைளயம் 
637205

76 வடக்கு பார்த்த பள்ளி 
ெதாகுப்பு கருத்தாய்வு 
ைமய கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) நாடார் ெதரு 
வார்டு -1 , 2.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) ேதேவந்திர 
ெதரு வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி  
குமரமங்கலம் 637205

77 வடக்கு பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) குடித்ெதரு 
கவுண்டம்பாைளயம்  வார்டு-2 , 
2.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) அருந்ததியர் 
ெதரு கவுண்டம்பாைளயம் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
குமரமங்கலம் 637205

78 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) புதுத்ெதரு 
குமரமங்கலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
குமரமங்கலம்  
637205
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

79 ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) ேகாயக்காடு , 
2.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) புதூர் 
குடித்ெதரு , 3.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) புதூர் 
அருந்ததியர் ெதரு , 4.கவுண்டம்பாைளயம் 
(வ.கி). 87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) பைழய 
ெதரு குமாரமங்கலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
குமரமங்கலம்  
637205

80 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கவுண்டம்பாைளயம்(வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) பைழய ெதரு 
வார்டு5 , 2.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) நாமக்கல் 
ெமயின் ேராடு வார்டு5 , 
3.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) புதூர் ேராடு 
வார்டு5 , 4.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) சுப்பராயன் நகர் 
வார்டு5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
குமரமங்கலம்  
637205

81 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபாக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபாக்கம்பாைளயம் குடித்ெதரு , 
2.ேபாக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபாக்கம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு , 
3.ேபாக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபாக்கம்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேபாக்கம்பாைளயம்  
637205

82 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேபாக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சமுத்திரபாைளயம் குடித்ெதரு , 
2.ேபாக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சமுத்திரபாைளயம் காட்டுவைளவு , 
3.ேபாக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்லுப்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு , 
4.ேபாக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்லுப்பாைளயம் குடித்ெதரு , 
5.ேபாக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்லுப்பாைளயம் காட்டுவளவு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேபாக்கம்பாைளயம் 
(கல்லுப்பாைளயம்) 
637205
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

83 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்  அைற 
எண்.16

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.உஞ்சைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உலகப்பம்பாைளயம் நாமக்கல் ேராடு   
வார்டு-2,3 , 2.உஞ்சைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தண்ணரீ் பந்தல்பாைளயம் ஆலங்காடுபுதூர் 
வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளி 
உலகப்பம்பாைளயம் 
637205

84 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், வடக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.உஞ்சைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உஞ்சைனகுடித்ெதரு மின்வாrய 
குடியிருப்பு  வார்டு4 மற்றும் 6 , 
2.உஞ்சைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உஞ்சைன 
ஆதிதிராவிடர் ெதருகாலனி 
ேதேவந்திரர்ெதருகாலனிவார்டு5 , 
3.உஞ்சைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு பைழய 
வளவு,ேதேவந்திரர்ெதருபைழயவளவுவார்டு6 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
உஞ்சைன  637205

85 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு  
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.உஞ்சைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்டிக்காபாைளயம் அருந்ததியர் 
ெதரு,நாடார்ெதரு வார்டு7 , 2.உஞ்சைன 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாலப்பாைளயம் 
குடித்ெதரு அருந்ததியர் 
ெதருகிணத்துக்காடுவார்டு8 , 3.உஞ்சைன 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உஞ்சைன 
மாதுபட்டியான் காடு ேமற்கு காடு 
நீர்ப்பள்ளம்வார்டு9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
உஞ்சைன  637205

86 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கிளாப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எைளயாம்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
2.கிளாப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சாமிக்கவுண்டம்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
3.கிளாப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிளாப்பாைளயம் காட்டுசாைலகள்  வார்டு 
-2 , 4.கிளாப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிளாப்பாைளயம் கஸ்பா  வார்டு -5 , 
5.கிளாப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்குபள்ளிப்பட்டி மற்றும் 
காட்டுசாைலகள் வார்டு - , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கிளாப்பாைளயம்  
637202

Page 31 of 78



List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

87 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு  
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கிளாப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முகாசிபுதூர்-அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு -4 , 
2.கிளாப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருக்கூர்-முகாசிகாட்டுசாைலகள்  வார்டு -3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கிளாப்பாைளயம்  
637202

88 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாளிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுக்காடு, ேமார்காளிபாைளயம், 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு , 
2.ேமாளிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாச்சம்பாைளயம், காட்டுச்சாைலகள் வார்டு 
2 , 3.ேமாளிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமாளியப்பள்ளி நாடார் ெதரு, அருந்ததியர் 
ெதரு   வார்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேமாளிப்பள்ளி 637201

89 வடக்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாளிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு  4 , 
2.ேமாளிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மூப்பங்காடு, சின்னாம்பாைளயம் 
காட்டுச்சாைலகள்  வார்டு , 3.ேமாளிப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னேமாளிபள்ளி, 
ெபான்னிேமடு சாணார்பாைளயம் காட்டுச்ச 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேமாளிப்பள்ளி 637201

90 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நல்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லிபாைளயம், சக்கிலித்ெதரு வார்டு - 1 , 
2.நல்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லிபாைளயம் (ஊ) வார்டு - 1 , 
3.நல்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாப்பம்பாைளயம், சக்கிலியர் ெதரு, காட்டு 
வளவு    வா , 4.நல்லிபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பச்சாம்பாைளயம் வார்டு - 2 , 
5.நல்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லிபாைளயம், சக்கிலியர் ெதரு   வார்டு 
- 1 , 6.நல்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருத்தியார்ெதரு வார்டு - 1 , 
7.நல்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புளியங்காடு வார்டு - 3 , 8.நல்லிபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீரக்காடு வார்டு - 3 , 
9.நல்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வயக்காடு வார்டு - 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
நல்லிபாைளயம் 
637201
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

91 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.நல்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம் வார்டு - 4 , 
2.நல்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நல்லிபாைளயம் வார்டு - 4 , 
3.நல்லிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுவளவு வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி பள்ளி. 
நல்லிபாைளயம்-புது
ப்பாைளயம் 637201

92 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அன்பு 
நகர் வார்டு-1 , 2.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நாராயணபாைளயம் வார்டு-1 , 
3.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணக்காடு வார்டு-1 , 4.கருேவப்பம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-2 , 5.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) எருைமக்காரன் காடு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
நாராயணம்பாைளய
ம் 637304

93 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாங்குட்ைட வார்டு-2 , 2.கருேவப்பம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டாம்பாைளயம் 
வார்டு-10 , 3.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ைகக்ேகாலன்காடு வார்டு-10 , 
4.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விrயன்காடு வார்டு-10 , 5.கருேவப்பம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குப்பாயிகாடு வார்டு-10 , 
6.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகான்ைனக்காடு வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
நாராயணம்பாைளய
ம் 637304

94 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திருநகர் காலனி வார்டு-3 , 
2.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இந்திரா நகர் வார்டு-3 , 3.கருேவப்பம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம் ஜி ஆர் நகர் 
வார்டு-3 , 4.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு-3 , 
5.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அவினாசி ெதரு வார்டு-3 , 
6.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குதிைரபள்ளம் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
குதிைரப்பள்ளம்,கரு
ேவப்பம்பட்டி 637304
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

95 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-3 , 
2.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-3 , 
3.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்ைம காடு வார்டு-3 , 4.கருேவப்பம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருேவம்பம்பட்டி 
கஸ்பா வார்டு-4 , 5.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-4 , 
6.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாட்டப்புள்ளி வலவு வார்டு-4 , 
7.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஐயங்காடு வார்டு-4 , 8.கருேவப்பம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுபாைளயம் வார்டு-4 , 
9.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
என்.புதுப்பாைளயம் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
குதிைரப்பள்ளம்,கரு
ேவப்பம்பட்டி 637304

96 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆத்தூராம்பாைளயம் வார்டு-7 , 
2.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-7 , 
3.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயகாடு வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
குதிைரப்பள்ளம்,கரு
ேவப்பம்பட்டி 637304

97 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளியங்காடு வார்டு-5 , 
2.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குண்ணாங்கல்காடு வார்டு-5 , 
3.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சீனிவாசம்பாைளயம்,அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-5 , 4.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அருந்ததியர் ெதரு ேமல்வளவு வார்டு-5 
, 5.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுவளவு வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சீனிவாசம்பாைளயம் 
637304
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

98 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்  ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளக்காடு வார்டு-6 , 2.கருேவப்பம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீனிவாசம்பாைளயம் 
பைழயவளவு வார்டு-6 , 3.கருேவப்பம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாணிக்காடு, 
ஆண்டிக்காடு வார்டு-6 , 4.கருேவப்பம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடப்பங்காடு வார்டு-6 , 
5.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆத்தூராம்பாைளயம் புதுவளவு வார்டு-8 , 
6.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பட்டங்காடு வார்டு-8 , 7.கருேவப்பம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ைணசத்யா நகர் 
வார்டு-8 , 8.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காட்டாம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-9 , 9.கருேவப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெவள்ளநல்லாம்பாைளயம் வார்டு-9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சீனிவாசம்பாைளயம் 
637304

99 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாழிக்கால்நத்தம் காட்டுவளவு 
அருந்ததியர்ெதரு   வார் , 2.ராஜாபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாழிக்கால்நத்தம் 
குடித்ெதரு   வார்டு - 2 , 3.ராஜாபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருப்பகவுண்டம்பாைளயம் காட்டுவளவு   
வார்டு - 3 , 4.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேகாழிக்கால்நத்தம் கஸ்பா 
தீர்த்தாங்காடு   வார்டு - 4 , 
5.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தீர்த்தாங்காடு   வார்டு - 4 , 
6.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பரவலிக்காடு, சித்தம்பாைளயம்   வார்டு - 
4 , 7.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மாபாைளயம்   வார்டு - 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, 
ேகாழிக்கால்நத்தம்  
637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

100 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசலத்தான் ேதாப்பு   வார்டு - 4 , 
2.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சன்னப்பாைற   வார்டு - 4 , 
3.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவலனங்காடு, மணக்காட்டான் காடு   
வார்டு - 4 , 4.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) தட்டான்காடு, ெகம்மங்காடு,சீரனங்காடு, 
அருவங்காடு, ப , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நிதியுதவி ெபறும் 
ெதாடக்கப்பள்ளி. 
ஒக்கிலிப்பட்டி 637209

101 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஒக்கிலிபட்டி குடித்ெதரு, ஒக்கிலிபட்டி 
நாடார்ெதரு,  , 2.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஒக்கிலிபட்டி அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு - 5 , 3.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதாட்டக்காடு, தச்சாகாடு, ஆயக்காடு, 
ெபrயகாடு, அருவங்காடு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஒருங்கிைணந்த 
குழந்ைதகள் நல 
வளர்ச்சி 
ைமயம்.ஒக்கிலிப்பட்
டி-637209

102 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்டிேமய்க்கன்பட்டி   வார்டு - 1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
குட்டிேமய்க்கன்பட்டி 
637209

103 ெதற்குபார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்டிேமய்க்கன்பட்டி குடித்ெதரு   வார்டு - 
7 , 2.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பனந்ேதாப்பு   வார்டு - 7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
குட்டிேமய்க்கன்பட்டி 
637209

104 ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கனரங்குட்ைட   வார்டு - 7 , 
2.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமாட்சி நகர்   வார்டு - 8 , 
3.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மாபாைளயம், பால்மைட குடித்ெதரு   
வார்டு - 8 , 4.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பால்மைட அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு 
- 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அம்மாபாைளயம் - 
637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

105 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆலாங்காடுகாட்டுவளவு, நாடார்ெதரு   
வார்டு - 1 , 2.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளிகாடு, பள்ளிபாைளயத்து காட்டுவளவு  
வார்டு - 1 , 3.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னகாடு வாத்தியார்காடு காட்டுவளவு   
வார்டு - 1 , 4.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கrயப்பன்குட்ைட அருந்ததியர்ெதரு   
வார்டு - 1 , 5.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்மன்குட்ைட குடிெதரு காட்டுவளவு   
வார்டு - 1 , 6.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்மன்குட்ைட அருந்ததியர்ெதரு 
நாடார்ெதரு வார்டு  , 7.கருமாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கருமாபுரம் குடித்ெதரு, 
காட்டுவளவு   வார்டு - 1 , 8.கருமாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திரர்ெதரு, 
பண்டிரக்காடு, வண்ணத்தாங்காடு   வா , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கருமாபுரம் 637202

106 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு   வார்டு - 7 , 
2.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருப்பகவுண்டன்பாைளயம் காட்டுவளவு   
வார்டு - 7 , 3.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மரவம்பாைளயம் குடித்ெதரு   வார்டு - 8 , 
4.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மரவம்பாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு   
வார்டு - 8 , 5.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
ஊ(வ.கி) மற்றும் (ஊ)(வ.கி) மற்றும் (ஊ)
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)(வ.கி) மற்றும் (ஊ)(வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கrயப்பன்பட்டிகுடித்ெதரு 
காட்டுவளவு நாடார்ெதரு   வார்டு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கருமாபுரம் 637202
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

107 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அலங்காடு 
ெவத்திைலகாரன்காடு காட்டுவளவுகள்   
வார்டு --   , 2.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கவசப்பாளி அருந்ததியர்ெதரு 
காட்டுவளவுகள்   வார்டு - , 3.கருமாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலாம்பட்டிேதாப்புகாடு 
காட்டுவளவுகள், வள்ளுவர்ெதரு,  , 
4.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வக்கனாங்காடு வண்ணாங்காடு 
ஆதிமுத்தான்பள்ளம் காட்டு  , 5.கருமாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காங்ேகயம்பாைளயம் 
குடித்ெதரு, ெநசவுெதரு வார்டு    , 
6.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காங்ேகயம்பாைளயம் காட்டுவளவுகள்   
வார்டு - 3 , 7.கருமாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காங்ேகயம்பாைளம் அருந்ததியர்ெதரு   
வார்டு - 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
காங்ேகயம்பாைளய
ம் 637302

108 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மூனாம்பாலிகாடு அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு 
-1 , 2.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு 
வார்டு -1 , 3.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளிபாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு 
-2 , 4.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாடார்ெதரு வார்டு -2 , 5.வட்டூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பள்ளிபாைளயம் குடித்ெதரு  
வார்டு -2 , 6.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆனங்கூராம்பாைளயம் வார்டு -3 , 7.வட்டூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாசுவங்காடு வார்டு -3 , 
8.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாட்டாம்பாைளயம் வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
வட்டூர்-பள்ளிபாைள
யம்  637205
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

109 வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுபாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு -5 , 
2.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுபாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 
-5 , 3.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கணக்கப்பட்டி குடித்ெதரு வார்டு -6 , 
4.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணக்கப்பட்டி 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு -6 , 5.வட்டூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அப்பியாப்பட்டி 
குடித்ெதரு வார்டு -7 , 6.வட்டூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அப்பியாப்பட்டி வார்டு -7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
வட்டூர்-கணக்கப்பட்டி 
637205

110 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின். கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கவுண்டம்பாைளயம் வார்டு -4 , 2.வட்டூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவலனம்பட்டி 
காட்டுவளவு வார்டு -10 , 3.வட்டூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வட்டூர் கஸ்பா  வார்டு -9 , 
4.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
உத்தண்டிபாைளயம் வார்டு -11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
வட்டூர்-ெபத்தாம்பட்
டி  637205

111 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபத்தாம்பட்டி 
காட்டுவளவு  வார்டு -8 , 2.வட்டூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெபத்தாம்பட்டி 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு -8 , 3.வட்டூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தண்ணரீ் பந்தல்பாைளயம் 
காட்டுவளவு  வார்டு -11 , 4.வட்டூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் 
அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு  -11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
வட்டூர்-ெபத்தாம்பட்
டி  637205
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

112 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நூகன்காடு 
குடித்ெதரு  வார்டு -12 , 2.வட்டூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நூக்கங்காடு அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு -12 , 3.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமார்பாைளயம் காட்டுவளவு  வார்டு -12 , 
4.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பைழயேமார்பாைளயம்  வார்டு -12 , 
5.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுேமார்பாைளயம்  வார்டு -12 , 6.வட்டூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைடவதீி  வார்டு -12 , 
7.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வள்ளுவர் 
ெதரு  வார்டு -12 , 8.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதாப்பங்காடு அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு -12 , 9.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாப்பங்காடு காட்டுவளவு  வார்டு -12 , 
10.வட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம்  வார்டு -12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ேமா
ர்பாைளயம் 637205

113 வடக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேகாட்டபாைளயம் (வ.கி), திருமங்கலம் 
(ஊ) ேகாட்டபாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு -1 , 2.ேகாட்டபாைளயம் (வ.கி), 
திருமங்கலம் (ஊ) 
சின்னக்ேகாட்டப்பாைளயம் குடித்ெதரு   
வார்டு -1 , 3.ேகாட்டபாைளயம் (வ.கி), 
திருமங்கலம் (ஊ) ெபrயேகாட்டப்பாைளயம் 
குடித்ெதரு வார்டு -1 , 4.திருமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) திருமங்கலம் காட்டுவளவு  
வார்டு -2 , 5.திருமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) திருமங்கலம் அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு 
-2 , 6.திருமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திருமங்கலம் குடித்ெதரு வார்டு -2 , 
7.கருப்பகவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
திருமங்கலம் (ஊ) 
கருப்பகவுண்டம்பாைளயம் காட்டு வளவு 
வார்டு -3 , 8.கருப்பகவுண்டம்பாைளயம் 
(வ.கி), திருமங்கலம் (ஊ) 
கருப்பகவுண்டம்பாைளயம் குடித்ெதரு  
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
திருமங்கலம் 637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

114 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருமங்கலம் புதுப்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர்நத்தம் 
காட்டுவளவு  வார்டு -1 , 
2.சின்னதம்பிபாைளயம் (வ.கி), திருமங்கலம் 
புதுப்பாைளயம் (ஊ) சின்னதம்பிபாைளயம் 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்  வார்டு -2 , 
3.திருமங்கலம் புதுப்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புதுப்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் 
நத்தம்  வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சின்னதம்பிபாைளய
ம்- 637209

115 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
முதல்அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெநய்க்காரப்பட்டி (வ.கி), 
ைகலாசம்பாைளயம் (ஊ) ெநய்க்காரப்பட்டி 
அருந்ததியர் ெதரு 1   வார்டு - 1 , 
2.ெநய்க்காரப்பட்டி (வ.கி), 
ைகலாசம்பாைளயம் (ஊ) ெநய்க்காரப்பட்டி 
குடித்ெதரு   வார்டு - 1 , 3.ெநய்க்காரப்பட்டி 
(வ.கி), ைகலாசம்பாைளயம் (ஊ) 
ெநய்க்காரப்பட்டி அருந்ததியர் ெதரு 2   
வார்டு - 1 , 4.ெநய்க்காரப்பட்டி (வ.கி), 
ைகலாசம்பாைளயம் (ஊ) ெநய்க்காரப்பட்டி 
குடித்ெதரு 2   வார்டு  1 , 
5.ெநய்க்காரப்பட்டி (வ.கி), 
ைகலாசம்பாைளயம் (ஊ) ெநய்க்காரப்பட்டி 
அருந்ததியர் ெதரு  3  வார்டு  1 , 
6.ெநய்க்காரப்பட்டி (வ.கி), 
ைகலாசம்பாைளயம் (ஊ) காேலஜ் ேமடு   
வார்டு  2 , 7.ெநய்க்காரப்பட்டி (வ.கி), 
ைகலாசம்பாைளயம் (ஊ) நாரமுப்பன்பள்ளம் 
1   வார்டு  2 , 8.ெநய்க்காரப்பட்டி (வ.கி), 
ைகலாசம்பாைளயம் (ஊ) முலிகாடு 
அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு  2 , 
9.ெநய்க்காரப்பட்டி (வ.கி), 
ைகலாசம்பாைளயம் (ஊ) நாரமுப்பன்பள்ளம் 
2   வார்டு  2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி  
58.ைகலாசம்பாைள
யம் 637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

116 வடக்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ைகலாசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrய ேதாட்டம்   வார்டு  2 , 
2.ைகலாசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ைகலாசம்பாைளயம் குடித்ெதரு   வார்டு  2 
, 3.ைகலாசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrய ேதாட்டம் 2   வார்டு  2 , 
4.ைகலாசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அப்பூர்பாைளயம் குடித்ெதரு   வார்டு - 3 , 
5.ைகலாசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சத்யா நகர்   வார்டு - 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
58-ைகலாசம்பாைள
யம் 637209

117 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ைகலாசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிேலான்காலனி-1    வார்டு - 4 , 
2.ைகலாசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபான் நகர் காலனி   வார்டு - 4 , 
3.ைகலாசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிேலான் காலனி   வார்டு - 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
58-ைகலாசம்பாைள
யம் 637209

118 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கூட்டப்பள்ளி 
குடித்ெதரு வார்டு 12, 13 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
கூட்டப்பள்ளி 637 214

119 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ராஜாகவுண்டம்பாைளயம் ெதரு-7 வார்டு 14 
, 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கூட்டப்பள்ளி 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு  11 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) டி.சி.எஸ்.நகர் வார்டு 
13 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) டி.சி.எஸ்.நகர் 
வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
கூட்டப்பள்ளி 637 214

120 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெவள்ளாளப்பட்டி 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு  11 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேவளாளர் காலனி 
வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
கூட்டப்பள்ளி 637214

121 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பிருந்தாவன் நகர் 
வார்டு 11 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெவள்ளாளப்பட்டி, ஜவீா நகர்  வார்டு 11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
கூட்டப்பள்ளி 637214
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

122 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கூட்டப்பள்ளி வடீ்டு 
வசதி வாrயம் எல் ைடப் வார்டு 12 பகுதி-1 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
கூட்டப்பள்ளி 637214

123 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கூட்டப்பள்ளி வடீ்டு 
வசதி வாrயம் எல் ைடப் வார்டு -12  
பகுதி-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
கூட்டப்பள்ளி 637214

124 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கூட்டப்பள்ளி வடீ்டு 
வசதி வாrயம் எம் ைடப் வார்டு 13 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கூட்டப்பள்ளி வடீ்டு 
வசதி வாrயம் எச் ைடப் வார்டு 13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
கூட்டப்பள்ளி 637214

125 கிழக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கூட்டப்பள்ளி வடீ்டு 
வசதி வாrயம் இ ைடப் வார்டு 12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
கூட்டப்பள்ளி 637214

126 வடக்குப்பார்த்த  
கட்டிடத்தின்,  
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பங்களா ெதரு 
வார்டு-15 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஆைனமைலகரடு வார்டு-15 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) அண்ணாநகர் 
வார்டு-15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கபள்ளி, 
ராஜாகவுண்டம்பா
ைளயம் 637209

127 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
இராஜகவுண்டம்பாைளயம் ெதரு 4 வார்டு-14 
, 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
இராஜகவுண்டம்பாைளயம் ெதரு - 5 
வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கபள்ளி, 
ராஜாகவுண்டம்பா
ைளயம் 637209

128 வடக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின்,  
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
இராஜகவுண்டம்பாைளயம் ெதரு 6 வார்டு-14 
, 2.திருச்ெசங்ேகாடு  (ந) 
இராஜகவுண்டம்பாைளயம் ெதரு - 8 
வார்டு-14 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு  (ந) 
இராஜகவுண்டம்பாைளயம் ெதரு - 2 
வார்டு-14 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு  (ந) ேபாlஸ் 
ைலன் வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கபள்ளி, 
ராஜாகவுண்டம்பா
ைளயம் 637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

129 வடக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ராஜாகவுண்டம்பாைளயம் ெதரு-3 வார்டு-15 
, 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெசாக்கண்ணன் காடு 
வார்டு-14 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பள்ளக்காடு வார்டு-13 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) ேபங்கர்ஸ்காலனி வார்டு-14 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கபள்ளி, 
ராஜாகவுண்டம்பா
ைளயம் 637209

130 ேமற்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சூrயம்பாைளயம் 
ெதரு - 4  வார்டு-10 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சூrயம்பாைளயம் ெதரு - 6 வார்டு-10 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சூrயம்பாைளயம் 
ெதரு-5 வார்டு-10 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பைழய சாவடி ெதரு வார்டு-10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
சூrயம்பாைளயம் 
637209

131 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சூrயம்பாைளயம் 
ெதரு - 7 வார்டு-15  பகுதி-1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
சூrயம்பாைளயம் 
637209

132 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சூrயம்பாைளயம் 
ெதரு - 7 வார்டு-15 பகுதி-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சூrயம்பாைளயம் 
637209

133 ெதற்கு  பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு  
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சூrயம்பாைளயம் 
ெதரு 3 வார்டு-10 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சூrயம்பாைளயம் ெதரு 1 வார்டு-10 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சூrயம்பாைளயம் 
ெதரு-2 வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சூrயம்பாைளயம் 
637209

134 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சட்ைடயம்புதூர் ெதரு 
1  வார்டு 16 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சட்ைடயம்புதூர் ெதரு 2வார்டு 16 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி, 
சட்ைடயம்புதூர் 
637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

135 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சட்ைடயம்புதூர் ெதரு 
3வார்டு 16 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சட்ைடயம்புதூர் ெதரு 4வார்டு 16 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சட்ைடயம்புதூர் ெதரு 
5வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி, 
சட்ைடயம்புதூர் 
637211

136 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சட்ைடயம்புதூர் ெதரு 
8வார்டு 16 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சட்ைடயம்புதூர் ெதரு 7வார்டு 16 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சட்ைடயம்புதூர் ெதரு 
6வார்டு 16 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சட்ைடயம்புதூர் ெதரு 9வார்டு 16 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சட்ைடயம்புதூர் ெதரு 
10வார்டு 16 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு 
சட்ைடயம்புதூர் ெதரு2,7வார்டு 16 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி, 
சட்ைடயம்புதூர் 
637211

137 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பங்களா ெதரு வார்டு 
17 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நரசிம்மன் ெதரு 
வார்டு 17 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சாணார்பாைளயம் ேராடு  வார்டு 17 , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ைவத்தியலிங்கம் 
பிள்ைளத் ேதாட்டம்வார்டு 17 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஆஞ்சேநயர் 
ேகாவில்ெதரு வார்டு 17 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

மகாேதவ  
வித்யாலயா 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

138 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேமற்கு 
முனியப்பன்ேகாவில் ெதரு  வார்டு 17 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெதற்குமாட வதீி 
வார்டு 24 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
வடக்குமாட வதீி வார்டு 24 , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெதப்பக்குளத் ெதரு 
வார்டு 9 , 5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) வடிேவல் 
பிள்ைள ெதரு 1  வார்டு 9 , 
6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) வடிேவல்பிள்ைள 
ெதரு 2  வார்டு 9 , 7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
வடிேவல் பிள்ைள ெதரு 3  வார்டு 9 , 
8.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) வடிேவல் பிள்ைள 
ெதரு 4  வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

மகாேதவ 
வித்யாலயா 
நடுநிைலபள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

139 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 1-வது 
அைற ேமற்கிலிருந்து 
அைற எண் - 1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஒட்டர் ெதரு வார்டு 7 
, 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எஸ்.வி. ஏ. 
எக்ஸ்ெடன்சன் கிராஸ்ேலன்   வார்டு 7 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எஸ்.வி.எ.இ.ெதரு-2 
வார்டு 7 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
எஸ்.வி.எ.இ.ெதரு-3 வார்டு 7 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கும்ேரசபுரம் ெதரு -1 
வார்டு 6 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
கும்ேரசபுரம் ெதரு -2  வார்டு 6 , 
7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கும்ேரசபுரம் ெதரு -3  
வார்டு  6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசு.ெபண்கள்.ேம.நி.
பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

140 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 2-வது 
அைற ேமற்கிலிருந்து 
அைற எண் - 2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கும்ேரசபுரம் ெதரு -4  
வார்டு  6 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
கும்ேரசபுரம் ெதரு -5  வார்டு 6 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கும்ேரசபுரம் ெதரு -6  
வார்டு 6 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
கும்ேரசபுரம் ெதரு -7 வார்டு 6 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ராஜவீ்நகர் வார்டு 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு.ெபண்கள்.ேம.நி.
பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

141 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 3-வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சங்ககிr ேராடு 
வார்டு 7 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ரங்கசாமி 
பிள்ைளத் ெதரு 1வார்டு 9 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) வடீில்லாேதார் சங்க 
காலனி ெதரு (வடக்கு)  வார்டு 7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு.ெபண்கள்.ேம.நி.
பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

142 ெதற்குப்  பார்த்த  
கட்டிடத்தின் 4-வது  
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எஸ் வி எ இ 
எக்ஸ்ெடன்சன் ெதரு1 கிராஸ்1 2 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேசலம் சங்ககிr 
பிrவுேராடு  வார்டு  18 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) வடீில்ேலாதர் சங்க காலனி  வார்டு 7 , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
எஸ்.வி.எ.இ.எக்ஸ்டன்சன்-3 வார்டு 7 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எஸ்.வி.எ.இ 
எக்ஸ்ெடன்சன் கிராஸ்1 வார்டு7 , 
6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எஸ்.வி.எ.இ 
எக்ஸ்ெடன்சன் கிராஸ்2 வார்டு7 , 
7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேசலம் - சங்ககிr 
ைடவர்ஷன் ேராடு வார்டு-18,6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு.ெபண்கள்.ேம.நி.
பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

143 ெதற்குப்பார்த்த  
கட்டிடத்தின், 5-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ைதலாம்பிைக  
கிராஸ்ேராடு வார்டு-9 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) ரங்கசாமி பிள்ைள ெதரு -2 வார்டு-9 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ரங்கசாமி பிள்ைள 
ெதரு -3 வார்டு-9 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ரங்கசாமி பிள்ைள ெதரு -4 வார்டு-9 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ைதலாம்பிைக நகர் -1 
வார்டு-9 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ைதலாம்பிைக நகர் -3 வார்டு-9 , 
7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ைதலாம்பிைக நகர் -4 
வார்டு 9- , 8.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ைதலாம்பிைக நகர் -5  வார்டு 9 , 
9.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ைதலாம்பிைகெதரு-6 
வார்டு 9 , 10.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ைதலாம்பிைகெதரு-7 வார்டு 9 , 
11.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ைதலாம்பிைகநகர் 
ெதரு-2 வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசு.ெபண்கள்.ேம.நி.
பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

144 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) வடக்கு ரத வதீி  
வார்டு-18 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கம்மாளர் 
சந்து வார்டு-24 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெசங்ேகாட்ைடயன் சந்து வார்டு-24 , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) வடுகர் ெதரு 
வார்டு-23 , 5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெபrயமாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு வார்டு24 , 
6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேமேனஜர் ஆபஸீ் 
சந்து வார்டு24 , 7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பைழயதாலூக்கா ஆபஸீ்சந்து (ேமற்கு) 
வார்டு-24 , 8.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சன்னதிெதரு வார்டு-24 , 9.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) பஜார்ெதரு வார்டு-24 , 
10.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேஜாகியர்மடம் சந்து 
வார்டு-24 , 11.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெதலுங்கு 
பஜைன மடம் சந்து வார்டு24 , 
12.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாணார்மடம்சந்து 
வார்டு-24 , 13.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஆறுமுகம் சந்து வார்டு-24 , 
14.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேதரடித்ெதரு 
வார்டு-24 , 15.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெதற்குரதவதீி வார்டு-24 , 16.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) குழந்ைதேவல்சந்து வார்டு-24 , 
17.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) வடுகர்சந்து வார்டு-23 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
மைலயடிவாரம் 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

145 வடக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பாலூத்துெதரு 
வார்டு-25 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சின்னமாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு வார்டு25 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு வார்டு25 , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) மாrமுத்து ெதரு 
வார்டு-25 , 5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு வார்டு-25 , 
6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
சந்து வார்டு-25 , 7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பாலூத்து ெதரு வார்டு-25 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஒருங்கிைனந்த 
குழந்ைதகள் 
நலவளர்ச்சிைமயம் 
மைலயடிவாரம் 
நrப்பள்ளம் 
திருச்ெசங்ேகாடு
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

146 வடக்குபார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேமட்டுத்ெதரு எண் 1 
வார்டு-26 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ேமட்டுத்ெதரு எண் 2 வார்டு-26 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேமட்டுத்ெதரு எண்  3 
வார்டு-26 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஒருங்கிைனந்த 
குழந்ைதகள் நல 
வளர்ச்சி ைமயம் 
மைலயடிவாரம் 
நrப்பள்ளம் 
திருச்ெசங்ேகாடு

147 வடக்குப்பார்த்த 
மின்சாரப்பிrவு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சின்னைபயன் சந்து 
வார்டு-24 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
முத்துசாமிபிள்ைள ெதரு வார்டு-25 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாராயணராஜ் சந்து 
வார்டு-25 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
அய்யாவுகவுண்டர் சந்து வார்டு-25 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ரங்கசாமிெசட்டி ெதரு 
வார்டு-25 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
கருப்பண்ணன் சந்து வார்டு-25 , 
7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) முத்துசாமிகவுண்டர் 
சந்து வார்டு-25 , 8.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெகாத்தல்ெதரு (பூக்கைடசந்து) வார்டு-25 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
அலுவலகம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

148 வடக்குப்பார்த்த  
கட்டிடத்தின் 
வருவாய்பிrவு அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நrப்பள்ளம் ெதரு 
வார்டு-26 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
அலுவலகம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

149 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேமட்டுத் ெதரு-4 
வார்டு-26 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
இந்திராகாலனி வார்டு-26 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
அலுவலகம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

150 ேமற்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) மைலயடித் ெதரு  
வார்டு-24 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சின்னபாலூத்துசந்து-1  வார்டு-33 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சின்னபாலூத்து சந்து 
எண் 2  வார்டு-33 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
காமாட்சியம்மன் சந்து  வார்டு-33 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) குருசாமி சந்து  
வார்டு-33 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
மைலயடிவாரம்  
637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

151 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாமக்கல் ேராடு 
வார்டு 23 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாமக்கல் 
ேராடு வார்டு 23 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி கட்டிடம். 
குடிநீர் ெதாட்டி 
அருகில் அண்ணா 
பார்க்-637211

152 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாகர்பள்ளம் வார்டு 
33 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பச்சியம்மன்ேகாவில்ெதரு வார்டு 32 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாகர்பள்ளம் வார்டு 
33 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஒருங்கிைணந்த 
குழந்ைதகள் நல 
வளர்ச்சி ைமயம், 
சின்னபாவடி 637211

153 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாடார்ெதரு வார்டு 32 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி கட்டிடம். 
குடிநீர் ெதாட்டி 
அருகில் அண்ணா 
பார்க்-637211

154 கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம், 
அண்ணாபூங்கா

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பச்சியம்மன்ேகாவில்ெதரு வார்டு 32 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) மலார்குட்ைட வார்டு 
32 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

குழந்ைதகள் நல 
ைமயம், 
அண்ணாபூங்கா 
637211

155 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாமியாறு கிணறு 
வார்டு 33 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
வரீராகவமுதலி ெதரு வார்டு 20 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) லட்சுமண ெசட்டி 
சந்து வார்டு 23 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
வடுகர் ெதரு வார்டு 23 , 5.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) ஒட்டர் சந்து வார்டு 23 , 
6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நஞ்சப்பர் ெதரு 
வார்டு 20 , 7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சூைல 
சந்து வார்டு 23 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி, 
சின்னபாவடி 637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

156 கிழக்குபார்த்தகட்டிடத்தி
ன் வடக்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கறிக்கைடத் ெதரு 
வார்டு-19 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சின்னபாவடி சந்து வார்டு-20 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேவலப்ப முதலி 
ெதரு வார்டு-20 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு-20 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெபrயஒங்காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு-23 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பாவடி 
ெதரு 3 வார்டு-19 , 7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பாவடி ெதரு 4 வார்டு-19 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கபள்ளி, 
சின்னபாவடி  637211

157 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கல்லாண்டித் ெதரு 
வார்டு-18 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) முகமதியர் 
ெதரு வார்டு-18 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பத்திரகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு-18 
, 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெகால்லர் மண்டபம் 
ெதரு  வார்டு-18 , 5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெகால்லர் மண்டபம் சந்து 1 வார்டு-18 , 
6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெகால்லர்மண்டபம் 
சந்து 2 வார்டு-18 , 7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெகால்லர்மண்டபம் சந்து 3 வார்டு-18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ெசங்குந்தர் கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

158 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) புள்ளிக்கார் ெதரு 
வார்டு-19 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) புள்ளிக்கார் 
சந்து வார்டு-19 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
அப்பாவு சந்து வார்டு-19 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) பாவடித் சந்து 6 வார்டு-19 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பாவடி ெதரு 7 
வார்டு-19 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பாவடி 
ெதரு 10 வார்டு-19 , 7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சுப்பராயன் ெதரு வார்டு-19 , 
8.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பாவடி சந்து -2 
வார்டு-20 , 9.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பாவடி 
சந்து 3 வார்டு-20 , 10.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பாவடி சந்து 4 வார்டு-20 , 
11.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பைழய ேசலம் 
ேராடு வார்டு-19 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ெசங்குந்தர் கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

159 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெநசவாளர் காலனி 
ெதரு 1 வார்டு-5 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெநசவாளர் காலனி ெதரு 2 வார்டு-5 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெநசவாளர் காலனி 3 
வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெந
சவாளர் காலனி, 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

160 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெநசவாளர் காலனி 
ெதரு 4 வார்டு-5 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெநசவாளர் காலனி ெதரு 5 வார்டு-5 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெநசவாளர் காலனி 
ெதரு 6 வார்டு-5 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சின்னான் கிணறு சந்து வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெந
சவாளர் காலனி,  
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

161 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு  
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கிழக்குமுனியப்பன் 
ேகாவில் ெதரு, சந்து வார்டு 6 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பாவடி ெதரு 
வார்டு-19 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பாவடி 
ெதரு 2 வார்டு-19 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பாவடி ெதரு  5 வார்டு-19 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பாவடி ெதரு  8 
வார்டு-20 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பாவடி 
ெதரு  9 வார்டு-20 , 7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பாவடி ெதரு  11 வார்டு-20 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ெசங்குந்தர் கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

162 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சங்ககிr ேராடு 
வார்டு 1 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சீத்தாராம்பாைளயம் பிrவு வார்டு 1 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) திருநகர் காலனி 
வார்டு 1 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நடராஜ 
நகர் வார்டு 1 , 5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சீத்தாராம்பாைளயம் வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
சீத்தராம்பாைளயம் 
637209

163 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பழனி ஆண்டவர் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு 1 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) துப்புரவுபணியாளர் 
காலனி (சங்ககிr ேராடு  வார்டு 1 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெகால்லுேமடு வார்டு 
1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
சீத்தராம்பாைளயம் 
637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

164 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
மாங்குட்ைடபாைளயம் வார்டு  8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி.மாங்
குட்ைடபாைளயம்  
637209

165 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) டி.பி.ஆறுமுகம் நகர்  
வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி 
மாங்குட்ைடபாைள
யம் 637209

166 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) முனியப்பன் ேகாவில் 
ேதாட்டம்  வார்டு -8 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
மாங்குட்ைடபாைளயம் ேராடு வார்டு -1 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சீதாராம்பாைளயம் 
ெதரு 5வார்டு -1 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சீத்தாரம்பாைளயம் ெதரு-1 வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி. 
சீத்தாராம்பாைளயம் 
637209

167 கிழக்குபார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சீதாராம்பாைளயம், 
சக்திேவல்நகர் ெதருஎண்-1வார்டு -1 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சீதாராம்பாைளயம் 
சக்திேவல்நகர் ெதருஎண்-2வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி. 
சீத்தாராம்பாைளயம் 
637209

168 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 2-வது 
அைறயிலிருந்து ேமற்கு

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
மாங்குட்ைடபாைளயம்ேராடு 
அருந்ததியர்ெதருவார்டு -1 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பால்காரகுப்பண்ணன் 
காடு வார்டு -8 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
கருப்பண்ணன்காடு வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி. 
சீத்தாராம்பாைளயம் 
637209

169 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் அைற 
எண்.26

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ைகலாசம்பாைளயம் 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 3 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ைகலாசம்பாைளயம் 
மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு  வார்டு 3 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேசலம் ேராடு பகுதி  
வார்டு 3 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ேவல்முருகன் நகர் அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ெசயிண்ட் 
அந்ேதாணி 
ேமல்நிைலபள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

170 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் அைற 
எண். 27

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேகாம்ைபநகர் வார்டு 
5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ெசயிண்ட் 
அந்ேதாணி 
ேமல்நிைலபள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

171 ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
கிழக்கிலிருந்து 5-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெசங்ேகாடம்பாைளயம் ெதரு1 வார்டு2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ெநசவாளர் காலனி 
திருச்ெசங்ேகாடு

172 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 4வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெசங்ேகாடம்பாைளயம் ெதரு2 வார்டு2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ெநசவாளர் காலனி 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

173 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெசங்ேகாடம்பாைளயம் வார்டு-2 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெசங்ேகாடம்பாைளயம் ெதரு 2 
விrவாக்கப்பகுதி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ெநசவாளர் காலனி 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

174 ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சண்முகபுரம் வார்டு-2 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ெநசவாளர் காலனி 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

175 கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடம் 
அைற எண்.6

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெசங்ேகாடம்பாைளயம் புது அருந்ததியர் 
ெதரு வார்டு3 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ைகலாசம்பாைளயம் ெதரு1 வார்டு-3 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ைகலாசம்பாைளயம் 
ெதரு2 வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ெசயிண்ட் 
அந்ேதாணி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

176 ெதற்குபார்த்த புதிய  
கட்டிடம் ேமற்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) புதுமுகமதியர் ெதரு 
வார்டு-20 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
புதுமுகமதியர் ெதரு  வார்டு-20 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) புதுமுகமதியர் சந்து  
வார்டு-20 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெவள்ளவாr சந்து  வார்டு-20 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஆறுமுகத்தான்குட்ைடகிராஸ் ேராடு1  
வார்டு-21 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஆறுமுகத்தான் குட்ைட எக்ஸ்டன்ஷன் 
ெதரு-1  வார்டு-21 , 7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஏ.ேக.ஈ.கிராஸ் ேராடு  வார்டு-20 , 
8.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு  வார்டு-20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

குமரன் கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

177 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக.இ.சந்து-1  
வார்டு-21 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக.இ. 
ெதரு 2  வார்டு-21 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஏ.ேக.இ. சந்து -2  வார்டு-21 , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக.இ. ெதரு-3  
வார்டு-21 , 5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக.இ. 
சந்து-3  வார்டு-21 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஏ.ேக.இ.ெதரு-5  வார்டு-22 , 
7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக.இ.சந்து-4  
வார்டு-22 , 8.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஏ.ேக.இ.சந்து-5  வார்டு-22 , 
9.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக.இ.ேராடு-2  
வார்டு-21,22 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ெசங்குந்தர் கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

178 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக.இ. சந்து 7 
வார்டு-22 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக.இ. 
சந்து 9  வார்டு-22 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஏ.ேக.இ. சந்து 10  வார்டு-22 , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக. இ. ெதரு  8  
வார்டு- 22 , 5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக.ஈ. 
ெதரு  7  வார்டு-22 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஏ.ேக.இ. சந்து-6 வார்டு-22 , 
7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக.இ.ெதரு 9  
வார்டு-22 , 8.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஏ.ேக.இ.ெதரு-10  வார்டு-22 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ெசங்குந்தர் கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

179 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் அடுத்த 
அைறயின்கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எஸ்.என்.டி.ேராடு  
வார்டு-20,21 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேசலம் 
நாமக்கல் ைடவர்சன் ேராடு குறுக்கு ெதரு  
1  வார்டு-20 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேசலம் 
நாமக்கல் ைடவர்சன் ேராடு  
குறுக்குவார்டு-22 குறுக்கு ெதரு - 2  , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேசலம் நாமக்கல் 
ைடவர்சன் ேராடு  குறுக்கு 3 வார்டு -2 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேசலம் நாமக்கல் 
ைடவர்சன் ேராடு  குறுக்கு ெதரு - 4 வார்டு 
, 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேசலம் நாமக்கல் 
ைடவர்சன் ேராடு  குறுக்கு ெதரு 5 வார்டு 
-22 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ெசங்குந்தர் கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

180 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பக்தவச்சலம் நகர் 
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

குமரன் கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

181 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின், 
ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) டாக்டர் அம்ேபத்கார் 
நகர் வார்டு 22 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

குமரன் கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

182 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஏ.ேக.இ.ேராடு 
வார்டு-21 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஏ.ேக.இ.ேராடு வார்டு-22 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) அண்ணா நகர் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

குமரன் கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

183 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 4வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எட்டிமைடபுதூர்  
வார்டு-4 பகுதி-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஸ்ரீ விஷ்ணு 
வித்யாலயா 
பள்ளி,எட்டிமைட 
புதூர் ேராடு,  
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

184 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 5வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எட்டிமைடபுதூர்  
வார்டு-4 பகுதி-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஸ்ரீ விஷ்ணு 
வித்யாலயா 
பள்ளி,எட்டிமைட 
புதூர் 
ேராடு,திருச்ெசங்ேகா
டு 637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

185 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 8-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எட்டிமைடபுதூர் 
வார்டு 22 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஸ்ரீ விஷ்ணு 
வித்யாலயா 
பள்ளி,எட்டிமைட 
புதூர் 
ேராடு,திருச்ெசங்ேகா
டு 637211

186 ெதற்கு பார்த்த 
தைரத்தளம் உள் 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாலப்பாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு  32 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாலப்பாைளயம் 
குடித்ெதரு, காட்டுவளவு  வார்டு 32 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாமக்கல் ேராடு 
முனியப்பன் ேகாவில் பாைத   வார்டு 32 , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாலப்பாைளயம் 
சிேலான் காலனி  வார்டு  32 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாலப்பாைளயம் 
எம்.ஜி.ஆர் காலனி  வார்டு 32 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

குமரன் கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

187 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குப்பாகத்திலிருந்து 
6-வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கரட்டுப்பாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 31 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கரட்டுப்பாைளயம் 
குடித்ெதரு வார்டு  31 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) கரட்டுப்பாைளயம் அண்ணாநகர் வார்டு 
31 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
கரட்டுப்பாைளயம் ேபாயர்ெதரு வார்டு 31 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கரட்டுபாைளயம் 
மணக்காடு வார்டு 31 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

மகாேதவ 
வித்யாலயா 
ேம.நி.பள்ளி 
திருச்ெசங்ேகாடு- 
637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

188 ேமற்குப்பார்த்த  
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 
2வதுஅைற, அைற 
எண்-7

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கரட்டுப்பாைளயம் 
எம்.ஜி.ஆர். நகர் வார்டு   31 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கரட்டுப்பாைளயம் 
ேவலூர் ேராடு  வார்டு 31 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கரட்டுப்பாைளயம் 
ஆதிதிராவிடர் ெதருவார்டு 31 , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கரட்டுப்பாைளயம், 
வரப்பாளிகாடு வார்டு 31 , 5.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) கரட்டுபாைளயம் ஆவாரங்காடு வார்டு 
31 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேபாயர் ெதரு, 
கரட்டுப்பாைளயம் வார்டு 31 , 
7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கரட்டுப்பாைளயம், 
சிேலான் காலனிவார்டு 31 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

மகாேதவ  
வித்யாலயா 
ேம.நி.பள்ளி 
திருச்ெசங்ேகாடு- 
637211

189 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 
3வதுஅைற, அைற 
எண்-8

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெகாக்கராயன் 
ேபட்ைட ேராடு  வார்டு 28 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

மகாேதவ 
வித்யாலயா 
ேம.நி.பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு- 
637211

190 வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெகால்லபட்டி 
குடித்ெதரு வார்டு 30 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந)
ெகால்லப்பட்டி அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 30 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ெகால்லப்பட்டி 
637209

191 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 
9வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பண்ணக்காடு வார்டு 
28 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேவலூர் ேராடு 
வார்டு -30 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நடுக்காடு 
வார்டு -28 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெபருமாள்ேகாவில்வதீி வார்டு -28 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெகால்லப்பட்டி 
குள்ளவனங்காடு வார்டு -30 , 
6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெகாக்கராயன்ேபட்ைடேராடு 
அரண்மைனத்ேதாட்டம் ெகாள்ளப்பட்டிவ , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மகாேதவ  
வித்யாலயா 
ேம.நி.பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு- 
637211

192 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) தமிழ்நாடு வடீ்டு 
வசதி வாrயம் பகுதி 2 வார்டு -30 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) தமிழ்நாடு வடீ்டு 
வசதி வாrயம் பகுதி 1 வார்டு -30 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ெகால்லப்பட்டி 
637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

193 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெகால்லப்பட்டி  
வார்டு -30 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ெகால்லப்பட்டி 
637209

194 வடக்குப் பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) தமிழ்நாடு வடீ்டு 
வசதி வாrயம் ெகால்லப்பட்டி   வார்ட , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ெகால்லப்பட்டி 
637209

195 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேகா-ஆபேரடிவ் 
காலனி ேமற்கு ெதருவார்டு -28 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஔைவ கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

196 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சி.எச்.பி.காலனி  
வார்டு 27 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சி.எச்.பி.காலனி வார்டு 27 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கந்தப்ப முதலியார் 
ெதரு  வார்டு -17 , 4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
கால் நைட பவுண்டுத் ெதரு  வார்டு -17 , 
5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நந்தவனத் ெதரு 
வார்டு -17 , 6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சி.எச்.பி.காலனி வார்டு-28 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஔைவ கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

197 வடக்கு பார்த்த  
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சைடயன்ெதரு-2 
வார்டு 27 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நரசிம்ம 
நாயுடு ெதரு வார்டு 27 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) சி.எச்.பி.காலனி ெதரு-1. வார்டு 27 , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சி.எச்.பி.காலனி 
ெதரு-2. வார்டு 27 , 5.திருச்ெசங்ேகாடு(ந) 
சி.எச்.பி. காலனி ெதரு-3வார்டு 27 , 
6.திருச்ெசங்ேகாடு(ந) சி.எச்.பி.காலனி ெதரு-4 
வார்டு 27 , 7.திருச்ெசங்ேகாடு(ந) சி.எச்.பி. 
காலனி ெதரு-5 வார்டு 27 , 
8.திருச்ெசங்ேகாடு(ந) சி.எச்.பி.காலனி ெதரு-6 
வார்டு 27 , 9.திருச்ெசங்ேகாடு(ந) 
சி.எச்.பி.காலனி ெதரு-7 வார்டு 27 , 
10.திருச்ெசங்ேகாடு(ந) சி.எச்.பி.காலனி 
ெதரு11வார்டு 27 , 11.திருச்ெசங்ேகாடு(ந) 
சி.எச்.பி.காலனி ெதரு12 வார்டு 27 , 
12.திருச்ெசங்ேகாடு(ந) காமராஜபுரம் 
ெதரு-1வார்டு 27 , 13.திருச்ெசங்ேகாடு(ந) 
காமராஜபுரம் ெதரு-2 வார்டு 27 , 
14.திருச்ெசங்ேகாடு(ந) சைடயன் ெதரு -1 
வார்டு 27 , 15.திருச்ெசங்ேகாடு(ந) சைடயன் 
ெதரு-2வார்டு 27 , 16.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
காமராஜபுரம் 1  வார்டு-27 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஔைவ கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு 
637211

198 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கச்ேசr ெதரு வார்டு 
27,28 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஔைவ கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

199 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிந்து 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) மைலக்காவலர் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு 27 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சி.எச்.பி.காலனி ெதரு 
5  வார்டு 27 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சி.எச்.பி.காலனி ெதரு 7  வார்டு 27 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஔைவ கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211

200 ெதற்குப்பார்த்த  
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 
2-வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேகா-ஆபேரடிவ் 
காலனி ேடங்க் ெதரு  வார்டு-27 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) மகாேதவபுரம் ெதரு 1 
வார்டு-28 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
மகாேதவபுரம் ெதரு 2  வார்டு-28 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஔைவ கல்வி 
நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  
637211
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

201 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) வடீு இல்லாேதார் 
சங்க காலனி ேமற்கு வார்டு 17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சாணார்பாைளயம்  
637209

202 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாணர்பாைளயம் 
நாடார் ெதரு  வார்டு29 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு 
(ந) சாணர்பாைளயம் குடி ெதரு  வார்டு29 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சாணார்பாைளயம்  
637209

203 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாணார்பாைளயம் 
அருந்ததியர்ெதருவார்டு29 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஆசிrயர்காலனி 
வார்டு-29 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சாணார்பாைளயம் 
637209

204 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாணார்பாைளயம் 
ெகாட்டக்காடு அண்ணாநகர்வார்டு-29 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெநல்லுமுத்தியன்காடு 
வார்டு-29 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சாணார்பாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு-29 , 
4.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) அண்ணாதுைர நகர் 
வார்டு-29 , 5.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சாணார்பாைளயம் 
திட்டுப்புறாக்காடுவார்டு-29 , 
6.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாணார்பாைளயம் 
ேமற்குகாட்டுவளவுவார்டு-29 , 
7.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சங்கங்காடு வார்டு-29 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சாணார்பாைளயம் 
637209

205 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம்    வார்டு - 1 , 
2.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
அத்திக்காடு   வார்டு - 1 , 
3.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
அல்லிமைட   வார்டு - 2 , 
4.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
கீேழrபட்டி   வார்டு - 2 , 
5.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
நாடார் ெதரு   வார்டு - 2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
கீேழrப்பட்டி- 637209

Page 61 of 78



List of Polling Stations for 96 - திருச்ெசங்ேகாடு Assembly Segment within the        

16 - நாமக்கல்  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

206 கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
குடித்ெதரு   வார்டு - 2 , 
2.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
காரபுளி ேமடு   வார்டு - 2 , 
3.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெசரமிட்டாம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு   
வார்டு - 3 , 4.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) பாப்பாங்காடு   வார்டு - 3 , 
5.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெசரமிட்டாம்பாைளயம் நாடார் ெதரு   
வார்டு - 3 , 6.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெசரமிட்டாம்பாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு - 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
கீேழrப்பட்டி- 637209

207 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ெதற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெசரமிட்டாம் பாைளயம் நாடார் ெதரு   
வார்டு - 3 , 2.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெசரமிட்டாம் பாைளயம்  
அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு - 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேதவனாங்குறிச்சி 
637209

208 ேமற்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், ெதற்குப் 
பாகத்தில் முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ஆலங்காடு   வார்டு - 4 , 
2.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
குட்ைடகாடு   வார்டு - 4 , 
3.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
மாம்பாைளயம்   வார்டு - 4 , 
4.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
புலவங்காடு   வார்டு - 4 , 
5.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
முப்பாட்டம்பாைளயம்   வார்டு - 4 , 
6.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுப்பாைற , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேதவனாங்குறிச்சி 
637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

209 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
பனங்காட்டுப்பாைளயம் ேமற்கு   வார்டு - 5 
, 2.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
நவக்காடு   வார்டு - 5 , 3.ேதவனாங்குறிச்சி 
(சி.டி) மற்றும் (ஊ) பனங்காட்டுபாைளயம்   
வார்டு - 5 , 4.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) சக்திேவல் காலனி   வார்டு - 
5 , 5.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
பனங்காட்டுபாைளயம் கிழக்கு   வார்டு - 5 
, 6.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மன் ேகாவில் ெதரு   வார்டு - 5 , 
7.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ஆனங்கூர் ேராடு   வார்டு - 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேதவனாங்குறிச்சி 
637209

210 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
கந்தசாமி நகர்   வார்டு - 5 , 
2.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மன்ேகாயில் ெதரு   வார்டு - 5 , 
3.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
கணக்கு பிள்ைள ேதாட்டம்   வார்டு - 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேதவனாங்குறிச்சி 
637209

211 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
கந்தசாமி நகர் அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு 
- 5 , 2.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ஆனங்கூர் ேராடு   வார்டு - 6 , 
3.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
காமராஜ் வதீி   வார்டு - 6 , 
4.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
சின்ன மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி   வார்டு 
- 6 , 5.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
பாலிேமடு   வார்டு - 6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேதவனாங்குறிச்சி 
637209

212 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு   வார்டு - 7 , 
2.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
முத்துகுமாரசாமி ேகாயில் ெதரு   வார்டு - 
7 , 3.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு( சி.எஸ் ஐ)   வார்டு - 
7 , 4.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு   வார்டு - 7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேதவனாங்குறிச்சி 
637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

213 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ேபாயர் ெதரு   வார்டு - 7 , 
2.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
காந்தி நகர் (முதலியார் ெதரு   வார்டு - 7 , 
3.ேதவனாங்குறிச்சி (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
காந்தி நகர்,காலனி(ஆதிதிராவிடர் ெதரு   
வார்டு - 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேதவனாங்குறிச்சி 
637209

214 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேவலாத்தாள் நகர் ேபாயர் ெதரு  
வார்டு -1 , 2.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தம்மநாயக்கன்பாைளயம் 
வார்டு -1 , 3.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) எரப்பநாய்க்கன்பாைளயம் 
வார்டு -1 , 4.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெதாட்டியங்காட்டுவளவு வார்டு 
-1 , 5.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெவட்டுகாடு வார்டு -1 , 
6.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) நத்தக்காடு வார்டு -1 , 
7.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மலப்பாைளயம் வார்டு -1 , 
8.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெவள்ளப்பாைறக்காடு வார்டு -1 , 
9.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசல்லப்பன்ேகாவில் ேதாட்டம் வார்டு 
-2 , 10.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் 
வார்டு -2 , 11.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆப்ைபயன்காடு வார்டு 
-2 , 12.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஏசலக்காடு, அருவன்காடு 
வார்டு -2 , 13.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுண்டம்பாைளயம், 
சுக்கன்துண்டு வார்டு -2 , 
14.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மானுவக்காடு அப்பாவு ேதாட்டம்வார்டு 
-2 , 15.ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஏrக்கைர ேதாட்டம், 
முருங்ைககாடு  வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேதா.கவுண்டம்பா
ைளயம் 636008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

215 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தச்சம் 
காட்டுப்பாைளயம் வார்டு-1 , 2.ேதாக்கவாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலிேவளாம்பாைளயம் 
வார்டு-1 , 3.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சரைலக்காடுவார்டு-1 , 4.ேதாக்கவாடி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-1 , 
5.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-1 , 
6.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதாக்கவாடி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பரமசி
வகவுண்டம்பாைளய
ம்  637209

216 கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெமயின்ேராடு ெசல்வவிநாயகர் காலனி 
வார்டு-2 , 2.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஏ டி சி  குமரன் நகர் வார்டு-2 , 
3.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பரமசிவகவுண்டம்பாைளயம், 
ெகாசுவாலிக்காடு வார்டு-2 , 4.ேதாக்கவாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழயபாைளயம் எல் 
எஸ் சி எம் காலனி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
என்கிற ஊராட்சி 
மன்ற 
சமுதாயகூடம் 
,பரமசிவகவுண்டம்
பாைளயம்  637209

217 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வரப்பாைளயம் ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
சப்பநாயக்கன்காடு வார்டு , 2.ேதாக்கவாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுண்டிபாைளயம் 
வார்டு-5 , 3.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேக எஸ் ஆர்  கல்வி நகர் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பரமசி
வகவுண்டம்பாைளய
ம் 637209

218 வடக்குப் பார்த்த பைழய 
கட்டிடத்தின் முன் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக எஸ் 
ஆர் புதூர் ெநசவாளர் காலனி, காட்டுப்பகுதி 
வார்டு-3 , 2.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முரசகுட்ைட வார்டு-5 , 3.ேதாக்கவாடி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) விநாயகபுரம் எல் எஸ் சி எம் 
காலனி, சூrயம்பாைளயம் ெநசவாளர் 
காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
என்கிற ஊராட்சி 
மன்ற 
சமுதாயகூடம் 
,பரமசிவகவுண்டம்
பாைளயம்  637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

219 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுப்ெபாங்கியானூர்,பாரத்நகர் வார்டு-4 , 
2.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லபாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-4 , 3.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லபாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு-4 , 
4.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முத்தாநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு-4 , 
5.ேதாக்கவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குச்சிபாைளயம், 
குச்சிபாைளயம்காட்டுவளவு வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
சின்னெகால்லபா
ைளயம் 637209

220 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கூடப்பள்ளி குடித்ெதரு  வார்டு -1 , 
2.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாலியக்காடு  வார்டு -1 , 3.வரகூராம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எளம்புைளயம்பாைளயம் 
குடித்ெதரு வார்டு -1 , 4.வரகூராம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எலம்புைளயாம்பாைளயம் அருந்ததியர் 
ெதரு வார்டு -1 , 5.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தண்ணரீ் பந்தல்காடு  வார்டு -1 
, 6.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குள்ளங்காடு  வார்டு -1 , 7.வரகூராம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அய்யக்கவுண்டம்பாைளயம் நாடார் ெதரு 
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
கருமகவுண்டம்பா
ைளயம் 637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

221 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அய்யக்கவுண்டம்பாளாயம் குடித்ெதரு 
வடமன்காடு வார்டு  , 2.வரகூராம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அய்யக்கவுண்டம்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் 
ெதரு வார்டு -2 , 3.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காரக்கராடு, ஆண்டிகாடு, 
கல்லியங்காடு வார்டு -2 , 4.வரகூராம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாலக்கைர வார்டு -2 , 
5.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளங்காடு, ேவட்டுவங்காடு, நrக்கல்காடு 
வார்டு -3 , 6.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) நாச்சிபாைளயம் குடித்ெதரு  வார்டு -3 
, 7.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சுள்ளிேமடு  வார்டு -3 , 8.வரகூராம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாச்சிபாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -3 , 
9.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூலக்காடு  வார்டு -3 , 10.வரகூராம்பட்டி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூச்சக்கல்காடு  வார்டு 
-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
கருமகவுண்டம்பா
ைளயம் 637209

222 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிணத்துக்காடு, மாந்திகாடு, துண்டுகாடு, 
குட்டிேதாட்ட , 2.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கருமகவுண்டம்பாைளயம்  
வார்டு -4 , 3.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அம்மாய்பட்டிேதாட்டம்  வார்டு -4 , 
4.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணியாரன்ேதாட்டம்  வார்டு -4 , 
5.வரகூராம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னகருக்கு  வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,கரு
மகவுண்டம்பாைளய
ம் 637209

223 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆண்டிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டிபாைளயம் குடித்ெதரு பாலக்காடு 
குட்ைடயக்காடு சி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ஆண்டிபாைளயம் 
637214
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

224 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆண்டிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டிபாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு வார்டு 
-1 , 2.ஆண்டிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊஞ்சம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு -2 , 3.ஆண்டிபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஊஞ்சம்பாைளயம் குடித்ெதரு 
முருங்ைககாடு படிக்காடு ம , 
4.ஆண்டிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தண்ணரீ் பந்தல்காடு கானியாளங்காடு  
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஆண்டிபாைளயம் 
637214

225 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அணிமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அணிமூர் 
காட்டுச் சாைலகள் வார்டு-1 , 2.அணிமூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அணிமூர் நாடார் ெதரு 
வார்டு-1 , 3.அணிமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைசயங்காடு வார்டு-1 , 4.அணிமூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) குடிெதரு வார்டு-1 , 5.அணிமூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஸ்பா குடித்ெதரு 
வார்டு- -2 , 6.அணிமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு- 2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

திரு.இருதய ஆர்.சி 
துவக்கப்பள்ளி 
அணிமூர் 637214

226 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அணிமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு- 2 , 
2.ெதாட்டியபாைளயம் (வ.கி). அணிமூர் (ஊ) 
ெதாட்டியபாைளயம் குடிெதரு வார்டு- 3 , 
3.ெதாட்டியபாைளயம் (வ.கி), அணிமூர் (ஊ) 
ெதாட்டியபாைளயம் காட்டுசாைலகள் 
வார்டு- 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

திரு.இருதய ஆர்.சி 
துவக்கப்பள்ளி 
அணிமூர் 637214
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

227 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அத்திபாைளயம் (வ.கி), சிறுெமாளசி (ஊ) 
ஆண்டிக்காடு காட்டுசாைலகள்   வார்டு -1 , 
2.அத்திபாைளயம் (வ.கி), சிறுெமாளசி (ஊ) 
ெவள்ளப்பாைற  வார்டு -1 , 
3.அத்திபாைளயம் (வ.கி), சிறுெமாளசி (ஊ) 
அத்திபாைளயம் குடித்ெதரு  வார்டு -1 , 
4.அத்திபாைளயம் (வ.கி), சிறுெமாளசி (ஊ) 
அத்திபாைளயம்  அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு -1 , 5.அத்திபாைளயம் (வ.கி), 
சிறுெமாளசி (ஊ) சுண்டேமடு  வார்டு -5 , 
6.அத்திபாைளயம் (வ.கி), சிறுெமாளசி (ஊ) 
அத்திபாைளயம்  வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சிறு
ெமாளசி 637209

228 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அத்திபாைளயம் (வ.கி), சிறுெமாளசி (ஊ) 
பணங்காடு ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு -5 
, 2.அத்திபாைளயம் (வ.கி), சிறுெமாளசி (ஊ) 
நாடார் காலனி  வார்டு -5 , 
3.அத்திபாைளயம் (வ.கி), சிறுெமாளசி (ஊ) 
கிழக்கு ேதாட்டம்  வார்டு -5 , 
4.அத்திபாைளயம் (வ.கி), சிறுெமாளசி (ஊ) 
காந்தி நகர்  வார்டு -5 , 5.அத்திபாைளயம் 
(வ.கி), சிறுெமாளசி (ஊ) பனங்காடு  வார்டு 
-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சிறு
ெமாளசி 637209

229 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.வட்டப்பரப்பு (வ.கி), சிறுெமாளசி (ஊ) 
வட்டப்பரப்பு  வார்டு -2 , 
2.ேவட்டுவம்பாைளயம் (வ.கி), சிறுெமாளசி 
(ஊ) ேவட்டுவபாைளயம் குடித்ெதரு  வார்டு 
-3 , 3.ேவட்டுவம்பாைளயம் (வ.கி), 
சிறுெமாளசி (ஊ) ேவட்டுவம்பாைளயம் 
அருந்ததியர் ெத  வார்டு -ரு3 , 
4.சிறுெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சிறுெமாளசி  வார்டு -4 , 5.சிறுெமாளசி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பச்சபாளிகாடு  வார்டு -4 
, 6.சிறுெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சமத்துவபுரம்  வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சிறு
ெமாளசி 637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

230 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம், வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆலாங்காடு காட்டுச்சாைலகள்   வார்டு -1 
, 2.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுபுளியம்பட்டி குடித்ெதரு   வார்டு -1 , 
3.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அக்கைரயான் ேதாட்டம்   வார்டு -1 , 
4.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளியங்காடு, கானாய்காடு   வார்டு -2 , 
5.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எல்லாபாைளயம் குடிெதரு    வார்டு -2 , 
6.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எல்லபாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு    
வார்டு -2 , 7.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வடக்கால ேதாட்டம்    வார்டு 
-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
புதுப்புளியம்பட்டி 
637201

231 ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபரும்பாலிக்காடு   வார்டு -2 , 
2.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓனப்பாளிகாடு   வார்டு -2 , 
3.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பைழய புளியம்பட்டி குடிெதரு   வார்டு -3 , 
4.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பைழய புளியம்பட்டி ஆதிதிராவிடர் ெதரு   
வார்டு -3 , 5.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பைழய புளியம்பட்டி 
அருந்ததியர் ெதரு   வார்டு -3 , 
6.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளியங்காடு தள்ளாங்காடு, புளியங்காடு 
வார்டு -3 , 7.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பனங்காடு   வார்டு -3 , 
8.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சானாய்காடு, ெவட்டுக்காடு, 
பண்ணத்ேதாட்டம்   வார்டு - , 
9.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தட்டாம்பாைளயம்   வார்டு -3 , 
10.புதுப்புளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புள்ளக்காடு,இருப்பாளிகாடு   வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
புதுப்புளியம்பட்டி 
637201
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

232 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற, தைரத்தளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் 
ேராடு ைசடு  வார்டு  1 , 2.சித்தளந்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி ஆசிரம ேராடு 
ைசடு  வார்டு 1  , 3.சித்தளந்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதீி  
வார்டு 1 , 4.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாடார் ெதரு வார்டு 1,2  , 5.சித்தளந்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஜைன மடத் ெதரு 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 1,2 , 
6.சித்தாளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு வார்டு 2  , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, 
சித்தளந்தூர்  637201

233 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 
2-வதுஅைற தைரத்தளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு வார்டு 3 , 2.சித்தளந்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு வார்டு 3,4 , 
3.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு 4  , 
4.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளிபாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 
4 , 5.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சித்தளந்தூர் காட்டு வலவு  வார்டு 4  , 
6.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிபாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு, 
,குடித்ெதரு  வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசு ேமல் நிைலப் 
பள்ளி, சித்தளந்தூர்  
637201

234 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
வடக்கிலிருந்து 
3-வதுஅைற, தைரத்தளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிபாைளயம் காட்டுவளவு வார்டு 6 , 
2.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் 
ேகாவில் காடு வார்டு 6  , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, 
சித்தளந்தூர் 637201

235 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
வடக்கிலிருந்து 
4-வதுஅைற, தைரத்தளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுப்பாைளயம் வார்டு 7 , 2.சித்தளந்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்கல்பட்டி வார்டு 7  
, 3.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருங்கல்பட்டி  வார்டு -7 , 4.சித்தளந்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுக்காடு  வார்டு 8  
, 5.சித்தளந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு 
சுள்ளிபாைளயம் வார்டு 8  , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, 
சித்தளந்தூர் 637201
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

236 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், வடக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.இைளயாம்பாைளயம் (வ.கி), பிrதி (ஊ) 
இைளயாம்பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.ெசங்ேகாடம்பாைளயம் (வ.கி), பிrதி (ஊ) 
கருக்கம்பாைளயம் வார்டு-2 , 
3.ெசங்ேகாடம்பாைளயம் (வ.கி), பிrதி (ஊ) 
ஆண்டிவலசு காட்டு வளவு  வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பன்னரீ்குத்திபாைளய
ம் 637209

237 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், வடக்குப் 
பாகத்தின் 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிrதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிrதி குடித் 
ெதருவு  வார்டு-3 , 2.பிrதி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பிrதி ஆதி திராவிடர் ெதரு  வார்டு-3 , 
3.பிrதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அத்தி 
பாைளயம், ஆட்டாம் பாைற  வார்டு-3 , 
4.பிrதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாட்டி 
பாைளயம் வார்டு-3 , 
5.ெசங்ேகாடம்பாைளயம் (வ.கி), பிrதி (ஊ) 
ஆண்டி வலசு நாய்க்கர் ெதரு  வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பன்னரீ்குத்திபாைளய
ம் 637209

238 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பிrதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாமாரபாைளயம் காட்டு சாைலகள்  
வார்டு-4 , 2.குமாரபாைளயம் (வ.கி), பிrதி 
(ஊ) பன்னரீ் குத்தி பாைளயம்  வார்டு-4,5 , 
3.குமாரபாைளயம் (வ.கி), பிrதி (ஊ) 
குமாரபாைளயம் குடித் ெதரு வார்டு - -5 , 
4.பிrதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் 
ெதரு  வார்டு -4 , 5.குமாராபைளயம் (வ.கி), 
பிrதி (ஊ) ெகாமார பாைளயம் கவுண்டர் 
ெதரு   வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பன்ன ீ
ர்குத்திபாைளயம்  
637209

239 ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஏமப்பள்ளி 
ைகலாசம்பாைளயம் 
637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

240 கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏமப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவலக்கவுண்டன்பாைளயம் வார்டு-7 , 
2.ஏமப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லப்பாைளயம் வார்டு-8 , 3.ஏமப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு. 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-7,8 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஏமப்பள்ளி 
ைகலாசம்பாைளயம் 
637209

241 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏமப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்கல்பாைளயம்,மண்காட்டுப்பாைளயம் 
வார்டு-3 , 2.ஏமப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அக்கமாபாைளயம் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, 
விட்டம்பாைளயம் 
637209

242 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏமப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விட்டம்பாைளயம், விட்டம்பாைளயம் புதூர் 
வார்டு-5 , 2.ஏமப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விட்டம்பாைளயம் வார்டு-5 , 3.ஏமப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுத்ேதாட்டம். 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு-5 , 4.ஏமப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்குட்ைடெதரு. 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு-5 , 5.ஏமப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பாங்காட்டுவளவு 
வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளி 
விட்டம்பாைளயம் 
637209

243 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின்  ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஏமப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாள்பாைளயம் காட்டுவளவு வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
விட்டம்பாைளயம் 
637209
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

244 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்லூர் (வ.கி), சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் 
(ஊ) ெபருமாம்பாைளயம் குடித்ெதரு 
வார்டு-1 , 2.பட்லூர் (வ.கி), 
சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
ெபருமாம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-1 , 3.பட்லூர் (வ.கி), 
சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
ெபருமாம்பாைளயம் காட்டுவளவு வார்டு-1 , 
4.பட்லூர் (வ.கி), சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் 
(ஊ) சிக்கநாயக்கனபாைளயம் புதூர் வார்டு-1 
, 5.பட்லூர் (வ.கி), சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் 
(ஊ) சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் குடித்ெதரு 
வார்டு-2 , 6.பட்லூர் (வ.கி), 
சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம்அருந்ததியர்ெதரு.
வார்டு-2   , 7.பட்லூர் (வ.கி), 
சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ேதாட்டம்  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,சிக்க
நாய்க்கன்பாைளயம்-
637201

245 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்லூர் (வ.கி), சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் 
(ஊ) பல நாயக்கன் பாைளயம்  நாடார் 
ெதரு  வார்டு-1 , 2.பட்லூர் (வ.கி), 
சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
பலநாய்க்கன்பாைளயம் குடித்ெதரு வார்டு-3 
, 3.பட்லூர் (வ.கி), சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் 
(ஊ) பலநாய்க்கன்பாைளயம் அருந்ததியர்  
ெதரு வார்டு-3 , 4.பட்லூர் (வ.கி), 
சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) 
பலநாய்க்கன்பாைளயம் காட்டுவலவு 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,சிக்க
நாய்க்கன்பாைளயம்-
637201

246 ேமற்கு பார்த்த  
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
பட்லூர் 637210
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

247 ெதற்குப் பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்லூர்- 
குடித்ெதரு, ேபாயர் ெதரு, சிேலான் காலனி 
வார் , 2.பட்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்லூர் 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அரசு உயா◌்நிைலப் 
பள்ளி பட்லூர் 637210

248 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பட்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்லூர் 
வடக்கு காட்டுச்சாைலகள் குளத்ேதாட்டம் 
வார்டு , 2.பட்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பட்லூர் கிழக்குபுற காட்டுச்சாைலகள்  
வார்டு-3 , 3.பட்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கவுண்டம்பாைளயம் குடித்ெதரு, நாடார் 
ெதரு  வார்டு-4 , 4.பட்லூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கவுண்டம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அரசு உயா◌்நிைலப் 
பள்ளி பட்லூர் 637210

249 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புள்ளிபாைளயம், 
மயில்பாைளயம் வார்டு-1 , 2.அட்டவைண 
இைறயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவப்பம்பாைளயம் வார்டு-2 , 3.அட்டவைண 
இைறயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசரயாம்பாைளயம் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ைநனாம்பாைளயம்  
637210

250 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ைநனாம்பாைளயம் வார்டு-7 , 
2.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேகாரக்குட்ைட வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ைநனாம்பாைளயம்  
637210
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

251 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சின்னமலப்பாைளயம் வார்டு-3 
, 2.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காட்டுேவலாம்பாைளயம், 
காட்டுசாைலகள் வார்டு-4 , 3.அட்டவைண 
இைறயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுேவலாம்பாைளயம் நாய்க்கர் ெதரு 
வார்டு-4 , 4.அட்டவைண இைறயமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுேவலாம்பாைளயம் நாய்க்கர் ெதரு 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
அ.இைறயமங்கலம்  
637210

252 ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின், ேமற்கு 
பாகத்திலிருந்து  முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) எைறயமங்கலம் வார்டு-5 , 
2.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெவள்ளியம்பாைளயம் 
முஸ்sம் ெதரு வார்டு-6 , 3.அட்டவைண 
இைறயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளியம்பாைளயம் வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
அ.இைறயமங்கலம் 
637210

253 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்க்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெவள்ளியம்பாைளயம் 
காட்டுச்சாைலகள் வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
அ.இைறயமங்கலம் 
637210

254 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின்  வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி), 
எஸ். இைறயமங்கலம் (ஊ) எஸ். 
இைறயமங்கலம் வார்டு -1 , 2.அட்டவைண 
இைறயமங்கலம் (வ.கி), எஸ். 
இைறயமங்கலம் (ஊ) ேராடுைசடு வார்டு -1 
, 3.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி), 
எஸ். இைறயமங்கலம் (ஊ) பள்ளிகாடு 
வார்டு -1 , 4.அட்டவைண இைறயமங்கலம் 
(வ.கி), எஸ். இைறயமங்கலம் (ஊ) 
ெகாளத்துப்பாைளயம் வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
அ.இைறயமங்கலம்  
637210
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

255 கிழக்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி), 
எஸ். இைறயமங்கலம் (ஊ) ெபாய்ேயrபுதூர் 
வார்டு -2 , 2.அட்டவைண இைறயமங்கலம் 
(வ.கி), எஸ். இைறயமங்கலம் (ஊ) 
உப்புளிபாைளயம் குடித்ெதரு, 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு  , 3.அட்டவைண 
இைறயமங்கலம் (வ.கி), எஸ். 
இைறயமங்கலம் (ஊ) காந்திநகர் வார்டு -2 , 
4.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி), 
எஸ். இைறயமங்கலம் (ஊ) சுண்டக்காடு 
வார்டு -2 , 5.அட்டவைண இைறயமங்கலம் 
(வ.கி), எஸ். இைறயமங்கலம் (ஊ) 
குளத்துக்காடு வார்டு -2 , 6.அட்டவைண 
இைறயமங்கலம் (வ.கி), எஸ். 
இைறயமங்கலம் (ஊ) 
ஊத்துப்பள்ளித்ேதாட்டம் வார்டு -2 , 
7.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி), 
எஸ். இைறயமங்கலம் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
அ.இைறயமங்கலம்  
637210

256 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின்,  
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதவம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு -1 , 2.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதவம்பாைளயம் குடித்ெதரு மற்றும் 
காட்டுச்சாைலகள் வா , 3.ெமாளசி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மண்பச்சிபாளி  வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெமாளசி  637210

257 கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்பச்சப்பள்ளி  வார்டு -2 , 2.ெமாளசி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசட்டிேதாட்டம்  வார்டு -2 , 
3.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) படுைக 
ேதாட்டம்  வார்டு -2 , 4.ெமாளசி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நத்தக்காடு  வார்டு -2 , 
5.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)   அண்ணா 
நகர் வார்டு -2 , 6.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) எம்.ஜி.ஆர். நகர்  வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெமாளசி  637210
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

258 கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாளசி 
குடித்ெதரு  வார்டு -2 , 2.ெமாளசி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெமாளசி ஆதிதிராவிடர் ெதரு 
மற்றும் சல்லிேமடு வார்டு  , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெமாளசி  637210

259 கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முதலபாைளயம் காட்டுச்சாைலகள் மற்றும் 
வக்கில் ேதாட்டம் , 2.ெமாளசி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ராக்கியாவலசு ஆண்டிவலசு 
காட்டுச்சாைலகள் வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி.
ெமாளசி -637210

260 வடக்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யர்காடு 
கருக்கன்காடு ெபrயகாடு காட்டுச்சாைலகள் 
, 2.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முனியப்பன்பாைளயம் குடித்ெதரு மற்றும் 
காட்டுச்சாைலகள் , 3.ெமாளசி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) முனியப்பபாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு மற்றும் குடித்ெதர , 
4.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காேவr 
ேராடு , 5.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெமாளசி , 6.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
திருச்ெசங்ேகாடு , 7.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) சல்லிேமடு , 8.ெமாளசி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) எம்.ஜி.ஆர். நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெமாளசி  637210

ேததி : 29.08.2018

இடம்: நாமக்கல் திருமதி.மு.ஆசியா மrயம்., இ.ஆ.ப.,                      
மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர்       

நாமக்கல்
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

1 கிழக்கு  பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 1-வது  
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காேவr நகர் 
ெமயின் ெதரு-1 வார்டு-1 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காேவr நகர் 
குறுக்கு ெதரு 1 வார்டு-1 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காேவr நகர் 
குறுக்கு ெதரு 2 வார்டு-1 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்தியடிகள் ெதரு 
வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம்  638183

2 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து  2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பூசாr காடு 
ெமயின் ெதரு-1 வார்டு-1 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பூசாrகாடு குறுக்கு 
ெதரு-1 வார்டு-1 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பூசாrகாடு குறுக்கு ெதரு-2 வார்டு-1 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பூசாrகாடு ெமயின் 
ெதரு-2 வார்டு-1 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பூசாrகாடு ெமயின் ெதரு-3 வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம்  638183

3 கிழக்குபார்த்த கட்டிடம் 
வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அய்யம்பாைளயம் 
வார்டு-2 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அய்யம்பாைளயம் பாைறயூர் வார்டு-2 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அய்யம்பாைளயம் 
பாைறயூர் கிழக்கு வார்டு-2 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அய்யம்பாைளயம் 
ெதரு-1 வார்டு-2 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அய்யம்பாைளயம் ெதரு-2 வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம் 638183

4 ெதற்குபார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏrத்ெதரு-1 
வார்டு-3 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஏrத்ெதரு குறுக்குெதரு-1 வார்டு-3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏrத்ெதரு 
குறுக்குெதரு-2 வார்டு-3 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏrத்ெதரு குறுக்கு 
ெதரு-3 வார்டு-3 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஏrத்ெதரு குறுக்கு ெதரு-4 வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம் 638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

5 ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏrத்ெதரு வார்டு-3 
, 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏrத்ெதரு வார்டு 
3 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கண்ணகி நகர் 
1வார்டு 2 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கண்ணகி நகர்  2வார்டு 2 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எடப்பாடி ேராடு 
வார்டு 3 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எடப்பாடி 
ேராடு வார்டு -3,31 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம் 638183

6 ெதற்கு  பார்த்த 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபராந்தார் காடு,  
ெமயின் ெதரு-1 வார்டு-3 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபராந்தார்காடு 
குறுக்குெதரு-1 வார்டு-3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபராந்தார்காடு 
குறுக்கு ெதரு-2 வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம் 638183

7 ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் 
வடக்கில் முதலாவது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபராந்தார்காடு 
குறுக்கு ெதரு-3 வார்டு-3 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபராந்தார்காடு 
ெமயின் ெதரு-2 வார்டு-3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபராந்தார் காடு 
வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம் 638183

8 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கில் 
இருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசரன் நகர் 
வார்டு-2 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அய்யம்பாைளயம் ெதரு-3 வார்டு-2 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அய்யம்பாைளயம் 
ெதரு-4  வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஸ்ரீசக்திவினாயகா 
நர்சr மற்றும் 
பிைரமr பள்ளி, 
அய்யம்பாைளயம், 
பாைறயூர் 638183

9 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அய்யம்பாைளயம் 
ெதரு-5 வார்டு-2 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்கு காேவr நகர் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஸ்ரீசக்திவினாயகா 
நர்சr மற்றும் 
பிைரமr பள்ளி, 
அய்யம்பாைளயம், 
பாைறயூர் 638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

10 பைழய கட்டிடம் 
வடக்குப்பார்த்தது 
கைடசி அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேக.பி. பங்களா 
ேராடு வார்டு 3 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஜம்பு ேபக்டr ெமயின் வார்டு 3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராயல் ெடக்ஸ் 
ெமயின்  வார்டு 3 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கண்ணகி நகர் கிழக்கு  வார்டு 3 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராமதாஸ் ஆசிrயர் 
ைலன்  வார்டு 3 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சரஸ்வதி திேயட்டர் ெமயின் வடக்கு 
வார்டு 3 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஜம்பு 
ேபக்டr பின்புறம்  வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம் 638183

11 ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம் 
வடக்கிலிருந்து 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜராஜன் நகர்  
வார்டு 2 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ராஜராஜன் நகர் குறுக்கு ெதரு1 வார்டு1 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜராஜன் நகர் 2 
வார்டு 2 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ராஜராஜன் நகர்3 வார்டு 2 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜராஜன் நகர் 4 
வார்டு 2 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ராஜராஜன் நகர்  5வார்டு 2 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜராஜன் நகர் 6 
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம்  638183
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List of Polling Stations for 97 - குமாரபாைளயம் Assembly Segment within the       

17 - ஈேராடு  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

12 ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம் 
வடக்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எடப்பாடி ேராடு 
வார்டு-33 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு 1வார்டு 33 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அங்காளம்மன் 
ேகாவில் ெதரு 2வார்டு 32 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எடப்பாடி ேராடு 
வார்டு 32 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு ெமயின்  
வார்டு 33 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமட்டுக்காடு குறுக்குத் ெதரு 1வார்டு 33 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமட்டுக்காடு 
குறுக்குத் ெதரு  2 வார்டு 33 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமட்டுக்காடு 
குறுக்குத்ெதரு 3 வார்டு 33 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமட்டுக்காடு 
குறுக்கு ெதரு 5வார்டு 33 , 
10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமட்டுக்காடு 
குறுக்கு ெதரு 6 வார்டு 33 , 
11.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமட்டுக் காடு 
குறுக்கு ெதரு 4வார்டு 33 , 
12.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சுண்ணாம்பு சூைள 
ேராடு  வார்டு 33 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம்  638183

13 கிழக்குப் பார்த்த பைழய 
ஓட்டுக்கட்டிடம் 
ெதற்குப்பக்கம் முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆரம்ப பாடசாைல 
ெதரு  வார்டு 32 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பண்டr ேகாவில் ெதரு வார்டு 32 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம் 638183

14 வடக்கு பார்த்த பைழய 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலவாணித் 
ெதரு வார்டு 31 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கைலவாணித் ெதரு -1 வார்டு 31 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலவாணித்ெதரு 
-2 வார்டு 31 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கைலவாணித்ெதரு -3 வார்டு 31 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலவாணித்ெதரு 
குறுக்கு ெதரு-1வார்டு 31 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலவாணித்ெதரு 
குறுக்கு ெதரு-2வார்டு 31 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலவாணித்ெதரு 
குறுக்கு ெதரு-3வார்டு 31 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பா
ைளயம் 638183
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List of Polling Stations for 97 - குமாரபாைளயம் Assembly Segment within the       

17 - ஈேராடு  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

15 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலமகள் ெதரு 
வார்டு -30 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

சி.எஸ்.ஐ. 
துவக்கப்பள்ளி, 
காமராஜபுரம்  638183

16 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2வது  
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஔைவ மூதாட்டி 
ெதரு வார்டு-29 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஔைவ மூதாட்டி ெதரு முதல் குறுக்கு 
சந்து வார்டு-29 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஔைவ மூதாட்டி 2வது குறுக்கு ெதரு 
வார்டு-29 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஔைவ 
மூதாட்டி 2வது குறுக்கு ெதரு (குறுக்கு 
சந்து)  , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஔைவ 
மூதாட்டி 3 வது ெதரு வார்டு-29 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராமலிங்க 
அடிகளார் ெதரு  வார்டு-29 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராமலிங்க 
அடிகளார் ெதரு (குறுக்கு சந்து)  வார்டு-29 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பாரதிதாசன் ெதரு  
வார்டு-29 , 9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பாரதியார் ெதரு  வார்டு-29 , 
10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) இளங்ேகா ெதரு  
வார்டு-29 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

சி.எஸ்.ஐ. 
துவக்கப்பள்ளி, 
காமராஜபுரம்  638183

17   கிழக்கு 
பார்த்தகட்டிடம் 
வடக்கிலிருந்து 1வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலமகள் ெதரு 
வார்டு -30 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெகரடி 
கிருஷ்ணசாமி சந்து  வார்டு -30 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மஜதீ் ெதரு வார்டு 
-30 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) குப்புசாமி 
சந்து வார்டு -30 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேகானமைன சந்து  வார்டு -30 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜா ெதரு வார்டு 
-26,27,28 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

சி.எஸ்.ஐ. ந.நி.பள்ளி 
கைலமகள் வதீி 
638183
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List of Polling Stations for 97 - குமாரபாைளயம் Assembly Segment within the       

17 - ஈேராடு  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

18 ெதற்கு பார்த்த  
கட்டிடம் ேமற்கிலிருந்து 
4-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) டாக்டர் 
அம்ேபத்கார் ெதரு (வடக்கு)முதல் குறுக்கு  
, 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) டாக்டர் 
அம்ேபத்கார் ெதரு வடக்கு 2 வது குறுக்கு 
சந்து  , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
வ.உ.சி.ெதரு வார்டு-28 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) டாக்டர் 
அம்ேபத்கார் ெதரு ெதற்கு வார்டு-28 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ரங்கம்மாள் 
துவக்கப்பள்ளி, 
விட்டலபுr  638183

19 ெதற்குபார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) டி.ஆர்.ஏ. சீரங்கன் 
சந்து வார்டு-27,28 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
எல்.வி.பழனிசாமி சந்து வார்டு -27 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திரு.வி.க. ேராடு 
வார்டு -27 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
திருவள்ளுவர் ெதரு வார்டு -26 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) டி.ஆர்.ஏ.சீரங்கன் 
சந்து  வார்டு -27 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
எல்.வி.பி.குறுக்கு சந்து  வார்டு -27 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ரங்கம்மாள் 
துவக்கப்பள்ளி, 
விட்டலபுr  638183

20 ெதற்குபார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏ.வி.பழனிசாமி 
சந்து வார்டு 26 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
குள்ளப்பா சந்து வார்டு -26 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எடப்பாடி ேராடு 
வார்டு -26 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சீரங்கன் சந்து வார்டு -26 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெஜ.எம். 
சவுண்டப்பன் சந்து  வார்டு -26 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கத்தாளப்ேபட்ைட, 
பஜைன ேகாவில் ெதரு  வார்டு -26 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.கந்தசாமி 
ேராடு வார்டு -26 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
வி.எஸ்.ஏ.சந்து வார்டு -26 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ரங்கம்மாள் 
துவக்கப்பள்ளி, 
விட்டலபுr  638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

21 ேமற்கு  பார்த்த 
கட்டிடம், வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காமராஜபுரம் 
ெமயின் வார்டு-28 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காமராஜபுரம் குறுக்கு சந்து வார்டு-28 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கத்தாளப்ேபட்ைட 
கிழக்கு ெமயின்  வார்டு-27 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கத்தாளப்ேபட்ைட 
கிழக்கு குறுக்கு சந்து வார்டு-27 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பர் ெதரு 
ெமயின் வார்டு-27 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கம்பர் ெதரு குறுக்கு சந்து வார்டு-27 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கத்தாளப்ேபட்ைட 
ேமற்கு ெமயின் வார்டு-27 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கத்தாளப்ேபட்ைட 
ேமற்கு குறுக்கு சந்து1 வார்டு-27 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கத்தாளப்ேபட்ைட 
ேமற்கு குறுக்கு சந்து 2 வார்டு-27 , 
10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திரு.வி.க. ேராடு 
வார்டு-28,29 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

சி.எஸ்.ஐ. 
துவக்கப்பள்ளி, 
காமராஜபுரம்  638183

22 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசலம் ெமயின் 
ேராடு வார்டு-11 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பண்டr ேகாவில் ெதரு  வார்டு -11 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எல்லப்பா ேராடு 
வார்டு -11 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசலம் 
ெமயின் ேராடு  வார்டு -9 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசலம் 
ெமயின்ேராடு வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ரங்கம்மாள் 
துவக்கப்பள்ளி, 
விட்டலபுr  638183

23 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சந்ைதப்ேபட்ைட 
ேராடு வார்டு-11 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்கு சந்ைத ேபட்ைட ேராடு வார்டு-11 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜாஜி குப்பம் 
வார்டு -11 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
விட்டலபுr காட்டூர் வார்டு -11 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜாஜி நகர் வார்டு 
-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ரங்கம்மாள் 
துவக்கப்பள்ளி, 
விட்டலபுr  638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

24 வில்ைல கட்டிடம் 
ேமற்கிலிருந்து 3வது 
அைற வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr வடக்கு 
வார்டு-10 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
விட்டலபுr ெதரு 1 வார்டு -10 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr ெதரு 2 
வார்டு -10 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
விட்டலபுr ெதரு 3 வார்டு -10 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr ெதரு 4 
வார்டு -10 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
விட்டலபுr ெதரு 5 வார்டு -10 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr ெதரு 7 
வார்டு -10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஸ்ரீராகேவந்திரா 
ெமட்rகுேலசன் 
பள்ளி 
குமாரபாைளயம் 
638183

25 வடக்கு 
பார்த்தகட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr ெதரு 6 
வார்டு -10 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
விட்டலபுr ெதரு 8 வார்டு -10 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நஞ்சப்பா ைலன் 
வார்டு -10 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
முனியப்பன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு -10 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr வடக்கு 
வார்டு -10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஸ்ரீராகேவந்திரா 
ெமட்rகுேலசன் 
பள்ளி 
குமாரபாைளயம் 
638183

26 ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம், 
ேமற்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
புதுப்பள்ளிபாைளயம் ேராடு வார்டு -12 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அெபக்ஸ் காலனி 
ேராடு 1  வார்டு -12 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) அெபக்ஸ் காலனி குறுக்குத்ெதரு 2  
வார்டு -12 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அெபக்ஸ் காலனி குறுக்குத்ெதரு 3  வார்டு 
-12 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அெபக்ஸ் 
காலனி குறுக்குத்ெதரு 4 வார்டு -12 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அெபக்ஸ்காலனி 
குறுக்குத்ெதரு 5 வார்டு -12 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அெபக்ஸ் காலனி 
குறுக்குத்ெதரு 6  வார்டு -12 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ரங்கம்மாள் 
துவக்கப்பள்ளி, 
விட்டலபுr  638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

27 வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயண நகர் 
ஓடக்காடு  வார்டு-14 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) நாராயணநகர் ஓடக்காடு குறுக்கு வதீி  
வார்டு-14 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அம்மன் 
நகர் 1வது வதீி  வார்டு-14 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அம்மன் நகர் 2 
வது வதீி  வார்டு-14 , 5.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) அய்யப்பன் ேகாவில் வதீி வார்டு-14 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
நாராயணநகர்  
638183

28  வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திருவள்ளுவர் வதீி 
வார்டு-14 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கங்ைக 
வதீி வார்டு-14 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பட்டாளத்தார் ேதாட்டம் வார்டு-14 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்தி வதீி 
(நாராயண நகர்) , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காமராசர் ெதரு , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பட்டாளத்தார் வதீி , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பட்டாளத்தார் ேதாட்டம் , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ைபபாஸ் 
பட்டாளத்தார் ேதாட்டம் , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயணநகர் 
கிழக்கு ேகாட்ைடேமடு ேராடு , 
10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஐயப்பன் ேகாவில் 
பின்புறவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
நாராயணநகர்  
638183

29 ெதற்குபார்த்த கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பாரதி நகர் ெமயின் 
வார்டு -18 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பாரதி 
நகர் 1 -வது குறுக்கு   வார்டு -18 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பாரதி நகர் 2-வது 
குறுக்கு   வார்டு -18 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) சீனிக்காடு வார்டு -18 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஐயன்ேதாட்டம் 
வார்டு -18 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேநதாஜி நகர் ெமயின்  வார்டு -18 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேநதாஜி நகர் 1வது 
குறுக்கு வார்டு -18 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேநதாஜி நகர் 2 வது குறுக்கு   வார்டு -18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
நாராயணநகர்  
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

30 கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம், 
ெதற்க்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேநதாஜி நகர் 3 வது 
குறுக்கு ெதரு  வார்டு -18 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புதுபள்ளிபாைளயம் 
ேராடு  வார்டு -18 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆலங்காடு 1வது குறுக்குெதரு  வார்டு -18 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆலங்காடு 2வது 
குறுக்கு ெதரு வார்டு -18 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆலங்காடு 3 வது 
குறுக்கு ெதரு  வார்டு -18 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆலங்காடு 
ெமயின்  வார்டு -18 , 7.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) சத்தியா நகர் ெமயின் வார்டு -18 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சத்தியா நகர் 1வது 
குறுக்கு   வார்டு -18 , 9.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) சத்தியா நகர்  2 வது குறுக்கு வார்டு -18 
, 10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சத்தியா நகர்  3 
வது குறுக்கு   வார்டு -18     , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
நாராயணநகர்  
638183

31 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயணநகர் 
ேகாட்டேமடுேராடு வார்டு-16 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயணநகர் 
1-வதீி வார்டு-16 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
நாராயணநகர் 2-வதீி வார்டு-16 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயண நகர் 
3-வதீி வார்டு-16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
நாராயணநகர்  
638183

32 ெதற்குபார்த்த கட்டிடம், 
கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயணநகர் 
4-வதீி வார்டு-16 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
நாராயணநகர் 5-வதீி வார்டு-16 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அம்மன்நகர் ேராடு 
வார்டு-16 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
நாராயணநகர் ெமயின் வார்டு-16 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேக.எஸ்.பங்காள 
ைலன் வார்டு-16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
நாராயணநகர்  
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

33 கிழக்கு பார்த்தகட்டிடம் 
ெதற்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
ெதரு-1 வார்டு -14 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்குகாலனி ெதரு-2 வார்டு -14 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
ெதரு-3 வார்டு -14 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்குகாலனி ெதரு-4 வார்டு -14 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
ெதரு-5 வார்டு -14 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்கு காலனி ெதரு-6 வார்டு -14 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ேஹாலிகிராஸ் 
ெமட்rகுேலசன் 
உயர்நிைலப் பள்ளி, 
ேக.ஒ.என் திேயட்டர் 
ேராடு 638183

34 கிழக்கு பார்த்தகட்டிடம் 
ெதற்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்கு காலனி 
ெதரு-7 வார்டு -14 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்கு காலனி ெதரு-8 வார்டு -14 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்கு காலனி 
ெதரு-9 வார்டு -14 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்கு காலனி ெதரு-10 வார்டு -14 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) குரு இல்லம் 
வார்டு -14 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்குகாலனி ேகாட்ைடேமடுெமயின்ேராடு 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ேஹாலிகிராஸ் 
ெமட்rகுேலசன் 
உயர்நிைலப் பள்ளி, 
ேக.ஒ.என் திேயட்டர் 
ேராடு 638183

35 கிழக்கு பார்த்தகட்டிடம் 
ெதற்கிலிருந்து 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சிவசக்தி நகர் 
ெதரு-1 வார்டு -17 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சிவசக்தி நகர் ெதரு-2 வார்டு -17 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சிவசக்தி நகர் 
ெதரு-3 வார்டு -17 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ைபபாஸ் ேராடு வார்டு -17 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ேஹாலிகிராஸ் 
ெமட்rகுேலசன் 
உயர்நிைலப் பள்ளி, 
ேக.ஒ.என் திேயட்டர் 
ேராடு 638183

36 கிழக்கு பார்த்தகட்டிடம் 
ெதற்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மாரக்காள் காடு 
வார்டு -17 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புது 
பள்ளிபாைளயம் ேராடு  வார்டு -17 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மாரக்கால்காடு 
வார்டு -17 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
மாராக்கால்காடு குறுக்கு வதீி 1  வார்டு -17 
, 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மாராக்கால்காடு 
குறுக்கு வதீி   2 வார்டு -17 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ேஹாலிகிராஸ் 
ெமட்rகுேலசன் 
உயர்நிைலப் பள்ளி, 
ேக.ஒ.என் திேயட்டர் 
ேராடு 638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

37 கிழக்கு பார்த்தகட்டிடம் 
ெதற்கிலிருந்து 5-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபருமாபாைளயம்புதூர் ெமயின் வார்டு -19 
, 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபருமாபாைளயம்புதூர் 1 வது குறுக்கு 
வார்டு -19 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபருமாபாைளயம்புதூர் 2 வது குறுக்கு 
வார்டு -19 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபருமாபாைளயம்புதூர் 3 வது குறுக்கு  
வார்டு -19 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபருமாபாைளயம்புதூர் 4 வது குறுக்கு 
வார்டு -19 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபருமாபாைளயம்புதூர் ேமல்காடு 1 வது 
குறுக்கு வார்டு , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபருமாபாைளயம்புதூர் ேமல்காடு 2 வது 
குறுக்கு வார்டு , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபருமாபாைளயம்புதூர் ேமல்காடு 3 வது 
குறுக்கு வார்டு , 9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபருமாபாைளயம்புதூர் ேமல்காடு 4 வது 
குறுக்கு வார்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ேஹாலிகிராஸ் 
ெமட்rகுேலசன் 
உயர்நிைலப் பள்ளி, 
ேக.ஒ.என் திேயட்டர் 
ேராடு 638183

38 கிழக்கு 
பார்த்தகட்டிடத்தின் 
மத்தியபாகம், 
ெதற்குப்பாகம் அைற 
எண்.18

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கதிேரசன் ேராடு 
வார்டு -9 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் ேமற்கு வார்டு -9 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் ெமயின் 
வார்டு -9 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் ெசன்டர் வார்டு -9 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் ெசன்டர் 
ெதரு-1 வார்டு -9 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் ெசன்டர் ெதரு-2 வார்டு -9 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் வடக்கு 
ெதரு-1 வார்டு -8 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் வடக்கு ெதரு-2 வார்டு -8 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் வடக்கு 
ெதரு-3 வார்டு -8 , 10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் வடக்கு ெதரு-4 வார்டு 8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர்  ஆண்கள்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 
638183
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List of Polling Stations for 97 - குமாரபாைளயம் Assembly Segment within the       

17 - ஈேராடு  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

39 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்குபக்கம் முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு  வார்டு  -7 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு 
வார்டு  -7 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு 
வார்டு  -7 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு 
வார்டு  -7 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு 
வார்டு  -7 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு 
வார்டு  -7 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு 
வார்டு  -7 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு1 
வார்டு-7   , 9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு1 
வார்டு-7  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 
638183
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List of Polling Stations for 97 - குமாரபாைளயம் Assembly Segment within the       

17 - ஈேராடு  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

40 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 
3வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சத்தியாபுr ெதரு 1 
வார்டு-7 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சத்தியாபுr ெதரு 2  வார்டு-7 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சத்தியாபுr ெதரு  
3 வார்டு-7 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலபள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு-1  
வார்டு-7 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலபள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு-2  
வார்டு-7 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு -3 
வார்டு-7 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு-4   
வார்டு-7 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு -5 
வார்டு-7 , 9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு -6   
வார்டு-7 , 10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு -7  
வார்டு-7 , 11.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு -9 
வார்டு-7 , 12.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்கு ெதரு -10 
வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம்  
638183

41 ேமற்குப்பார்த்தகட்டிடத்
தின் வடக்குப்பாகம் 
அைற எண்-3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசலம் ெமயின் 
ேராடு  வார்டு -8 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் கிழக்கு வதீி 1 வார்டு -8 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் கிழக்கு 
வதீி 2  வார்டு -8 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் கிழக்கு வதீி 3 வார்டு -8 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் கிழக்கு 
வதீி 4  வார்டு -8 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் கிழக்கு வதீி 5 வார்டு -8 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் கிழக்கு 
குறுக்கு வதீி 1  வார்டு -8 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 
638183

42 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்குபாகம் அைற 
எண்-4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நடராஜா நகர் 
வார்டு -6 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ. ேக. 
ேக. நடராஜா நகர் வடக்கு   வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 
638183
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List of Polling Stations for 97 - குமாரபாைளயம் Assembly Segment within the       

17 - ஈேராடு  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

43 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 
1வதுஅைற, அைற 
எண்-13

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜா 
நகர் ெமயின் ேராடு  வார்டு -6 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜா 
நகர் ெமயின் ேராடு வார்டு -6 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ 
நகர் கிழக்கு 1வது குறுக்கு   வார்டு -6 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ 
நகர் கிழக்கு 2வது குறுக்கு  வார்டு -6 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ 
நகர் கிழக்கு 3வது குறுக்கு  வார்டு -6 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ 
நகர் கிழக்கு 4வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ 
நகர் கிழக்கு 5வது குறுக்கு   வார்டு -6 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ 
நகர் கிழக்கு 6வது குறுக்கு  வார்டு -6 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ 
நகர் கிழக்கு 7வது குறுக்கு   வார்டு -6 , 
10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ 
நகர் வடக்கு 1வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 
638183

44 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ 
நகர் வடக்கு 2வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ 
நகர் வடக்கு 3வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ 
நகர் வடக்கு 4வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ 
நகர் வடகு 5வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ 
நகர் வடக்கு 6வது குறுக்கு    வார்டு-6 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ 
நகர் வடக்கு 7வது குறுக்கு   வார்டு -6 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு -6 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காமாட்சி அம்மன் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு -6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

45 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 
2வதுஅைற, அைற 
எண்-10

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) முருங்ைகக்காடு 
ெமயின்ெதரு வார்டு-4 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) முருங்ைகக்காடு குறுக்குெதரு-1 வார்டு-4 
, 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) முருங்ைகக்காடு 
குறுக்கு ெதரு -2 வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 
638183

46 வடக்கு பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 1வது 
அைற, அைற எண்-9

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) முருங்ைகக்காடு 
குறுக்கு ெதரு   3   வார்டு-4 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) முருங்ைகக்காடு 
ெமயின் கிழக்கு  வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 
638183

47 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம் - அைற 
எண்-16

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் நகர் ெதரு 
1 வார்டு-5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் 
நகர் ெதரு 2 வார்டு-5 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) கம்பன் நகர் ெதரு 3 வார்டு-5 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் நகர் ெதரு 
4 வார்டு-5 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் 
நகர் ெதரு 5 வார்டு-5 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) கம்பன் நகர் ெதரு 6 வார்டு-5 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் நகர் ெதரு  
7 வார்டு-5 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் 
நகர் ெதரு 8 வார்டு-5 , 9.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) கம்பன் நகர் ெதரு 9 வார்டு-5 , 
10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் நகர் ெதரு 
10 வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 
638183

48 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம், அைற எண்-17

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திருவள்ளுவர் நகர் 
ெதரு 1 வார்டு-5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
திருவள்ளுவர் நகர் ெதரு 2 வார்டு-5 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திருவள்ளுவர் நகர் 
ெதரு-1 வார்டு-5 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
வாசுகி நகர் வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 
638183

49 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பகுதி, அைற எண்-31

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திருவள்ளுவர் நகர் 
ெதரு -3 வார்டு-5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
திருவள்ளுவர் நகர் ெதரு-4 வார்டு-5 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திருவள்ளுவர்நகர் 
ெதரு-5 வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

50 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ேராடு 
ெமயின்  வார்டு-13 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) பள்ளத்ேதாட்டம் வார்டு-13 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கருப்பண்ணன் 
கவுண்டர் ைலன் வார்டு-13 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ேராடு 1 
வதீி வார்டு-13 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காளியண்ணன் ேல அவுட் வார்டு-13 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காளியண்ணன் ேல 
அவுட் 1 வதீி வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி, 
சுந்தரம்நகர்  638183

51 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் மத்திய 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காளியண்ணன் ேல 
அவுட் 2 வதீி வார்டு-13 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆசாrகாடு 1 
வார்டு-13 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆசாrகாடு 2 வார்டு-13 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எருமகட்டுத்துைற 
ேராடு வார்டு-13 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காமராஜ் நகர் வார்டு-13 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காமராஜ் நகர் 
ெதரு-1 வார்டு-13 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காமராஜ் நகர்-2 வார்டு-13 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காளியண்ணகவுண்டர் ைலன் வார்டு-13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி, 
சுந்தரம்நகர்  638183

52 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ேராடு 
வார்டு-12 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆனங்கூர் ேராடு ெதரு-2 வார்டு-12 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ெதரு-3 
வார்டு-12 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆனங்கூர் ெதரு-4 வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி, 
சுந்தரம்நகர்  638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

53 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ெதரு-5 
வார்டு-12 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆனங்கூர் ெதரு-6 வார்டு-12 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ெதரு-7 
வார்டு-12 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆனங்கூர் ெதரு-8 வார்டு-12 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ேராடு 
(காந்தி நகர்) வார்டு-12 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ஆனங்கூர் ேராடு  வார்டு-12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி, 
சுந்தரம்நகர்  638183

54 ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சுந்தரம் நகர் ெதரு 
-1 வார்டு-13 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சுந்தரம் நகர் ெதரு -2 வார்டு-13 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சுந்தரம் நகர் 
ெதரு-3 வார்டு-13 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சுந்தரம் நகர் -4 வார்டு13 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சுந்தரம் நகர் -5  
வார்டு-13 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
எருைமகட்டுதைற வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி, 
சுந்தரம்நகர்  638183

55 வடக்கு பார்த்த 
புதியதார்சு கட்டிடம் 
ேமற்குபகுதி அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு காலனி 
வார்டு -24 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்தியடிகள் ேராடு வார்டு -24 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பி.ஆர்.பி.ேபக்டr 
ேராடு வார்டு -24 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கார்பிராண்ட் ேராடு  வார்டு -24 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அண்ணாகல்யான 
மண்டபம் பின்புற ேராடு  வார்டு -24 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ைகத்தமைல ேராடு 
வார்டு -24 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
ேமற்கு காலனி  
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

56 கிழக்குப்பார்த்த புதிய 
தார்சு கட்டிடம் 
ெதற்கிலிருந்து 
1வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்கு காலனி  
வார்டு -20 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்கு 
காலனி  வார்டு -20 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ேமற்கு காலனி ெசாைசட்டிேராடு வார்டு 
-20 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு 
காலனி ெசாைசட்டிேராடு-1 வார்டு -20 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு காலனி 
3வது வதீி   வார்டு -24 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு காலனி 
4வது வதீி   வார்டு -24 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்கு காலனி 
1வது வதீி  வார்டு -20 , 8.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ெதற்குகாலனி 2வது வதீி  வார்டு -20 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்குகாலனி 
3வது வதீி  வார்டு -20 , 
10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்குகாலனி 
4வது வதீி  வார்டு -20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேம
ற்குகாலனி  638183

57 கிழக்குப்பார்த்த 
புதியதார்சு கட்டிடம் 
ெதற்கிலிருந்து 
2வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜவிநாயகர் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு -23 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜவிநாயகர் 
ேகாவில் ெதரு கிழக்கு  வார்டு -23 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜவிநாயகர் 
ேகாவில் ெதரு ேமற்கு  வார்டு -23 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
ேமற்கு காலணி  
638183

58 கிழக்கு பார்த்த 
புதியதார்சு கட்டிடம், 
வடக்கிலிருந்து 1வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்கு காலனி  
வார்டு -20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
ேமற்கு காலணி  
638183

59 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு காலணி 
ெசாைசட்டி ேராடு  வார்டு -24 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு காலனி 
விஜயா ேதாட்டம்   வார்டு -24 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்கு காலனி  
வார்டு -20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
ேமற்கு காலணி  
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

60 ெதற்க்குபார்த்த கட்டிடம், 
ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேக.ஓ.என். 
திேயட்டர் ேராடு  வார்டு -17 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெகாத்துக்காரன் 
காடு ெதரு-1 வார்டு -17 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெகாத்துக்காரன்காடு 
ெதரு-2 வார்டு -17 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெகாத்துக்காரன்காடு குறுக்குத்ெதரு வார்டு 
-17 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேக.ஓ.என்.திேயட்டர் ேராடு  வார்டு -17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
நாராயணநகர் 638183

61 கிழக்குபார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 
3வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அண்ணா நகர் 
வார்டு -25 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசலம் 
ெமயின்ேராடு வார்டு -25 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காேவr வதீி 
வார்டு -25 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நடன 
விநாயகர் ேகாவில் வதீி  வார்டு -25 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புத்தர் வதீி வார்டு 
-25 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சி.எஸ்.ஐ. 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கைலமகள் 
வதீி,ெகாமாரபாைள
யம   638183

62 கிழக்குபார்த்த  தார்சு 
கட்டிடம், வடக்கிலிருந்து 
2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஓபிளி சந்து  
வார்டு -25 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
தம்மண்ணன் ெதரு  வார்டு -25 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) தாேமாதரன் சந்து 
வார்டு -25 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பட்டாபி சந்து  வார்டு -25 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேகாபாக்கா சந்து 
வார்டு -25 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சவுண்டம்மன் ேகாவில் பின்புறம்  வார்டு 
-25 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபrயார் நகர் 
வார்டு -25 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
நாகமுத்து சந்து வார்டு -25 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

சி.எஸ்.ஐ. 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கைலமகள் 
வதீி,ெகாமாரபாைள
யம   638183

63 கிழக்குப்பார்த்த ஆர்.சி.சி 
கட்டிடத்தின் 
(கிழக்கிலிருந்து முதல் 
கட்டிடம்) ெதற்கிலிருந்து 
2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) முனியப்பன் 
ேகாவில் சந்து  வார்டு -22 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பட்டத்தரசியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு  வார்டு -21 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராமசாமி சந்து 
வார்டு -21 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபrயமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு   வார்டு 
-21 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மாrயம்மன் 
ேகாவில் எதிர்புற சந்து  வார்டு -21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,புத்
தர் வதீி 638183

Page 20 of 70



List of Polling Stations for 97 - குமாரபாைளயம் Assembly Segment within the       

17 - ஈேராடு  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

64 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காளிதாசர் சந்து 
வார்டு -21 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காவலர் வதீி வார்டு -22 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கச்ேசrவதீி-1 
வார்டு -22 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கச்ேசrவதீி-2 வார்டு -22 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பாலக்கைர வார்டு 
-22 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புத்தர்ெதரு 
வார்டு -22 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
தம்மண்ணன்ெதரு வார்டு -22 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,புத்
தர் வதீி 638 183

65 வடக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடம், கிழக்கிலிருந்து 
2வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விநாயகர் ேகாவில் 
ெதரு-1 வார்டு -21 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
வினாயகர் ேகாவில் ெதரு-2  வார்டு -21 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அப்புராயர்சத்திரம் 
வார்டு -21 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேஜ.ேக.ேக.நடராஜாைலன் வார்டு -21 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) தம்மண்ணன்ெதரு 
வார்டு -21 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
தம்மண்ணன்சந்து-1வார்டு -21 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) தம்மண்ணன்சந்து-2 
வார்டு -21 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபrயமாrயம்மன்ேகாயில்சந்து வார்டு-21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
புத்தர் ெதரு   638183

66 ெதற்கு  பார்த்த புதிய 
தார்சு  கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காட்டுவளவுெதரு-1 
வார்டு -19 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காட்டுவளவுெதரு-2 வார்டு -19 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காட்டுவளவுெதரு-3 
வார்டு -19 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காட்டுவளவுெதரு-4 வார்டு -19 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புத்தர்ெதரு வார்டு 
-19 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மணிேமகைல 
ெதரு வார்டு - 19 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
இராகேவந்திரா ெதரு வார்டு-19 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) இந்திரா நகர் 
வார்டு - 19 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலபள்ளி, 
புத்தர் ெதரு   638183

Page 21 of 70



List of Polling Stations for 97 - குமாரபாைளயம் Assembly Segment within the       

17 - ஈேராடு  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

67 ேமற்குபார்த்த கட்டிடம் 
ெதற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சுள்ளிமைடத்ேதாட்டம் வார்டு-14 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
குறுக்குெதரு வார்டு -15 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
குறுக்கு ெதரு 2  வார்டு -  15 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்கு காலனி 
குறுக்குெதரு   வார்டு-15 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்கு காலனி 
குறுக்குெதரு  4  வார்டு-15 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு காலனி 
638183

68 ேமற்கு  பார்த்த 
கட்டிடம், ெதற்கு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
குறுக்குெதரு 5 வார்டு-15 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
வடக்குெதற்கு குறுக்குெதருவார்டு -14,1 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
ெதற்கு வடக்கு குறுக்கு ெதரு 7 வார்டு- , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
குறுக்குெதரு-3 வார்டு-15 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேம
ற்கு காலனி 638183

69 வடக்கு பார்த்த கட்டிடம், 
கிழக்கு பக்க அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புதுபள்ளிபாைளயம் 
ேராடு வார்டு-15,17,18 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) அய்யன்ேதாட்டம் வார்டு-18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்குகாலனி  
638183

70 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) சுள்ளிக்காடு 
வார்டு -5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) ஆசிrயர் 
காலணி வார்டு -5 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) 
ஆலவட்டக்காடு வார்டு -1 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) ேகாட்டேமடு 
குடித்ெதரு வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி 
ஆலாங்காட்டுவலசு  
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

71 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) ேகாட்டேமடு 
பள்ளர் ெதரு  வார்டு -1 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகாவில் வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி 
ஆலாங்காட்டுவலசு  
638183

72 கிழக்குப் பார்த்த 
கூடுதல் கட்டிடம் 
ெதற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) ஆலங்காட்டு 
வலசு வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி 
ஆலாங்காட்டுவலசு  
638183

73 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) ஆலங்காட்டு 
வலசு வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி 
ஆலாங்காட்டுவலசு  
638183

74 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) கணபதி நகர் 
வார்டு -5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) தண்ணரீ்பந்தல் 
காடு வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

புதிய அங்கன்வாடி 
ைமயம், கணபதி 
நகர், 
குப்பாண்டபாைளயம் 
638183

75 வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) ெகாளத்துக்காடு  
வார்டு -1 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) ெகாளத்துகாடு 
வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ேஜ.ேக.ேக 
ரங்கம்மாள் 
ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
குமாரபாைளயம் 
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

76 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு -3 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) குடித்ெதரு வார்டு -3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) பள்ளிபாைளயம் 
ேராடு வார்டு -3 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) பந்தக்காேமடு வார்டு -3 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) J.J. நகர் 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -3 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ேபாயர் ெதரு 
வார்டு -3 , 7.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) சீராம்பாைளயம் ேராடு வார்டு -3 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ேஜ.ேஜ.நகர் 
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி 
குப்பாண்டபாைளயம் 
638183

77 வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) பாலக்காடு வார்டு 
-5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) குள்ளநாய்க்கன் 
பாைளயம் குடித்ெதரு  வார்டு -3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) குள்ளநாய்க்கன் 
பாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு வார்டு -3 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) 
எட்டிக்காடுேதாட்டம் வார்டு -3 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ெசங்காடு வார்டு 
-5 , 6.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) வளத்தாங்காடு 
வார்டு -3 , 7.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) காந்திநகர் வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி 
குப்பாண்டபாைளயம் 
638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

78 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், வடக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சாணார்பாைளயம் 
வார்டு -4 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) முறியங்காடு வார்டு -4 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) இந்திராநகர் 
வார்டு -4 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) ெசவுட்டுபூரான்காடு வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி 
சாணார்பாைளயம்  
638183

79 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) அண்ணாநகர் 
வார்டு -4 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) பள்ளிகாடு வார்டு -4 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் 
வார்டு -4 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) பள்ளிபாைளயம் ேராடு வார்டு -4 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சீராம்பாைளயம் 
வார்டு -4 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) கல்லங்குளம் வார்டு -4 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) நrபாலிகாடு 
வார்டு -3 , 8.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) ெசங்காடு வார்டு -3 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ெசப்புருட்டிகாடு 
வார்டு -3 , 10.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) மின்னங்காடு வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி 
சாணார்பாைளயம்  
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

80 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்இ 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) அண்ணாநகர்  
வார்டு -4 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர்  வார்டு -4 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சாணார்பாைளயம் 
வார்டு -4 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) ேகானபுள்ளாகாடு  வார்டு -4 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) பள்ளிக்காடு  
வார்டு -4 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) காந்திநகர்  வார்டு -3 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம்(ஊ) எறங்காடு  வார்டு 
-5 , 8.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) 
குப்பாண்டபாைளயம்   வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி 
சாணார்பாைளயம்  
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

81 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) 
குப்பாண்டபாைளயம் வார்டு -3 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சீராம்பாைளயம் 
வார்டு -3 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) நவக்காடு வார்டு -4 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) புலவங்காடு 
வார்டு -4 , 5.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) ெசாப்புருட்டிகாடு,ெகாடும்பேதாட்டம் 
வார்டு -3 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) ெசல்லாய்மண்டபம்வார்டு -3 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சுள்ளிக்காடு 
வார்டு -3 , 8.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) சாணார்பாைளயம் வார்டு -4 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் 
வார்டு -4 , 10.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் 
(ஊ) ஏறங்காடு வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சாணார்பாைளயம் 
638183

82 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) காந்திநகர் வார்டு 
-5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) அண்ணாநகர் 
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
சாணார்பாைளயம் 
638183

83 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ெபrயார்நகர்  வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு கல்வியியல் 
கல்லூr, 
ெகாமாரபாைளயம் 
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

84 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) கிழக்குெபrயார்நகர், ெபrயார் நகர் 
வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசு கல்வியியல் 
கல்லூr, 
ெகாமாரபாைளயம் 
638183

85 கிழக்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ஓலப்பாைளயம், சைடயம்பாைளயம்  
வார்டு -2 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) ேகாப்பாச்சி காடு  
வார்டு -1 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) மின்நிைலய 
குடியிருப்பு காலனி  வார்டு -1 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) 110கி.வா. துைணமின்நிைலயம்  வார்டு 
-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி 
ஓலப்பாைளயம்  
638183

86 கிழக்குப் பார்த்த 
கூடுதல் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) வாசகி நகர்  வார்டு -1 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) அண்ணாவதீி , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) காமராஜ் நகர்  
வார்டு -1 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) தட்டாங்குட்ைட  
வார்டு -1 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர்.நகர்,ெபrயார்நகர்  வார்டு -1 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ஓலப்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) வாசுகி 
நகர்,சாமியாம்பாைளயம்,அேசாகபுரம்,கத்ேத
r பிrவு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி 
ஓலப்பாைளயம்  
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

87 ெதற்குப் பார்த்த புதிய 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ெபrயார்நகர்  வார்டு -1 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) கிழக்கு ெபrயார்நகர்  வார்டு -1 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர்  வார்டு -1 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) குட்ைடகிணத்து வதீி  வார்டு -1 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ஓலப்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) வாசுகி நகர்  வார்டு -1 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) அேசாகபுரம்  வார்டு -1 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) காமராஜ்நகர்  வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ஓலப்பாைளயம்  
638183

88 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், அைற 
எண்.3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) சைடயம்பாைளயம் காந்திநகர்  வார்டு 
-2 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) சைடயம்பாைளயம்  
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசு கல்வியியல் 
கல்லூr, 
ெகாமாரபாைளயம்  
638183

89 கிழக்கு பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்க்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) குள்ளப்பநகர்  வார்டு -2 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) சைடயம்பாைளயம் லட்சுமிநகர்  
வார்டு -2 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) சைடயம்பாைளம் 
காமராஜ்நகர்  வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு கல்வியியல் 
கல்லூr, 
ெகாமாரபாைளயம்  
638183

90 ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், அைற 
எண்.4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) சைடயம்பாைளயம் லட்சுமிநகர்  
வார்டு -2 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) சைடயம்பாைளயம்  
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசு கல்வியியல் 
கல்லூr, 
ெகாமாரபாைளயம்  
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

91 கிழக்கு பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) சைடயம்பாைளயம் காந்திநகர்  வார்டு 
-2 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) சைடயம்பாைளயம் 
குள்ளப்பநகர்  வார்டு -2 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட(ஊ) காமராஜ்நகர் 
சைடயம்பாைளயம்  வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு கல்வியியல் 
கல்லூr, 
ெகாமாரபாைளயம்  
638183

92 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) கிழக்கு ெபrயார் நகர், ஓலப்பாைளயம் 
வார்டு -1 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) குட்ைட கிணற்றுவதீி  
வார்டு -1 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) வாசுகி நகர்  வார்டு -1 
, 4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) தர்ம ேதாப்பு  வார்டு 
-1 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) அேசாகபுரம்  வார்டு -1 
, 6.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) ேஜாதிநகர்  வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு கல்வியியல் 
கல்லூr, 
ெகாமாரபாைளயம்  
638183

93 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ேவமங்காட்டுவலசு வார்டு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயா
◌்நிைலப்பள்ளி 
ேவமன்காட்டுவலசு 
638183

94 ேமற்குப் பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) எதிர்ேமடு , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) ெசங்காடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட 
638183

95 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) டீச்சர்ஸ்காலனி , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
குப்புச்சிப்பாைளயம் வார்டு -2,3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) சத்தியாநகர் அருந்ததியர் ெதரு , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) சத்தியாநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட   
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

96 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) குப்புச்சிப்பாைளயம், 
ேவமங்காட்டுவலசுவார்டு -3 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ெசங்காடு வார்டு -3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) எதிர்ேமடு வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி 
எதிர்ேமடு  638183

97 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) (எதிர்ேமடு) சாந்தி நகர்  வார்டு -3 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) (எதிர்ேமடு)அண்ணாநகர் வார்டு -3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) (எதிர்ேமடு)வாத்தியார்காடு வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
எதிர்ேமடு  638183

98 வடக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) தட்டாங்குட்ைட அருந்ததியர் ெதரு 
கீழ்வலவு வார்டு -3,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட 
638183

99 கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) தட்டாங்குட்ைட அருந்ததியர் ெதரு 
ேமல்வலவு வார்டு -3,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஒருங்கிைனந்த 
குழந்ைதகள் நல 
வளர்ச்சி ைமயம், 
தட்டாங்குட்ைட 
638183

100 வடக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) தட்டாங்குட்ைட , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட  
638183

101 ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) அன்ைனசத்தியா நகர் வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட  
638183

102 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) அன்ைனசத்தியா நகர் வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட  
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

103 வடக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) வி.ேமட்டூர் 
மூப்பனார்நகர்,புளியங்காடுவார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ ந.நி.பள்ளி, 
அருவங்காடு  638183

104 வடக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) அருவங்காடு அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு -4 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) ேகாரப்பாலியூர்  
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ ந.நி.பள்ளி, 
அருவங்காடு  638183

105 வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) அருவங்காடு  வார்டு -4 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ேமட்டுக்கைட  வார்டு -4 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) வி.ேமட்டூர்  வார்டு -4 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) காத்தபூரான்காடு  வார்டு -4 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) தட்ைடயான்காடு, முத்தான்காடு, 
ெசம்ைபயன்காடு வார்டு  , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ேநருநகர்  வார்டு -4 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ஓடக்காடு  வார்டு -4 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) குறிஞ்சி நகர்  வார்டு -4 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ெஜயலலிதா நகர்  வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ ந.நி.பள்ளி, 
அருவங்காடு  638183

106 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) உப்புக்குளம்  வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
வரீப்பம்பாைளயம்  
638008

Page 32 of 70



List of Polling Stations for 97 - குமாரபாைளயம் Assembly Segment within the       

17 - ஈேராடு  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

107 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) வரீப்பம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு-1 
வார்டு -5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) உப்புகுளம் வாத்தியார் 
காடு  வார்டு -5 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) உப்புகுளம் 
காட்டுவளவு  வார்டு -5 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) உப்புகுளம் பாலிபாைற  வார்டு -5 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) உப்புகுளம் ெகாள்ெபr  வார்டு -5 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) நல்லாம்பாைளயம்  வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி 
வரீப்பம்பாைளயம்  
638008

108 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) குட்டகாடு  வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி 
வரீப்பம்பாைளயம்  
638008

109  கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) ெபான்னி நகர்  வார்டு -5 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) காந்தி நகர்  வார்டு -5 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) சின்னாயக்காடு  வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி 
வரீப்பம்பாைளயம்  
638008

110 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பல்லக்காபாைளயம் 
637303

111 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாைறயூர்  வார்டு -2 , 
2.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆயிகவுண்டம்பாைளயம் காலனி  வார்டு -2 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பல்லக்காபாைளயம் 
637303
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

112 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மலப்பாைளயம் புதூர் வார்டு -1 , 
2.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூளப்பாைளயம்  வார்டு -2 , 
3.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லப்பட்டி அருந்தியர் ெதரு  வார்டு -6 
, 4.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லபட்டி  வார்டு -6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பல்லக்காபாைளயம் 
637303

113 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிணத்துப் பாைளயம்  வார்டு -7 , 
2.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலயடிபாைளயம்-சந்ைதேபட்ைட  வார்டு 
-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
பல்லக்காபாைளயம் 
637303

114 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலயடிபாைளயம் வார்டு -3 , 
2.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லுப்பட்டைர காடு  வார்டு -1 , 
3.பல்லாக்காபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்டக்காடு  வார்டு -7 , 
4.பல்லாக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மஞ்சுபாைளயம்அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 
-1 , 5.பல்லாக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ)  குட்டிகிணத்தூர்  வார்டு -3 , 
6.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிணத்துப்பாைளயம்  வார்டு -4 , 
7.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊர்வழிக்காடு  வார்டு -8 , 
8.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சாத்த பூரான்காடு  வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
பல்லக்காபாைளயம் 
637303

115 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குப்பாகம்.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பைடவடீு (ேப) கடைலப்பாளியூர்  வார்டு 
-1 , 2.பைடவடீு (ேப) துத்திக்காடு  வார்டு -1 
, 3.பைடவடீு (ேப) ராசிப்புரத்தானூர்  வார்டு 
-1 , 4.பைடவடீு (ேப) ஆrயப்பட்டி காட்டு 
வளவு  வார்டு -1 , 5.பைடவடீு (ேப) 
சுள்ளிப்ெபருக்கி காடு  வார்டு -5 , 
6.பைடவடீு (ேப) கவுண்டனூர் 
அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பச்சாம்பாைளயம்  
637303
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

116 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பைடவடீு (ேப) சாமாண்டூர்  வார்டு -6 , 
2.பைடவடீு (ேப) இந்திரா நகர்  வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பச்சாம்பாைளயம்  
637303

117 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ஆடிட்ேடாrயத்திற்கு 
கிழக்கு

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பைடவடீு (ேப) ராசிப்புரத்தானூர் ேபாயர் 
ெதரு  வார்டு -2 , 2.பைட வடீு (ேப) 
ராசிப்புரத்தானூர்அrசனத் ெதரு  வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சங்கர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
சங்ககிr ேமற்கு  
637303

118 ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம், 
ஆடிட்ேடாrயத்திற்கு 
கிழக்கு பாகத்தின் 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பைடவடீு (ேப) மரவம்பாைளயத்தான் காடு 
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

சங்கர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
சங்ககிr ேமற்கு  
637303

119 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ஆடிட்ேடாrயத்திற்கு 
ேமற்கு

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பைட வடீு (ேப) பள்ளத்தூர்  வார்டு -4 , 
2.பைடவடீு (ேப) ஐ.சி.எல் ெகஸ்ட்டு 
ஹவுஸ்  வார்டு -4 , 3.பைடவடீு (ேப) 
ஐ.சி.எல். காலனி  வார்டு -7 , 4.பைடவடீு 
(ேப) சுள்ளிப்ெபருக்கியூர்  வார்டு -7 , 
5.பைடவடீு (ேப) கவுண்டனூர்  வார்டு -7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சங்கர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
சங்ககிr ேமற்கு  
637303

120 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பைடவடீு (ேப) கிணத்துக்காடு  வார்டு -8 , 
2.பைடவடீு (ேப) களப்படியான்காடு  வார்டு 
-8 , 3.பைடவடீு (ேப) கல்லுக்கட்டியூர் 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -8 , 4.பைடவடீு 
(ேப) கல்லுக்கட்டியூர்  வார்டு -8 , 
5.பைடவடீு (ேப) ைவயாபுr கவுண்டர் காடு  
வார்டு -8 , 6.பைடவடீு (ேப) 
பச்சாம்பாைளயம் ெதற்கு காட்டு வளவு 
வார்டு -14 , 7.பைடவடீு (ேப) 
பச்சாம்பாைளயம் புதிய அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு -15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பச்சாம்பாைளயம்  
637303

121 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பைடவடீு (ேப) பச்சாம்பாைளயம் சாைல 
ஓரம்  வார்டு -15 , 2.பைடவடீு (ேப) 
பச்சாம்பாைளயம்  வார்டு -14 , 3.பைடவடீு 
(ேப) பச்சாம்பாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு  
வார்டு -14 , 4.பைடவடீு (ேப) கருக்கங்காடு  
வார்டு -15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பச்சாம்பாைளயம்  
637303
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

122 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பைடவடீு (ேப) தச்சன் காடு வார்டு -9 , 
2.பைடவடீு (ேப) வால்ராசா பாைளயம் 
வார்டு -9 , 3.பைடவடீு (ேப) உப்புப் 
பாைளயம் வார்டு -10 , 4.பைடவடீு (ேப) 
உப்புப்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு வார்டு 
-10 , 5.பைடவடீு (ேப) முதைலமைடயூர் 
வார்டு 11 , 6.பைடவடீு (ேப) நத்தேமடு 
காட்டுவளவு வார்டு -11 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
நத்தேமடு  637303

123 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பைடவடீு (ேப) அருவாப்பாலியூர் வார்டு 
-11 , 2.பைடவடீு (ேப) கருப்பக்கவுண்டர் காடு 
வார்டு -12 , 3.பைடவடீு (ேப) பைழயூர் 
வார்டு -12 , 4.பைடவடீு (ேப) 
அல்லிநாயக்கன் பாைளயம் அருந்ததியர் 
ெதரு வார்டு   -1 , 5.பைடவடீு (ேப) 
ஆலாம்பாைளயம் வடக்கு வார்டு -11 , 
6.பைடவடீு (ேப) ஆலாம்பாைளயம் ெதற்கு 
வார்டு -11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
நத்தேமடு  637303

124 வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பைடவடீு (ேப) அல்லிநாயக்கன் பாைளயம் 
ெகாங்கு ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு-13 , 
2.பைடவடீு (ேப) அல்லிநாயக்கன்பாைளயம் 
கட்டி ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-13 , 
3.பைடவடீு (ேப) அல்லிநாய்க்கன்பாைளயம் 
வார்டு -13 , 4.பைடவடீு (ேப) 
ஆதிதராவிடர்ெதரு 
அல்லிநாய்க்கன்பாைளயம் வார்டு -13 , 
5.பைடவடீு (ேப) ெகாங்கு ஆதிதிராவிடர் 
ெதரு  வார்டு -13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

புதிய அங்கன்வாடி 
ைமயம், அண்ணா 
நகர், நத்தேமடு 
638183
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

125 ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மக்கிrப்பாைளயம், - 1வது வார்டு , 
2.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மக்கிrபாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு- 2வது 
வார்டு , 3.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மயிலங்காடு2வது வார்டு , 4.ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியார் கைட2வது 
வார்டு , 5.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளியங்காடு 2வதுவார்டு , 6.ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுவளவு 2வது வார்டு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
மக்கிrபாைளயம் 
638008

126 ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசௗதாபுரம் 2வது வார்டு , 2.ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசௗதாபுரம் 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு  2வது வார்டு  , 
3.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முரளிகாடு 2வது வார்டு , 4.ெசௗதாபுரம்  
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருக்கட்டாங்காடு 2வது 
வார்டு , 5.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஏணிப்பாழிக்காடு 2வது வார்டு , 
6.ெசௗதாபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வண்ணான்காடு 3வது வார்டு , 
7.ெசௗதாபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லப்பட்டி 3வது வார்டு , 8.ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லப்பட்டி 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
மக்கிrபாைளயம் 
638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

127 ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புலவன்காடு  வார்டு -1 , 2.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாரக்காட்டாம்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
3.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாயிகாடு  வார்டு -1 , 
4.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுராம்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
5.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமராஜ் நகர்  வார்டு -1 , 6.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமல்பாைறகாடு  வார்டு 
-2 , 7.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்டபனங்காடு  வார்டு -2 , 
8.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நrபாழிகாடு  வார்டு -2 , 9.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளமுத்தான்காடு  
வார்டு -2 , 10.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) கள்ளுக்கைட ேமடு  வார்டு -3 , 
11.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் வடக்கு ெதரு 
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
தண்ணரீ்பந்தல்பா
ைளயம் 637304

128 வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் நடுத்ெதரு  
வார்டு -4 , 2.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) தண்ணரீ்பந்தல் பாைளயம் ெதற்குத் 
ெதரு வார்டு -5 , 3.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமட்டங்காடு  வார்டு -5 , 
4.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாழிகாடு  வார்டு -5 , 5.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தீர்த்தான்காடு  வார்டு -5 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
தண்ணரீ்பந்தல்பா
ைளயம் 637304
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

129 ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமாடமங்கலம் வார்டு -6 , 2.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அடப்புகுைற  வார்டு -6 
, 3.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு -6 , 
4.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளங்காடு  வார்டு -6 , 5.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சியான்காடு, 
கருங்கல்காடு  வார்டு -7 , 6.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுகுளம்  வார்டு -7 
, 7.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவப்பங்காடு  வார்டு -7 , 8.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆயக்காடு  வார்டு -7 , 
9.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வால்ராசாபாைளயம்  வார்டு -7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
வால்ராஜாபாைளயம்
, 637304

130 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
ேமாடமங்கலம்(ஊ) ேமாடமங்கலம் கஸ்பா  
வார்டு -1 , 2.அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
ேமாடமங்கலம் (ஊ) ேமாடமங்கலம் 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேமாடமங்கலம் 
637304

131 ெதற்கு பார்த்த 
ஓட்டுகட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ேமாடமங்கலம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு -2 , 
2.ேமாடமங்கலம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) 
நவக்காடு அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -3 , 
3.ேமாடமங்கலம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) 
முனியப்பன் ேகாவில் ேதாட்டம்  வார்டு -3 
, 4.ேமாடமங்கலம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) 
மனக்காடு உப்புபாைளயம்  வார்டு -3 , 
5.ேமாடமங்கலம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) 
அத்திமரத்தூர்  வார்டு -4 , 6.ேமாடமங்கலம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) குட்டகாரன் 
பாைளயம்  வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ேமாடமங்கலம் 
637304
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

132 ெதற்குப்பார்த்த ஓட்டு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மணியாரன்காடு வார்டு -1 , 2.ஆனங்கூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புள்ளிக்கவுண்டம்பாைளயம் வார்டு -1 , 
3.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவப்பாங்காடு வார்டு -2 , 4.ஆனங்கூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கிளாக்காடு வார்டு -2 , 
5.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டிக்காடு வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
ஆனங்கூர்  637304

133 வடக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
ஆனங்கூர்  637304

134 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதூர் குளம் 
வார்டு  -5 , 2.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆனங்கூர் நாடார் ெதரு  வார்டு  -2 , 
3.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவப்பங்காடு வார்டு  -2 , 4.ஆனங்கூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆண்டிகாடு வார்டு  -2 , 
5.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார்ெதரு 
வார்டு  -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
ஆனங்கூர் 637304

135 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆனங்கூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆனங்கூர் 
கஸ்பா வார்டு  -3 , 2.ஆனங்கூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு, 
முனியப்பம் பாைளயம்வார்டு  -4 , 
3.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டாம்பாைற வார்டு  -4 , 4.ஆனங்கூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளியண்ணாநகர் 
வார்டு  -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
ஆனங்கூர் 637304
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

136 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிணத்துக்காட்டு வளவு வார்டு -6 , 
2.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புளியம்பட்டியாம் பாைளயம் வார்டு -7 , 
3.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன 
ஆனங்கூர் வார்டு -6 , 4.ஆனங்கூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) புள்ளிகவுண்டம்பாைளயம் 
வார்டு -1 , 5.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகாளத்ேதாட்டம் வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெநட்டேவலாம்பா
ைளயம்  637304

137 வடக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவலகவுண்டம்பாைளயம் கிழக்கு வார்டு -8 
, 2.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆத்திக்காட்டூர் வார்டு -9 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெநட்டேவலாம்பா
ைளயம்  637304

138 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்காடுவார்டு  -1 , 2.எலந்தக்குட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எலந்தக்குட்ைட  வார்டு 
-1 , 3.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சில்லாம்பாைற வார்டு  -1 , 
4.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சரம்பாலிகாடு வார்டு  -1 , 5.எலந்தக்குட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனியப்பா நகர் வார்டு  
-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
எலந்தகுட்ைட  
638008

139 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடம், ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேசாழாமில் பகுதி வார்டு  -1 , 
2.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமராஜ் நகர் வார்டு  -1 , 3.எலந்தக்குட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எலந்தக்குட்ைட பிrவு 
வார்டு  -4 , 4.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபராங்காடு வார்டு  -4 , 
5.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேபாயர் காலனி வார்டு  -4 , 
6.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வண்ணார் காலனி வார்டு  -4 , 
7.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இ.காட்டூர் வார்டு  -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
எலந்தகுட்ைட  
638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

140 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுமண்டபத்தூர் வார்டு -4 , 2.எலந்தகுட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இ.காட்டூர் வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
எலந்தகுட்ைட 638008

141 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னார்பாைளயம் எஸ்.சி.ெதரு வார்டு -4 , 
2.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னார்பாைளயம் வார்டு -4 , 
3.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதேவந்திரன் காலனி வார்டு -4 , 
4.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னார்பாைளயம் வாய்க்கால்ேமடுவார்டு 
-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
எலந்தகுட்ைட 638008

142  வடக்கு  பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தக்குட்ைட (வ,கி) மற்றும் (ஊ) 
தாண்டாங்காடுவார்டு -2 , 2.எலந்தகுட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒட்டங்காடு வார்டு -2 , 
3.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னமாகாடு வார்டு -2 , 4.எலந்தகுட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நால்ேராடு வார்டு -2 , 
5.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நால்ேராடுேகாசங்கிெதரு வார்டு -2 , 
6.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இ.புதுப்பாைளயம் S.C. ெதரு வார்டு -2 , 
7.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இ.புதுப்பாைளயம் வார்டு -2 , 
8.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டுக்கைட வார்டு -2 , 9.எலந்தகுட்ைட  
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூசாrகாடு வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
எலந்தகுட்ைட 
புதுப்பாைளயம் 
638008

143 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபதக்காட்டூர்வார்டு -3 , 2.எலந்தக்குட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரங்கனூர் S.C. ெதரு  
வார்டு -3 , 3.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ரங்கனூர் வார்டு -3 , 4.எலந்தக்குட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சம்மங்காடு வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
எலந்தகுட்ைட 
புதுப்பாைளயம் 
638008

144 வடக்குப்பார்த்த பைழய 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,  
ெவப்பைட 638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

145 வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட ஜவீாநகர் வார்டு -5 , 
2.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட நால்ேராடு வார்டு -5 , 
3.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட அண்ணாநகர் வார்டு -5 , 
4.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசௗேடஸ்வr நகர் வார்டு -5 , 
5.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாரதிநகர் வார்டு -5 , 6.எலந்தக்குட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
திrேவணிநகர் வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி,  
ெவப்பைட 638008

146 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்து 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட என்.சி.காலனி வார்டு -5 , 
2.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட என்.சி.காலனி வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஓ.து.பள்ளி,  
ெவப்பைட 638008

147 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட சின்னப்பா மில் பகுதி  வார்டு -5 
, 2.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட சக்திநகர்  வார்டு -5 , 
3.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட ெசௗேடஸ்வrநகர் வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஓ.து.பள்ளி,  
ெவப்பைட 638008

148 ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட எம்.ஜி.ஆர்.நகர்  வார்டு -5 , 
2.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட ஜவீாநகர் வார்டு -5 , 
3.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட நால்ேராடு  வார்டு -5 , 
4.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட அண்ணாநகர் வார்டு -5 , 
5.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட பாரதி நகர் வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஓ.து.பள்ளி,  
ெவப்பைட 638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

149 ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட ஜவீாநகர் வார்டு -5 , 
2.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காமராஜர்நகர் வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெவப்பைட 638008

150 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட காந்திநகர் வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெவப்பைட 638008

151 வடக்கு பார்த்த பைழய 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னப்பா லான் வார்டு -5 , 2.எலந்தகுட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) லட்சுமண பாைளயம்,  
வார்டு -5 , 3.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசட்டிகாட்டூர் வார்டு -5 , 
4.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுப்பாைளயம் வார்டு -6 , 
5.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளிக்குட்ைட வார்டு -6 , 
6.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளிக்குட்ைட SC ெதரு வார்டு -6 , 
7.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளிக்குட்ைட நாடார் ெதரு வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெவப்பைட 638008

152 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் கலியனூர் 
அக்ரஹாரம் (ஊ) கலியனூர் அக்ரஹாரம் 
வார்டு-1 , 2.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் 
கலியனூர் அக்ரஹாரம் (ஊ) 
ேமாளகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு -2 , 
3.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் 
கலியனூர்அக்ரஹாரம் (ஊ) கலியனூர் 
பள்ளர் ெதரு வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கலியனூர்  638008

153 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கட்டிபாைளயம், நாடார் ெதரு வார்டு- 4 , 
2.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆவாரங்காடு, ேதவாலிக்காடு, 
ேமாளகவுண்டம்பாைளயம்  வார் , 
3.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளக்கல்காடு வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கலியனூர்  638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

154 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்  
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கணபதிபாைளயம், ேமக்காடு சக்கிலியர் 
ெதரு... வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கலியனூர்  638008

155 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலியனூர் 
வார்டு-2 , 2.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கலியனுரர் அக்ராஹரம் வார்டு-4 , 
3.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைறயகாடு 
வார்டு-4 , 4.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கவேலத்மரத்ேதாட்டம் வார்டு-6 , 
5.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமகாகாடு 
வார்டு-7 , 6.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசம்மன்குழி ேதாட்டம் வார்டு-8 , 
7.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெமாட்ைடயக்காடு வார்டு-9 , 8.கலியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்ெதரு 
வார்டு-10 , 9.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கலியனுரர் ேமற்கத்தியக்காடு வார்டு-11 , 
10.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி 
திராவிடர்ெதரு கலியனூர்  வார்டு-12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ. ஒ. ந.நி.பள்ளி, 
கலியனூர் 638008

156 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலியனூர் அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எைளயாம் பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.கலியனூர் அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமாளக் கவுண்டம் பாைளயம்  வார்டு-2 , 
3.கலியனூர் அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வரீப்பம் பாைளயம் வார்டு-1 , 4.கலியனூர் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலி 
காடு, ேதாப்புக்காடு  வார்டு-1 , 5.கலியனூர் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வரீப்பம்குட்டகாடு. கைரேமடு வார்டு-1 , 
6.கலியனூர் அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கரடி காடு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
எைளயாம்பாைளயம் 
638008

157 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசங்குட்ைட பாைளயம்  வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
ெசங்குட்ைடபாைள
யம் 638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

158 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெதாட்டி பாைளயம் வார்டு-2 , 
2.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) சமயசங்கிலி வார்டு-3 , 3.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சைடயங்காடு வார்டு-2 , 4.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆசாrக்காடு.குமயன்காடு. 
குமயங்காடுேதாட்டம் வார்டு-2 , 
5.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மூலக்காடு. குடித்ெதரு. ேமட்டாங்காடு  
வார்டு-3 , 6.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு. 
மதுைரவரீன்ேகாவில்வதீி  வார்டு , 
7.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) மீனவர்ெதரு. ெசங்ேகாடடுத்ேதாட்டம் 
வார்டு-3 , 8.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு-3 , 
9.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமற்குெதாட்டிபாைளயம் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெசங்குட்டபாைளயம் 
638008

159 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) சமயசங்கிலி வார்டு-4 , 2.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீராம் 
பாைளயம் வார்டு-5 , 3.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சந்ைத 
ேமடு  வார்டு-5 , 4.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரன் வதீி 
. மீனவர்ெதரு. மதுைரவரீன்ேகாயில் வதீி 
வார்டு , 5.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி 
கைரேமடு வார்டு-4 , 6.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைரேமடு 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெசங்குட்டபாைளயம் 
638008

160 ேமற்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்காடு,நயாவிகாடு,ெகாழிஞ்சிக்காடு 
வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம் 
638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

161 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்காடு,நயாவிகாடு,ெகாழிஞ்சிக்காடு 
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம்-63
8008

162 ெதற்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலியனூர் 
வார்டு -3 , 2.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எல்ைலமாrயம்மன் ெதரு வார்டு -3 , 
3.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில் பின்புறம் வார்டு -3 , 
4.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் 
வதீி வார்டு -3 , 5.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) அல்லமுத்து ைலன் வார்டு -3 , 
6.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழய 
வாட்டர்ேடங் வதீி  வார்டு -3 , 7.கலியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தண்ணரீ்ேடங் வதீி 
வார்டு -3 , 8.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளிக்கூட பின்புற வதீி  வார்டு -3 , 
9.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆவத்திபாைளயம் வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம்- 
638008

163 ெதற்குப்பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆவந்திபாைளயம் வார்டு -1 , 2.கலியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.ேக.நகர் வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம்-63
8 008

164 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்காடு 
ஆவத்திபாைளயம் வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம்-63
8 008

165 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணாநகர் வார்டு -2 , 2.கலியனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில் வதீி வார்டு 
-3 , 3.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயார் நகர் வார்டு  -4 , 4.கலியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலியனூர் வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம்-63
8 008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

166 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) சுள்ளிக்காடு வார்டு-3 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) மஞ்சபாளிக்காடு 
மாம்பாைளயம் ேராடு வார்டு-3 , 
3.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) நவக்காடு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்பு
தூர்  638008

167 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெபருமாமைலக்காடு ஓடக்காடு 
வார்டு-3 , 2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(சி.டி) மற்றும் (ஊ) பாலிக்காட்டூர் மற்றும் 
ெவடியரசம்பாைளயம் வார்டு-3 , 
3.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெகால்லபாைளயாத்தார் 
ேதாட்டம் மற்றும் மைலக்காடு வார்டு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்பு
தூர்  638008

168 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) லட்சுமிநகர் வாய்க்கால்காடு 
வார்டு-3 , 2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெசக்குேமடுஒட்டெமத்ைதபின்புறம் வார்டு-3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்பு
தூர்  638008

169 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெசல்லமுத்துகவுண்டர்வதீி 
வார்டு-3 , 2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லபாைளயத்தார்ேதாட்டம் வார்டு-3 , 
3.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) கன்னியமார்காடு வார்டு-3 , 
4.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) மைலக்காடு வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்பு
தூர்  638008

170 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் வார்டு-3 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) எஸ்.எஸ்.ஆர்.காலனி வார்டு-3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்பு
தூர்  638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

171 வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெகால்லபாைளயத்தார் 
ேதாட்டம் வார்டு-3 , 2.பள்ளிபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) மைலக்காடு 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்பு
தூர்  638008

172 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து  3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) அரசங்காடு வார்டு-3 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) பாலிக்காட்டூர் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்பு
தூர்  638008

173 ெதற்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் பாதைர (ஊ) குடித்ெதரு வார்டு-1 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் பாதைர (ஊ) அக்கைரையங்காடு 
நத்தக்காடு வார்டு-1 , 3.பள்ளிபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் பாதைர (ஊ) 
தாசங்காடு வார்டு-1 , 4.பள்ளிபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் பாதைர (ஊ) 
ெசட்டியாங்காடு ேதாப்புகாடு வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
பாதைர  638008

174 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் பாதைர (ஊ) சந்ைதேபட்ைட 
சங்ககிr ெமயின்ேராடு வார்டு-1 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் பாதைர (ஊ) குடித்ெதரு  2 வது 
வார்டு , 3.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(சி.டி) மற்றும் பாதைர (ஊ) அருந்ததியர் 
ெதரு இந்திரா நகர் வார்டு-2 , 
4.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் பாதைர (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு 
ேமல்வளவு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
பாதைர  638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

175 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) பூலாங்காட்டூர் 1வது வதீி  
வார்டு-1 , 2.பள்ளிப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(சி.டி) மற்றும் (ஊ) பூலாங்காட்டூர் 2வது 
வதீி வார்டு-1 , 3.பள்ளிப்பாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
பூலாங்காட்டூர் 3வது வதீி வார்டு-1 , 
4.பள்ளிப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) சங்ககிr ெமயின் ேராடு 
வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,  
ெவடியரசம்பாைளய
ம் 638008

176 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெவடியரசம்பாைளயம் 
பைழயூர் வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசு உயா
◌்நிைலப்பள்ளி, 
ெவடியரசம்பாைளய
ம்  638008

177 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெவடியரசம்பாைளயம் வார்டு 
-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயா
◌்நிைலப்பள்ளி, 
ெவடியரசம்பாைளய
ம் 638008

178 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெதற்குபாைளயம்(கிழக்கு) 
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
மாம்பாைளயம் 
638008

179 ெதற்குப்பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
மாம்பாைளயம் 
638008

180 கிழக்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 
முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெதற்குபாைளயம் ேமல்புதூர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
மாம்பாைளயம் 
638008

181 ேமற்கு பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெதற்குப்பாைளயம்(கிழக்கு) 
வார்டு -4 , 2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(சி.டி) மற்றும் (ஊ) வண்ணாம்பாைற வார்டு 
-4 , 3.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) மாம்பாைளயம் வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.உ.நி.பள்ளி 
மாம்பாைளயம் 
638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

182 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெதற்குபாைளயம்(ேமற்கு) 
வார்டு -4 , 2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(சி.டி) மற்றும் (ஊ) அரசன்காடுேமடு வார்டு 
-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்பு
தூர்  638008

183 கிழக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெகாளத்துக்காடு 1 
முதல் 6 வதீி வார்டு -1 , 2.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) குமாராபாைளயம் ெமயின் ேராடுவார்டு-2 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்பு
தூர்  638008

184 கிழக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின். 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) குமாரபாைளயம் 
ெமயின்ேராடு வார்டு  -2 , 
2.பள்ளிபாைளயம் (ந) எடப்பாடி ேராடு 
வார்டு  -1 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
குமாரபாைளயம் ெமயின் ேராடு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்பு
தூர் 638008

185 ேமற்குப்பார்த்த நபார்டு 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 
4-வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெகாமாரபாைளயம் 
ெமயின்ேராடு வார்டு  -2 , 
2.பள்ளிபாைளயம் (ந) தில்ைலநகர் 1ம் வதீி 
வார்டு-2 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
தில்ைலநகர் 2ம் வதீி வார்டு  -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 
638008

186 ேமற்குப்பார்த்த நபார்டு 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 
2வதுஅைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) அக்ரஹாரம் ராஜ 
வதீி  வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசு ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம்  
638006

187 ேமற்குப்பார்த்த நபார்டு 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 
முதல்அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) நாட்டாக்கவுண்டன் 
புதூர்வதீி  வார்டு -3 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
பழனியப்பா நகர் வார்டு -4 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) மஜதீ் ஏrயா  வார்டு 
-4 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெசங்குந்தபுரம் 1ம் 
வதீி  வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசு ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம்  
638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

188 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெசங்குந்தபுரம் 3ம் 
வதீி  வார்டு -4 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
எட்டாம்பட்டைற சந்து வார்டு -4 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) முனியப்பன் ேகாவில் 
ெதரு  வார்டு -4 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
புதூர் வதீி  வார்டு -6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அரசு ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம்  
638008

189 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆண்டிக்காடு 
ெவடியரசம்பாைளயம் ேராடு  வார்டு -7 , 
2.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆண்டிக்காடு வார்டு 
-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம்  
638008

190 கிழக்கு பார்த்த ஆர் சி 
சி  கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ைஹஸ்கூல் ேராடு  
வார்டு -5 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ஓைடேராடு வார்டு -5 , 3.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) நேடச ெசட்டி ெதரு  வார்டு -5 , 
4.பள்ளிபாைளயம் (ந) பஜைன ேகாவில் 
ெதரு  வார்டு -6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
கண்டிபுதூர்  638006

191 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ைபபாஸ்ேராடு வார்டு 
-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
கண்டிபுதூர்  638006

192 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) பாைற ேராடு  வார்டு 
-6 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) குரங்கு புதூர்  
வார்டு -6 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) கண்டி 
புதூர்  வார்டு -6 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கபள்ளி, 
கண்டிபுதூர் 638006

193 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்து 1-வது 
அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆண்டிக்காடு வார்டு-7 
, 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ெவடியரசம்பாைளயம் ேராடு வார்டு-8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

194 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) திருச்ெசங்ேகாடு 
ேராடு கிழக்கு வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 
638006
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

195 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) திருச்ெசங்ேகாடு 
ேராடு குறுக்குெதரு-1 வார்டு-8 , 
2.பள்ளிபாைளயம் (ந) திருச்ெசங்ேகாடு 
ேராடு குறுக்கு ெதரு 2  வார்டு 8 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) சீப்பர்காலனி  வார்டு-8 
, 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெஜயந்தி ஏrயா  
வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

196 கிழக்கு பா◌ா◌்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ேக ஆர் பி ஏ டி 
ேராடு  வார்டு-9 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ேக.ஆர்.பி.ஏ.டி.ேராடு குறுக்குெதரு-1  
வார்டு-9 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ேக.ஆர்.பி.ஏ.டி. ேராடு குறுக்குெதரு-2  
வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

197 கிழக்கு பா◌ா◌்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) வாய்க்கால் ேராடு-1  
வார்டு-9 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) வாய்க்கால் 
ேராடு-2  வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

198 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெபரும்பாைறக்காடு  
வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
அலேமடு 
-பள்ளிபாைளயம் 
638008

199 ேமற்கு பார்த்த 
வலதுபக்க கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) முனியப்ப நகர் 1வது 
வதீி  வார்டு-10 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
முனியப்பா நகர் 2வது வதீி  வார்டு-10 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) முனியப்ப நகர் 3வது 
வதீி  வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

200 ேமற்கு பார்த்த வலது 
பக்க கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) அrசனத்ெதரு 1வது 
வதீி  வார்டு-10 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
அrசனத்ெதரு 2வது வதீி , வார்டு-10 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) அrசனத்ெதரு 3வது 
வதீி  வார்டு-10 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
கண்ணனூர்மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  
வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 
பள்ளிபாைளயம் 
638006
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

201 ேமற்கு பார்த்த நபார்டு 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ேநருநகர் வார்டு-11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

202 ேமற்கு பார்த்த நபார்டு 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ேபாஸ்டாபஸீ் சந்து 
வார்டு-10 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
அர்த்தனாrெசட்டி ெதரு 1   வார்டு -10 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) அர்த்தனாrெசட்டி 
ெதரு 2 வார்டு-10 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
காமராஜ் நகர் வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

203 ேமற்குப்பார்த்த நபார்டு 
கட்டிடத்தின்,  
ெதற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 4ஆம் வதீி 
வார்டு-13 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 
4ஆம் வதீி முதல் குறுக்கு ெதரு வார்டு-13 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 4ஆம் வதீி 
2வது குறுக்கு ெதரு வார்டு-13 , 
4.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 5 ம் வதீி  
வார்டு-13 , 5.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 
6 ம் வதீி   வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளிபள்ளிபா
ைளயம் 638006

204 ேமற்குப்பார்த்த நபார்டு 
கட்டிடத்தின்,  
ெதற்கிலிருந்து 3-வது 
அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆர்.எஸ்.ேராடு 
வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளிபள்ளிபா
ைளயம் 638006

205 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 1ஆம் வதீி 
வார்டு-13 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 
2ஆம் வதீி  வார்டு-13 , 3.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) காந்திபுரம் 3ஆம் வதீி  வார்டு-13 , 
4.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 18 அடி 
கிராஸ்  வார்டு-13 , 5.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் 1வது கிராஸ்   வார்டு -13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஆவாரங்காடு  
638006
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

206 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்கிலிருந்து 
முதல்அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு கிழக்கு 
வார்டு-13 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ஆவாரங்காடு பாரதியார் ெதரு  வார்டு -14 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு 
ஜவீாமன்றம்பின்புறம் வார்டு -18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

207 கிழக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 4-வது 
அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு கிழக்கு 
வார்டு-13 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ஆவாரங்காடு, பாரதியார் ெதரு  வார்டு-14 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு, ஜவீா 
மன்றம் பின்புரம்  வார்டு-18 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

208 கிழக்கிப்பார்த்த 
புதியகட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 3-வது 
அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு 
ேமற்குமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 
-16 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
அக்னிமாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு வார்டு -17 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

209 கிழக்குப்பார்த்த 
புதியகட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு 
ேமற்குமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 
-16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

210 கிழக்குப்பார்த்த 
புதியகட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 1-வது 
அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) பாரதியார்ெதரு  
வார்டு -14 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் வார்டு -15 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
மீனவர்ெதரு  வார்டு -16 , 4.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) முனியப்பன்ேகாயில்ெதரு வார்டு-17 , 
5.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
முனியப்பன்ேகாயில்ெதரு வார்டு -17 , 
6.பள்ளிபாைளயம் (ந) முருகன் 
ேகாவில்ெதரு, எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு -16 , 
7.பள்ளிபாைளயம் (ந) பாரதியார்ெதரு  
வார்டு -14 , 8.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
புதுபிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு வார்டு-17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 
638006
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

211 ெதற்குப்பார்த்த நபார்டு  
கட்டிடத்தின், 
ேமற்கிலிந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு ேமற்கு 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு 17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிருஷ்ணேவணி 
ெபண்கள் 
ேம.நி.பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 
638006

212 ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 
புற கட்டிடத்தினன் 
ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெபrயார் நகர்  வார்டு 
-15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஆவாரங்காடு 638006

213 வடக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடம் கிழக்கிலிருந்து 
2-வது அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு  வார்டு -17 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ேகாவிந்த ெசட்டி ெதரு  வார்டு 18 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) கன்னிமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு  வார்டு -18 , 
4.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெபrயார் நகர்  வார்டு 
-15 , 5.பள்ளிபாைளயம் (ந) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு -18 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஆவாரங்காடு 638006

214 ெதற்குப்பார்த்த புதிய 
கூடுதல் கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) புதுசந்ைத ேராடு 
வார்டு -18 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
சனிசந்ைதேராடு, சங்கத்துமுதலியார்ைலன், 
நஞ்சப்ப ெசட்டி ைலன் , 3.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) சுபாஷ் நகர், பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு வார்டு -18 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
புதுசந்ைத ேராடு  வார்டு -18 , 
5.பள்ளிபாைளயம் (ந) சுபாஷ்நகர்  வார்டு 
-18 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஆவாரங்காடு  
638006

215 ெதற்குப்பார்த்த புதிய 
கூடுதல் கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்தது 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) பாலம் ேராடு  வார்டு 
-19 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) பைழய ேபாlஸ் 
ேடசன் வதீி   வார்டு -19 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆஸ்பத்திr வதீி  
வார்டு -19 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) ேபாயர் 
ெதரு  வார்டு -19 , 5.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
சாரங்கபாணி சந்து  வார்டு -19 , 
6.பள்ளிபாைளயம் (ந) திருச்ெசங்ேகாடு 
ேராடு ேமற்கு  வார்டு -20 , 
7.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஈ ஆர் திேயட்டர் 
ேராடு வார்டு -18 , 8.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ஈ.ஆர். திேயட்டர் ேராடு   வார்டு -18 , 
9.பள்ளிபாைளயம் (ந) ேதவாங்கபுரம்  வார்டு 
-18 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஆவாரங்காடு  
638006
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

216 வடக்கு பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடத்தின்இ  
ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) காேவrநதிஒரத்ெதரு  
வார்டு -21 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) காேவr 
நதி ஒரத்ெதரு-1  வார்டு -21 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) காேவr நதி 
ஒரத்ெதரு 2  வார்டு -21 , 4.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) காேவr நதி ஒரத்ெதரு 3  வார்டு -21 , 
5.பள்ளிபாைளயம் (ந) காேவr நதி 
ஒரத்ெதரு 4  வார்டு -21 , 6.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) காேவr சந்து  வார்டு -20 , 
7.பள்ளிபாைளயம் (ந) முருகன்ேகாயில் 
சந்து  வார்டு -20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கண்டிபுதூர், 638006

217 கிழக்குபார்த்த 
ெதன்புறமுள்ள 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) காேவr நதி 
ஒரத்ெதரு 5  வார்டு -21 , 2.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) காேவr நதி ஒரத்ெதரு வார்டு -21 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) பாவடித்ெதரு  வார்டு 
-21 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஓங்காளியம்மன் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு -21 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கண்டிபுதூர், 638006

218 வடக்கு பார்த்த 
அஸ்ெபஸ்டாசிஸ் 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) பாலம்சந்து  வார்டு 
-19 , 2.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) குருநாதச்ெசட்டி 
ெதரு  வார்டு -20 , 3.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) 
டீகைட சந்து  வார்டு -20 , 
4.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) அம்மன்ேகாவில் 
ெதரு  வார்டு -20 , 5.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) 
அம்மன்ேகாவில் பின்சந்து  வார்டு -20 , 
6.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) சாரங்கபாணி சந்து  
வார்டு -20 , 7.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெமம்பர் 
நஞ்சப்ப முதலியார் ெதரு வார்டு -21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கண்டிபுதூர், 638006

219 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பள்ளிபாைளயம் (ந) பாவடி ெதரு ராஜவதீி 
வார்டு -21 , 2.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) 
முஸ்sம் ெதரு  வார்டு -21 , 
3.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) சின்னவதீி வார்டு -6 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
கண்டிபுதூர், 638006

220 கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 
2வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கிழக்கு 
ெதாட்டிபாைளயம் காலனி வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

எஸ்.பி.பி. உயர் 
நிைலப்பள்ளி. 
எஸ்.பி.பி.காலனி 
638010
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

221 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 
4வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கிழக்கு 
ெதாட்டிபாைளயம் எஸ்.பி.பி காலனி 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

எஸ்.பி.பி. உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
எஸ்.பி.பி.காலனி 
638010

222 ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 
2வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கிழக்கு 
ெதாட்டிபாைளயம்,அருந்ததியர் ெதரு 
வார்டு-3 , 2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கிழக்கு 
ெதாட்டிபாைளயம் ெமயின் வதீி வார்டு-3 , 
3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கிழக்கு 
ெதாட்டிபாைளயம் ெதற்கு வதீி வார்டு-3 , 
4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெவங்கேடசபுரம்,காந்தி நகர்,கிழக்கு 
ெதாட்டிபாைளயம் வா , 5.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) ெவங்கேடசபுரம், காந்தி நகர், கிழக்கு 
ெதாட்டிப்பாைளயம , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

எஸ்.பி.பி. உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
எஸ்.பி.பி.காலனி 
638010

223 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
ெதற்கிலிருந்து 
1வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ெசம்பைற காடு, 
பசப்பாளி காடு வார்டு-4 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) எஸ்.பி.ப.ீ காலனி 
வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

எஸ்.பி.பி. உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
எஸ்.பி.பி.காலனி 
638010

224 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 
5வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ். 
பி. பி. காலனி  வார்டு -5 , 2.காடச்சநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆண்டிக்காடு வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

எஸ்.பி.பி. உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
எஸ்.பி.பி.காலனி 
638010

225 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலாம்பாைளயம் 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு-5 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலாம்பாைளயம் 
கிழக்கு வலவு வார்டு-5 , 
3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலாம்பாைளயம் 
நடுவலவு வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ஆலாம்பாைளயம் 
638008

226 ேமற்குபார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ேகாவிந்தம்பாைளயம் வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ஆலாம்பாைளயம் 
638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

227 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
சின்னாக்கவுண்டம்பாைளயம் வார்டு-15 
பகுதி-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அன்ைன சத்யா நகர் 
சின்னாகவுண்டம்பா
ளையம் 638008

228 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
சின்னாக்கவுண்டம்பாைளயம் வார்டு-15 
பகுதி-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அண்ணாநகர் 
சின்னாகவுண்டம்பா
ைளயம் 638008

229 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆயக்காட்டுர், 
துண்டு காட்டுர்   வார்டு -6 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆயக்காட்டூர்  
வார்டு -6 , 3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
நஞ்சப்பகவுண்டன் ைலன் முதல் ெதரு, 
சுப்பிரமணி ைலன் ப , 4.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) காேவr ஆர்.எஸ்.அத்தியப்பன் ைலன்  
வார்டு -8 , 5.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
அன்ைன சத்யா ைலன்   வார்டு -7 , 
6.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) நாசுவன்காடு  
வார்டு -7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஆயக்காட்டூர் 638007

230 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ேபப்பர்மில் ேராடு, 
ஆயக்காட்டூர் ேராடு வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ஆயக்காட்டூர் 638007

231 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) அன்ைன சத்தியா 
நகர்  வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அன்ைன சத்யா நகர் 
638007

232 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) அன்ைன சத்தியா 
நகர்  வார்டு -7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அன்ைன சத்யா நகர் 
638007

233 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) காேவr ஆர்.எஸ். 
வார்டு -8 , 2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
லட்சுமியம்மாள் ைலன், காளிமுத்து ைலன் 
வார்டு -7 , 3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெகாங்கு நகர்  வார்டு -9 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அன்ைன சத்யா நகர் 
638007
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

234 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) எம். ஜி. ஆர் நகர், 
ெபான்னி நகர்    வார்டு -7 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) எமர்ெஜன்ஸி 
ேகம்ப்  வார்டு -8 , 3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
நாசுவங்காடு பள்ளம்  வார்டு -6 , 
4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) தமிழ்நாடு 
வடீ்டுவசதி வாrயம்   வார்டு -7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அன்ைன சத்யா நகர் 
638007

235 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) பள்ளிபாைளயம் 
ேராடு, காேவr ஆர்.எஸ் வார்டு -8 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) வசந்த நகர்  
வார்டு -9 , 3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ேபப்பர்மில் ேராடு அழகப்பமுதலி ைலன் 
சின்னுசாமி ைலன்  , 4.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) ெகாங்குநகர், பிேரம்நகர் அருக்கானி 
அம்மன் நகர் மாrம , 5.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) எஸ்.பி.பி.காலனி  வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
அன்ைன சத்யா நகர் 
638007

236 ேமற்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலாம்பாைளயம் 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு -5 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ேகாவிந்தம்பாைளயம் ேகாயிலாங்காடு 
காசிேமடு வார்டு -12 , 3.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) ேகாவிந்தம்பாைளயம் வார்டு -12 , 
4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) புதுநகர். ேமற்கு 
வளவு.  வார்டு -12 , 5.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) கரட்டாங்காடு. காசி காடு.  வார்டு -12 , 
6.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆசிrயர் காலனி  
வார்டு -12 , 7.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெமயின் வதீி  வார்டு -12 , 
8.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு வார்டு -12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ஆலாம்பாைளயம் 
638008

237 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) புளியன்காடு, 
ெநாச்சிக்காடு, அலேமடு வார்டு -12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
அலேமடு 
பள்ளிபாளையம் 
638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

238 ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலேமடு  வார்டு 
-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 
அலேமடு 
பள்ளிபாளையம் 
638008

239 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கரட்டாங்காடு, 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -10 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலாம்பாைளயம்  
வார்டு -10 , 3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
கரட்டாங்காடு அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு 
-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
காேவr ஆர் எஸ் 
638007

240 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) பிேரம் நகர்  
வார்டு -10 , 2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
காந்திநகர்  வார்டு -10 , 3.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) கரட்டாங்காடு  வார்டு -10 , 
4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கரட்டாங்காடு, 
பிேரம்நகர், முனியப்பன்நகர். வார்டு - , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
காேவr ஆர் எஸ் 
638007

241 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 1வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) வ.ஊ.சி. நகர், 
குமரப்பன் நகர்  வார்டு -11 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காேவr ஆர்.எஸ்.  
638007

242 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) வ.ஊ.சி. நகர், 
குமரப்பன் நகர்  வார்டு -11 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.உ.நி.பள்ளி, 
காேவr ஆர்.எஸ்.  
638007
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

243 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 1வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெவடியரசம்பாைளயம் ெதற்குத் ெதரு  
வார்டு -13 , 2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெவடியரசம்பாைளயம் பாைறயன் 
பாலிடக்காடு வார்டு -13 , 
3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) டீச்சர்ஸ் காலனி. 
ஆலாம்பாைளயாம் வார்டு -13 , 
4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப வசந்தநகர். 
ெகாங்குநகர்  வார்டு -10 , 
5.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெவடியரசம்பாைளயம், நத்தக்காடு  வார்டு 
-13 , 6.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
பட்டதைலச்சியார் வதீி  வார்டு -13 , 
7.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ேக.எஸ்.நகர் 
அலேமடு  வார்டு -13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
ஆலாம்பாைளயம்  
638008

244 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெவடியரசம்பாைளயம்  வார்டு -14 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலாம்பாைளயம்  
வார்டு -14 , 3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெவடியாம்பாைளயம். ெபrயவதீி.  வார்டு 
-14 , 4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
காட்டுகாரர்வதீி. ெசம்பாைறகாடு வார்டு -14 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.உ.நி.பள்ளி 
ெவடியரசம்பாளைய
ம் 638008

245 ெதறகுப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஐந்து 
பைன கீழ்ெதரு வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  
638008

246 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னப்பநாய்க்கன்பாைளயம் வார்டு -1 , 
2.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
களரங்காடு வார்டு -1 , 3.காடச்சநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்தியா நகர் வார்டு -1 , 
4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேக.பி.எல்.நகர் வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  
638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

247 ெதறகுப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின். 
ேமற்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காடச்சநல்லூர் கவுண்டர் ெதரு வார்டு -4 , 
2.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காடச்சநல்லூர் ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு 
-4 , 3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மகாலட்சுமி நகர் வார்டு -4 , 
4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா 
நகர் வார்டு -4 , 5.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஐந்து பைன ேமல் ெதரு  
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  
638008

248 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னப்ப நாயக்கன்பாைளயம் வார்டு -1 , 
2.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேக.பி.எல்.நகர்-2  வார்டு -1 , 
3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேக.பி.எல்.நகர்-1 வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  
638008

249 ேமற்குபார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்யாணசுந்தரம் நகர் வார்டு -1 , 
2.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சத்தியா நகர் வார்டு -1 , 3.காடச்சநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமதாஸ் நகர் வார்டு -1 
, 4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆயக்காடு வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  
638008

250 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சத்தியா நகர் வார்டு -1 , 2.காடச்சநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆயக்காடு வார்டு -1 , 
3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஐந்து 
பைன வார்டு -4 , 4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேக.பி.எல்.நகர்  வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  
638008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

251 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ராமதாஸ் நகர் வார்டு -1 , 2.காடச்சநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடச்சநல்லூர் 
கவுண்டர் ெதரு  வார்டு -4 , 
3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காடச்சநல்லூர் ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு 
-4 , 4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மகாலட்சுமி நகர்வார்டு -4 , 5.காடச்சநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் வார்டு -4 , 
6.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெஜயலலிதா நகர் வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  
638008

252 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி 
விளாங்காட்டூர் 
637008

253 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) பசப்பள்ளிகாடு, 
கருந்ேதவம்பாைளயம்  வார்டு -5 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெபருமாம்பாைளயம் முதல் ெதரு  வார்டு 
-5 , 3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) சின்ன 
ெபருமாம்பாைளயம்  வார்டு -5 , 
4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) காடச்சநல்லூர் 
நாடார் ெதரு  வார்டு -5 , 
5.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ெவள்ைளயங்காடு  
வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி 
விளாங்காட்டூர் 
637008

254 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி 
விளாங்காட்டூர் 
637008

255 ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்  
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விளாங்காட்டூர், பில்லுமைடக்காடு வார்டு -3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
விளாங்காட்டூர்  
637008
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

256 வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அண்ணா நகர் வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
விளாங்காட்டூர்  
637008

257 ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதி 
நகர் வார்டு -3 , 2.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தாஜ் நகர் வார்டு -3 , 
3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அரண்மைன நகர் வார்டு -3 , 
4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடீ்டு 
வசதி வாrயம்  வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
விளாங்காட்டூர்  
637008

258 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ேமற்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
(ஊ) புதுப்பாைளயம் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
புதுப்பாைளயம் 
அக்ரஹாரம்  638007

259 வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின். 
கிழக்கிலிருந்து 4வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
(ஊ) குமரப்பாநகர், புதுநகர் வார்டு-4 , 
2.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
(ஊ) புளியங்காடு, பாலிகாடு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
புதுப்பாைளயம் 
அக்ரஹாரம்  638007

260 வடக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், கிழக்கு 
பாகம் 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
(ஊ) புதுப்பாைளயம் வார்டு-1 , 
2.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
(ஊ) புளியங்காடு, பாலிகாடு, ெபrயகாடு  
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
புதுப்பாைளயம்அக்ர
ஹாரம்  638007

261 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
(ஊ) ராஜாஜி நகர், ஆத்துேதாட்டம்  வார்டு 
-4 , 2.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெபrயகாடு, வசந்தா நகர்  
வார்டு -2 , 3.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(சி.டி) மற்றும் (ஊ) புதுப்பாைளயம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
புதுப்பாைளயம்அக்ர
ஹாரம்  638007
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

262 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின். 
ெதற்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
(ஊ) வசந்த நகர் ராஜாஜி நகர்  வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
புதுப்பாைளயம்அக்ர
ஹாரம்  638007

263 கிழக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
பள்ளிபாைளயம் (ஊ) ஓடப்பள்ளி 
அக்ரஹாரம் ேபப்பர் மில் காலனி   வார்டு-1 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ெசயிண்ட் 
ஆண்ட்ரூஸ் 
து.பள்ளி, 
ஓடப்பள்ளிஅக்ரஹா
ரம்  638007

264 ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
பள்ளிபாைளயம் (ஊ) ஓடப்பள்ளி 
அக்ரஹாரம் ேபப்பர் மில் காலனி   வார்டு-1 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி மன்ற 
அலுவலகம், 
ஓடப்பள்ளிஅக்ரஹா
ரம்  638007

265 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஓடப்பள்ளி ஆதிதிராவிடர் ெதரு  
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ெசயிண்ட் 
ஆண்ட்ரூஸ் 
து.பள்ளி, ஓடப்பள்ளி 
அக்ரஹாரம் 638007

266 கிழக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஒடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் வார்டு -2 , 
2.ஒடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) வண்ணாம்பாைற வார்டு -2 , 
3.ஒடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெபான்னிசர்க்கைர ஆைல வார்டு -2 , 
4.ஒடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஓங்காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு  
வார்டு -2 , 5.ஒடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு -2 
, 6.ஒடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஒடப்பள்ளி வார்டு -2 , 7.ஒடப்பள்ளி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபான்னி 
ஆபஸீ்காலனி வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ெசயிண்ட் 
ஆண்ட்ரூஸ் 
து.பள்ளி, 
ஓடப்பள்ளிஅக்ரஹா
ரம் 638007
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

267 கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பாப்பம் பாைளயம் வார்டு  -3 , 
2.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பாப்பம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு  
வார்டு  -3 , 3.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் வார்டு 
-3 , 4.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பாப்பம்பாைளயம் ,3வது வார்டு , 
5.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பாரதிநகர் 
அருந்ததியர்ெதரு,கணபதிபுரம்,வாவகாடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பாப்பம்பாைளயம் 
638007

268 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாரதிநகர் ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பாப்பம்பாைளயம்  
638007

269 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாரதிநகர் கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, 
பாப்பம்பாைளயம் 
638007

270 கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாரதிநகர் கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, 
பாப்பம்பாைளயம் 
638007
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

271 வடக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயகாட்டுவளவு , 2.பாப்பம்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அப்பநாயக்கன்பாைளயம் 
, 3.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊஞ்சக்காட்டுவளவு , 4.பாப்பம்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமல்பள்ளகாட்டுவளவு , 
5.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீழ்பள்ளகாட்டுவலவு , 6.பாப்பம்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாரபாளித்ேதாட்டம் , 
7.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுபாைளயத்துவலவு , 
8.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுர் , 9.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேதவனாம்பாைளயம் ேபாயர்காலனி , 
10.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேதவைனம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
அப்பநாயக்கன்பா
ைளயம்  638007

272 கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின்,  
வடக்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாப்பாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாம்புத்ேதாட்டம் , வரப்பருத்திக்காடு , 
2.பாப்பாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வாணிநகர் , 3.பாப்பாம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேகாம்புேமடு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
பாப்பம்பாைளயம் 
638007

273 ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாப்பம்பாைளயம் கிழக்கு குலாளர் ெதரு  
வார்டு-1 , 2.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பாப்பம்பாைளயம்புதூர் வார்டு-1 , 
3.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓடக்காடு, பாப்பம்பாைளயம் ேமற்கு   
வார்டு-1 , 4.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசங்ேகாட்டுேவல் நகர்  வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி 
பாப்பம்பாைளயம் 
638007
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வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

274 கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிகார பாைளயம் குடித்ெதரு  வார்டு  
1 , 2.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெதாட்டிகார பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் 
ெதரு  வார்டு 1 , 3.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவங்கேமடு வார்டு 1 , 
4.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிக்காரபாைளயம் நாலுேராடு வார்டு 1 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்
ைட  638007

275 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின். 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  
அம்மாசிபாைளயம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்
ைட  638007

276 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இராமநாதபுரம் காட்டுவளவு வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்
ைட  638007

277 ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மாைசப்பாைளயம், ெதாட்டியத் 
ெதருவார்டு -3 , 2.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நத்தக்காடு மயிலார்காடு 
வார்டு-4 , 3.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வண்ணாம்பாைற வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அ.ேம.நி.பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்
ைட  638007

278 ேமற்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு வார்டு -5 , 
2.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு வார்டு -6 , 
3.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆலாங்காடு வார்டு -4 , 
4.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  
மயிலார்காடு வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்
ைட 638007
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List of Polling Stations for 97 - குமாரபாைளயம் Assembly Segment within the       

17 - ஈேராடு  Parliamentary Constituency

வாக்குச் சாவடி 
அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கு 

உrயதா?       
அல்லது 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?       
அல்லது 

ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

பாகத்தின் பரப்புவா.சா.
எண்

வாக்குச் சாவடி 
அைமவிடம் 

279 கிழக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு வார்டு -6 , 
2.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதூர் வார்டு -7 , 3.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்ெதரு 
வார்டு -5 , 4.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வார்டு -5 , 
5.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆலாங்காடு வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்
ைட 638007

ேததி : 29.08.2018

இடம்: நாமக்கல் திருமதி.மு.ஆசியா மrயம்., இ.ஆ.ப.,                      
மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர்       

நாமக்கல்
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