
16 - நாமக்கல் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 96 - திருச்ெசங்ேகாடு சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

1 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, பள்ளக்குழிஅக்ரஹாரம் 
637501, கிழக்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1 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 -

2 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, பள்ளக்குழிஅக்ரஹாரம் 
637501, கிழக்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

2 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 -

3 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, எஸ்.காட்டுபாைளயம்  637501, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கிலிருந்து 
முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

3 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 -

4 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, எஸ்.காட்டுபாைளயம்  637501, 
வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

4 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

5 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, நத்தேமடு 637501, ெதற்குப் 
பார்த்த புதியகட்டிடத்தின் ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

5 1.மங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நத்தேமடு 
பண்டாரத்ெதரு வார்டு-1 , 2.மங்கலம்(வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெசட்டிச்சிபாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

6 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, நத்தேமடு 637501, ெதற்குப் 
பார்த்த புதியகட்டிடத்தின் கிழக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

6 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 -

7 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, நத்தேமடு 637501, கிழக்குப் 
பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

7 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 -

8 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேகாட்டேமடு  637503, கிழக்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

8 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 -

9 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேகாட்டேமடு  637503, கிழக்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

9 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 -

10 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேகாட்டேமடு 637503, ேமற்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்குப் பாகம் 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

10 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

11 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேகாட்டேமடு  637503, ேமற்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

11 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 -

12 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, மல்லசமுத்திரம்  637503, 
ேமற்குப் பார்த்த பைழய கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

12 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 -

13 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, மல்லசமுத்திரம்  637503, 
ேமற்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் வடக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

13 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 -
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16 - நாமக்கல் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 96 - திருச்ெசங்ேகாடு சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

14 அரசினர் ஆண்கள் ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம்  637503, வடக்குப் பார்த்த 
புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 
முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

14 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 -

15 அரசினர்  ஆண்கள் ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம் 637503, வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

15 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 -

16 அரசினர் ஆண்கள் ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம் 637503, கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

16 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 -
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16 - நாமக்கல் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 96 - திருச்ெசங்ேகாடு சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

17 அரசினர் ஆண்கள் ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம் 637503, கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 4-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

17 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 -

18 அரசினர் ஆண்கள் ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம் 637503, கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

18 1.மல்லசமுத்திரம் (ேப) லட்சுமிபுரம் ேபாlஸ் 
குவார்ட்டர்ஸ்வார்டு -9 , 2.மல்லசமுத்திரம் (ேப) 
டாக்டர் அம்ேபத்கார் நகர் வார்டு -9 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

19 அரசினர் ஆண்கள்.ேம.நி.பள்ளி 
மல்லசமுத்திரம் 637503, கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

19 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

20 அரசினர் ஆண்கள் ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம்  637503, கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

20 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 -

21 அரசினர் ஆண்கள் ேம.நி.பள்ளி, 
மல்லசமுத்திரம்  637503, கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து 3வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

21 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 -

22 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, காளிப்பட்டி 637503, ெதற்கு 
பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

22 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 -
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ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

23 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, காளிப்பட்டி 637503, ெதற்கு 
பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், கிழக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

23 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 -

24 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, நல்லாக்கவுண்டம்பாைளயம்  
637503, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

24 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 -

25 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, நல்லாக்கவுண்டம்பாைளயம்  
637503, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

25 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 -

26 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி.சப்ைபயாபுரம் 
637505, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

26 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 
-
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

27 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி.சப்ைபயாபுரம் 
637505, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

27 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 -

28 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி மாமுண்டி அக்ரஹாரம் 
637503, ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

28 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 -

29 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி மாமுண்டி அக்ரஹாரம் 
637503, வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 3-வது கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

29 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 -

30 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, மாமரப்பட்டி 637503, வடக்குப் 
பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

30 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 -

31 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, சூrயகவுண்டம்பாைளயம்  
637503, வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

31 1.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளிப்பட்டி  வார்டு -3 , 2.மல்லசமுத்திரம் 
ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சூrயகவுண்டம்பாைளயம்  வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

32 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, சூrயகவுண்டம்பாைளயம்  
637503, வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

32 1.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சூrயகவுண்டம்பாைளயம்  வார்டு -3 , 
2.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அத்தப்பம்பட்டி  வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

33 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, மானூவக்காட்டுப்பாைளயம் 
637503, ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

33 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 -

34 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, மானூவக்காட்டுப்பாைளயம் 
637503, ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

34 1.மல்லசமுத்திரம் ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வடுகபாைளயம்  வார்டு -1 , 2.மல்லசமுத்திரம் 
ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பமீரப்பட்டி  வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

35 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, துத்திபாைளயம் 637503, 
ேமற்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

35 1.கூத்தாநத்தம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அத்திக்காட்டு 
வளவு, காட்டுக்ெகாட்டாய்கள், ஆதிதிராவி , 
2.கூத்தாநத்தம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துத்திபாைளயம், 
காட்டுக்ெகாட்டாய்கள், அருந்ததியர்ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

36 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, துத்திபாைளயம் 637503, 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

36 1.கூத்தாநத்தம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூத்தாநத்தம், 
அருந்ததியர்ெதரு ேமல்வளவு நாயக்கர்ெதர , 
2.கூத்தாநத்தம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூத்தாநத்தம் 
அருந்ததியர்ெதரு, கூத்தாநத்தம் காட்டுக , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

37 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, கூத்தம்பாைளயம் 637503, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

37 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 -

38 ஊ.ஒ.து.பள்ளி,கூத்தம்பாைளயம்  637503, 
கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

38 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 -

Page 9 of 54



16 - நாமக்கல் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 96 - திருச்ெசங்ேகாடு சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

39 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, கூத்தம்பாைளயம் 637503, 
ெதற்கு  பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

39 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 -

40 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ெகாளங்ெகாண்ைட 637503, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

40 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 -

41 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேகாட்டபாைளயம் 637503, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

41 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

42 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, பாலேமடு 637503, வடக்குப் 
பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

42 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 -

43 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, பாலேமடுபுதூர்  637503, 
கிழக்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

43 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 -

44 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ெமாரங்கம் 637410, ெதற்குப் 
பார்த்த புதிய கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

44 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 -

45 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, முஞ்சனூர் 637403, கிழக்குப் 
பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

45 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 -

46 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, முஞ்சனூர் 637403, கிழக்குப் 
பார்த்த  கட்டிடத்தின், வடக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

46 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

47 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, முஞ்சனூர் 637403, கிழக்குப் 
பார்த்த பைழய கட்டிடத்தின், ெதற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

47 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 -

48 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, மின்னாம்பள்ளி  637410, 
வடக்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

48 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 -

49 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, மின்னாம்பள்ளி  637410, 
வடக்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

49 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

50 அரசினர் ேமல் நிைல பள்ளி, ைவயப்பமைல 
637410, ேமற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 4-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

50 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 -

51 அரசினர் ேமல் நிைல பள்ளி, ைவயப்பமைல 
637410, ேமற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 5-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

51 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 -

52 அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி, ைவயப்பமைல 
637410, ேமற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2-வது அைற தைரத்தளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

52 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 -

53 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, மரப்பைர  637410, வடக்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

53 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

54 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, மரப்பைர 637410, ெதற்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

54 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 -

55 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, மரப்பைர 637410, வடக்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

55 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 -
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ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

56 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ெசக்காரப்பட்டி  637410, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

56 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

57 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, கருங்கல்பட்டி 637410, வடக்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

57 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 -

58 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, பருத்திப்பள்ளி 637503, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

58 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 -

59 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, பருத்திப்பள்ளி 637503, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

59 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 -

60 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, இராமாபுரம்  
637202, வடக்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

60 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

61 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, இராமாபுரம்  
637202, வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

62 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, இராமாபுரம்  
637202, வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

62 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 -

63 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, பிள்ளாநத்தம்  637205, 
வடக்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

63 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 -

64 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, கூத்தகவுண்டம்பாைளயம்  
637202, ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

64 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 -

65 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, வண்டிநத்தம் 637202, கிழக்குப் 
பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

65 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 -

66 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, திம்மராவுத்தம்பட்டி  637205, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

66 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

67 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, திம்மராவுத்தம்பட்டி, ேமற்கு 
பள்ளிப்பட்டி  637205, ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

67 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 -

68 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ஆர்.கவுண்டம்பாைளயம்  
637205, ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

68 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

69 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி. ஒடுவம்பாைளயம் 
637205, ெதற்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

69 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 -

70 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 
ஆண்டிராப்பட்டி-637205, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

70 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 -

71 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, சத்திநாயக்கன்பாைளயம் 
637205, கிழக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின்  
வடக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

71 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 -

72 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, சத்திநாயக்கன்பாைளயம் 
637205, கிழக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின்  
துவக்கப்பகுதியின் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

72 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

73 ஊ.ஒ.து.பள்ளி உஞ்சைன ேமட்டுப்பாைளயம் 
-637205, கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டு கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

73 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 -

74 ஊ.ஒ.து.பள்ளி ெகாசவம்பாைளயம் 637205, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

74 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 
-

75 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, மண்டகபாைளயம் 637205, 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

75 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 -

76 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி  குமரமங்கலம் 637205, 
வடக்கு பார்த்த பள்ளி ெதாகுப்பு கருத்தாய்வு 
ைமய கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

76 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 -

77 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி குமரமங்கலம் 637205, வடக்கு 
பார்த்த கூடுதல் கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

77 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

78 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, குமரமங்கலம்  637205, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

78 1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி), 
87.கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) புதுத்ெதரு 
குமரமங்கலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

79 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, குமரமங்கலம்  637205, 
ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

79 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 -

80 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, குமரமங்கலம்  637205, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

80 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 -

81 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேபாக்கம்பாைளயம்  637205, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

81 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 -

82 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேபாக்கம்பாைளயம் 
(கல்லுப்பாைளயம்) 637205, ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

82 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 -

83 அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி 
உலகப்பம்பாைளயம் 637205, ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின்  அைற எண்.16

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

83 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

84 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, உஞ்சைன  637205, கிழக்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின், வடக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

84 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 -

85 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, உஞ்சைன  637205, கிழக்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு  பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

85 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 -

86 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, கிளாப்பாைளயம்  637202, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

86 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 -

87 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, கிளாப்பாைளயம்  637202, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு  பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

87 1.கிளாப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
முகாசிபுதூர்-அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு -4 , 
2.கிளாப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருக்கூர்-முகாசிகாட்டுசாைலகள்  வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

88 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேமாளிப்பள்ளி 637201, கிழக்குப் 
பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

88 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

89 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேமாளிப்பள்ளி 637201, வடக்குப் 
பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

89 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 -

90 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, நல்லிபாைளயம் 637201, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

90 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 -

91 ஊ.ஒ.ந.நி பள்ளி. 
நல்லிபாைளயம்-புதுப்பாைளயம் 637201, 
கிழக்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

91 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 -

92 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, நாராயணம்பாைளயம் 637304, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

92 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 -

93 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, நாராயணம்பாைளயம் 637304, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

93 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

94 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
குதிைரப்பள்ளம்,கருேவப்பம்பட்டி 637304, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

94 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 -

95 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
குதிைரப்பள்ளம்,கருேவப்பம்பட்டி 637304, 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

95 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 -

96 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 
குதிைரப்பள்ளம்,கருேவப்பம்பட்டி 637304, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

96 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 -

97 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, சீனிவாசம்பாைளயம் 637304, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின்,  கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

97 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

98 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, சீனிவாசம்பாைளயம் 637304, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின்  ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

98 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 -

99 அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
ேகாழிக்கால்நத்தம்  637209, வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

99 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 -

100 நிதியுதவி ெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி. 
ஒக்கிலிப்பட்டி 637209, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

100 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 -

101 ஒருங்கிைணந்த குழந்ைதகள் நல வளர்ச்சி 
ைமயம்.ஒக்கிலிப்பட்டி-637209, ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

101 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
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

102 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, குட்டிேமய்க்கன்பட்டி  637209, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

102 1.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்டிேமய்க்கன்பட்டி   வார்டு - 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

103 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, குட்டிேமய்க்கன்பட்டி 637209, 
ெதற்குபார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

103 1.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்டிேமய்க்கன்பட்டி குடித்ெதரு   வார்டு - 7 , 
2.ராஜாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பனந்ேதாப்பு  
வார்டு - 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

104 ஊ.ஒ.து.பள்ளி அம்மாபாைளயம் - 637209, 
ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

104 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 -

105 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, கருமாபுரம் 637202, வடக்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

105 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 -

106 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, கருமாபுரம் 637202, வடக்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

106 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

107 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, காங்ேகயம்பாைளயம் 637302, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

107 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 -

108 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, வட்டூர்-பள்ளிபாைளயம்  
637205, ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

108 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 -

109 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, வட்டூர்-கணக்கம்பட்டி  637205, 
வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

109 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 -

110 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, வட்டூர்-ெபத்தாம்பட்டி  
637205, வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின். கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

110 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

111 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, வட்டூர்-ெபத்தாம்பட்டி  
637205, வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

111 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 -

112 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,ேமார்பாைளயம் 637205, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

112 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 -

113 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, திருமங்கலம் 637209, வடக்குப் 
பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

113 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 -

114 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, சின்னதம்பிபாைளயம்- 637209, 
ேமற்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

114 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

115 ஊ.ஒ.து.பள்ளி  58.ைகலாசம்பாைளயம் 637209, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் முதல்அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

115 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 -

116 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 58-ைகலாசம்பாைளயம் 637209, 
வடக்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

116 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 -

117 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, 58-ைகலாசம்பாைளயம் 637209, 
ேமற்கு பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

117 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 -

118 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, கூட்டப்பள்ளி 637 
214, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின்,  
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

118 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கூட்டப்பள்ளி குடித்ெதரு 
வார்டு 12, 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

119 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, கூட்டப்பள்ளி 637 
214, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

119 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

120 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, கூட்டப்பள்ளி 
637214, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் மத்திய 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

120 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெவள்ளாளப்பட்டி 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு  11 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேவளாளர் காலனி வார்டு 11 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

121 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, கூட்டப்பள்ளி 
637214, கிழக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

121 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பிருந்தாவன் நகர் வார்டு 11 
, 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெவள்ளாளப்பட்டி, ஜவீா 
நகர்  வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

122 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, கூட்டப்பள்ளி 
637214, வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 4-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

122 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கூட்டப்பள்ளி வடீ்டு வசதி 
வாrயம் எல் ைடப் வார்டு 12 பகுதி-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

123 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, கூட்டப்பள்ளி 
637214, வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 3-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

123 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கூட்டப்பள்ளி வடீ்டு வசதி 
வாrயம் எல் ைடப் வார்டு -12  பகுதி-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

124 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, கூட்டப்பள்ளி 
637214, வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

124 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 -

125 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, கூட்டப்பள்ளி 
637214, கிழக்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

125 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கூட்டப்பள்ளி வடீ்டு வசதி 
வாrயம் இ ைடப் வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

126 நகராட்சி துவக்கபள்ளி, 
ராஜாகவுண்டம்பாைளயம் 637209, 
வடக்குப்பார்த்த  புதிய கட்டிடத்தின்,  
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

126 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பங்களா ெதரு வார்டு-15 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ஆைனமைலகரடு வார்டு-15 
, 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) அண்ணாநகர் வார்டு-15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

127 நகராட்சி துவக்கபள்ளி, 
ராஜாகவுண்டம்பாைளயம் 637209, வடக்குப் 
பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

127 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) இராஜகவுண்டம்பாைளயம் 
ெதரு 4 வார்டு-14 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
இராஜகவுண்டம்பாைளயம் ெதரு - 5 வார்டு-14 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

128 நகராட்சி துவக்கபள்ளி, 
ராஜாகவுண்டம்பாைளயம் 637209, 
வடக்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின்,  
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

128 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 -

129 நகராட்சி துவக்கபள்ளி, 
ராஜாகவுண்டம்பாைளயம் 637209, 
வடக்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

129 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

130 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி சூrயம்பாைளயம் 
637209, ேமற்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

130 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 -

131 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி சூrயம்பாைளயம் 
637209, ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

131 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சூrயம்பாைளயம் ெதரு - 7 
வார்டு-15  பகுதி-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

132 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, சூrயம்பாைளயம் 
637209, ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

132 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சூrயம்பாைளயம் ெதரு - 7 
வார்டு-15 பகுதி-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

133 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, சூrயம்பாைளயம் 
637209, ெதற்கு  பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு  
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

133 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 -

134 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, சட்ைடயம்புதூர் 
637211, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

134 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சட்ைடயம்புதூர் ெதரு 1  
வார்டு 16 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சட்ைடயம்புதூர் 
ெதரு 2வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

135 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, சட்ைடயம்புதூர் 
637211, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

135 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 -

136 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, சட்ைடயம்புதூர் 
637211, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

136 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 -

137 மகாேதவ  வித்யாலயா நடுநிைலப்பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

137 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

138 மகாேதவ வித்யாலயா நடுநிைலபள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

138 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 -

139 அரசு.ெபண்கள்.ேம.நி.பள்ளி, திருச்ெசங்ேகாடு 
637211, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 1-வது 
அைற ேமற்கிலிருந்து அைற எண் - 1

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

139 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 -

140 அரசு.ெபண்கள்.ேம.நி.பள்ளி, திருச்ெசங்ேகாடு 
637211, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 2-வது 
அைற ேமற்கிலிருந்து அைற எண் - 2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

140 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 -

141 அரசு.ெபண்கள்.ேம.நி.பள்ளி, திருச்ெசங்ேகாடு 
637211, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
3-வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

141 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 -

142 அரசு.ெபண்கள்.ேம.நி.பள்ளி, திருச்ெசங்ேகாடு 
637211, ெதற்குப்  பார்த்த  கட்டிடத்தின் 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

142 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

143 அரசு.ெபண்கள்.ேம.நி.பள்ளி, திருச்ெசங்ேகாடு 
637211, ெதற்குப்பார்த்த  கட்டிடத்தின், 5-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

143 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 -

144 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, மைலயடிவாரம் 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

144 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 -

145 ஒருங்கிைனந்த குழந்ைதகள் 
நலவளர்ச்சிைமயம் மைலயடிவாரம் 
நrப்பள்ளம் திருச்ெசங்ேகாடு, வடக்குப்பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

145 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

146 ஒருங்கிைனந்த குழந்ைதகள் நல வளர்ச்சி 
ைமயம் மைலயடிவாரம் நrப்பள்ளம் 
திருச்ெசங்ேகாடு, வடக்குபார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

146 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 -

147 நகராட்சி அலுவலகம், திருச்ெசங்ேகாடு  
637211, வடக்குப்பார்த்த மின்சாரப்பிrவு 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

147 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 -

148 நகராட்சி அலுவலகம், திருச்ெசங்ேகாடு  
637211, வடக்குப்பார்த்த  கட்டிடத்தின் 
வருவாய்பிrவு அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

148 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நrப்பள்ளம் ெதரு வார்டு-26 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

149 நகராட்சி அலுவலகம், திருச்ெசங்ேகாடு  
637211, வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

149 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேமட்டுத் ெதரு-4 வார்டு-26 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) இந்திராகாலனி வார்டு-26 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

150 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, மைலயடிவாரம்  
திருச்ெசங்ேகாடு 637211, ேமற்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், ெதற்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

150 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 -

151 நகராட்சி கட்டிடம். குடிநீர் ெதாட்டி அருகில் 
அண்ணா பார்க்-637211, ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

151 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாமக்கல் ேராடு வார்டு 23 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாமக்கல் ேராடு வார்டு 23 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

152 ஒருங்கிைணந்த குழந்ைதகள் நல வளர்ச்சி 
ைமயம், சின்னபாவடி 637211, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

152 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாகர்பள்ளம் வார்டு 33 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பச்சியம்மன்ேகாவில்ெதரு 
வார்டு 32 , 3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாகர்பள்ளம் 
வார்டு 33 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

153 நகராட்சி கட்டிடம். குடிநீர் ெதாட்டி அருகில் 
அண்ணா பார்க்-637211, ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

153 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) நாடார்ெதரு வார்டு 32 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

154 குழந்ைதகள் நல ைமயம் சின்னபாவடி 
637211, கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம், 
அண்ணாபூங்கா

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

154 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பச்சியம்மன்ேகாவில்ெதரு 
வார்டு 32 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) மலார்குட்ைட 
வார்டு 32 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

155 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, சின்னபாவடி 637211, 
கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

155 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 -

156 நகராட்சி துவக்கபள்ளி, சின்னபாவடி  637211, 
கிழக்குபார்த்தகட்டிடத்தின் வடக்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

156 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 -

157 ெசங்குந்தர் கல்வி நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

157 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 -

158 ெசங்குந்தர் கல்வி நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

158 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 -

159 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி,ெநசவாளர் காலனி, 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

159 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 -
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16 - நாமக்கல் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 96 - திருச்ெசங்ேகாடு சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

160 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி,ெநசவாளர் காலனி, 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

160 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 -

161 ெசங்குந்தர் கல்வி நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு  பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

161 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 -

162 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
சீத்தராம்பாைளயம் 637209, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

162 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 -

163 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
சீத்தராம்பாைளயம் 637209, வடக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

163 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 -

164 நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி.மாங்குட்ைடபாைளயம்  637209, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

164 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) மாங்குட்ைடபாைளயம் 
வார்டு  8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

165 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
மாங்குட்ைடபாைளயம் 637209, 
வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

165 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) டி.பி.ஆறுமுகம் நகர்  
வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

166 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி. 
சீத்தாராம்பாைளயம் 637209, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

166 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 -

167 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி. 
சீத்தாராம்பாைளயம் 637209, கிழக்குபார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

167 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சீதாராம்பாைளயம், 
சக்திேவல்நகர் ெதருஎண்-1வார்டு -1 , 
2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சீதாராம்பாைளயம் 
சக்திேவல்நகர் ெதருஎண்-2வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

168 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி. 
சீத்தாராம்பாைளயம் 637209, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கிலிருந்து   2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

168 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) மாங்குட்ைடபாைளயம்ேராடு 
அருந்ததியர்ெதருவார்டு -1 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
பால்காரகுப்பண்ணன் காடு வார்டு -8 , 
3.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கருப்பண்ணன்காடு வார்டு 
-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

169 ெசயிண்ட் அந்ேதாணி ேமல்நிைலபள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் அைற எண்.26

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

169 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 -

170 ெசயிண்ட் அந்ேதாணி ேமல்நிைலபள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் அைற எண். 27

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

170 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேகாம்ைபநகர் வார்டு 5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

171 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ெநசவாளர் 
காலனி திருச்ெசங்ேகாடு, ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் கிழக்கிலிருந்து 5-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

171 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெசங்ேகாடம்பாைளயம் 
ெதரு1 வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

172 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ெநசவாளர் 
காலனி திருச்ெசங்ேகாடு 637211, ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 4வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

172 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெசங்ேகாடம்பாைளயம் 
ெதரு2 வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

173 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ெநசவாளர் 
காலனி திருச்ெசங்ேகாடு 637211, ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

173 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெசங்ேகாடம்பாைளயம் 
வார்டு-2 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ெசங்ேகாடம்பாைளயம் ெதரு 2 விrவாக்கப்பகுதி 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

174 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ெநசவாளர் 
காலனி திருச்ெசங்ேகாடு 637211, ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

174 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சண்முகபுரம் வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

175 ெசயிண்ட் அந்ேதாணி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு 637209, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண்.6

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

175 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

176 குமரன் கல்வி நிைலயம், திருச்ெசங்ேகாடு 
637211, ெதற்குபார்த்த புதிய  கட்டிடம் 
ேமற்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

176 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 -

177 ெசங்குந்தர் கல்வி நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

177 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 -

178 ெசங்குந்தர் கல்வி நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

178 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 -

179 ெசங்குந்தர் கல்வி நிைலயம், 
திருச்ெசங்ேகாடு  637211, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் அடுத்த அைறயின்கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

179 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 -

180 குமரன் கல்வி நிைலயம், திருச்ெசங்ேகாடு  
637211, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

180 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) பக்தவச்சலம் நகர் வார்டு 4 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

181 குமரன் கல்வி நிைலயம், திருச்ெசங்ேகாடு  
637211, வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 
கட்டிடத்தின், ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

181 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) டாக்டர் அம்ேபத்கார் நகர் 
வார்டு 22 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

182 குமரன் கல்வி நிைலயம், திருச்ெசங்ேகாடு 
637211, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ேமற்கிலிருந்து 3-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

182 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 -

183 ஸ்ரீ விஷ்ணு வித்யாலயா பள்ளி,எட்டிமைட 
புதூர் ேராடு,  திருச்ெசங்ேகாடு 637211, கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 4வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

183 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எட்டிமைடபுதூர்  வார்டு-4 
பகுதி-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

184 ஸ்ரீ விஷ்ணு வித்யாலயா பள்ளி,எட்டிமைட 
புதூர் ேராடு,திருச்ெசங்ேகாடு 637211, கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 5வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

184 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எட்டிமைடபுதூர்  வார்டு-4 
பகுதி-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

185 ஸ்ரீ விஷ்ணு வித்யாலயா பள்ளி,எட்டிமைட 
புதூர் ேராடு,திருச்ெசங்ேகாடு 637211, கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 8-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

185 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) எட்டிமைடபுதூர் வார்டு 22 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

186 குமரன் கல்வி நிைலயம், திருச்ெசங்ேகாடு 
637211, ெதற்கு பார்த்த தைரத்தளம் உள் 
கட்டிடம் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

186 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 -

187 மகாேதவ வித்யாலயா ேம.நி.பள்ளி 
திருச்ெசங்ேகாடு- 637211, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்குப்பாகத்திலிருந்து 
6-வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

187 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

188 மகாேதவ  வித்யாலயா ேம.நி.பள்ளி 
திருச்ெசங்ேகாடு- 637211, ேமற்குப்பார்த்த  
கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 2வதுஅைற, 
அைற எண்-7

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

188 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 -

189 மகாேதவ வித்யாலயா ேம.நி.பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு- 637211, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 3வதுஅைற, 
அைற எண்-8

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

189 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெகாக்கராயன் ேபட்ைட 
ேராடு  வார்டு 28 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

190 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ெகால்லப்பட்டி 
637209, வடக்கு பார்த்த ெதற்கு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

190 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெகால்லபட்டி குடித்ெதரு 
வார்டு 30 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெகால்லப்பட்டி 
அருந்ததியர்ெதரு வார்டு 30 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

191 மகாேதவ  வித்யாலயா ேம.நி.பள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகாடு- 637211, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து 9வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

191 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 -

192 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ெகால்லப்பட்டி 
637209, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

192 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 -

193 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ெகால்லப்பட்டி 
637209, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

193 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ெகால்லப்பட்டி  வார்டு -30 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

194 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ெகால்லப்பட்டி 
637209, வடக்குப் பார்த்த ெதற்கு கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

194 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி 
வாrயம் ெகால்லப்பட்டி   வார்ட , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

195 ஔைவ கல்வி நிைலயம், திருச்ெசங்ேகாடு 
637211, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

195 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) ேகா-ஆபேரடிவ் காலனி 
ேமற்கு ெதருவார்டு -28 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

196 ஔைவ கல்வி நிைலயம், திருச்ெசங்ேகாடு 
637211, வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 4-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

196 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 -

197 ஔைவ கல்வி நிைலயம், திருச்ெசங்ேகாடு 
637211, வடக்கு பார்த்த  கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

197 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 -

198 ஔைவ கல்வி நிைலயம், திருச்ெசங்ேகாடு  
637211, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

198 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) கச்ேசr ெதரு வார்டு 27,28 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

199 ஔைவ கல்வி நிைலயம், திருச்ெசங்ேகாடு  
637211, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிந்து 4-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

199 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 -

200 ஔைவ கல்வி நிைலயம், திருச்ெசங்ேகாடு  
637211, ெதற்குப்பார்த்த  கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2-வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

200 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 -

201 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, சாணார்பாைளயம் 
637209, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

201 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) வடீு இல்லாேதார் சங்க 
காலனி ேமற்கு வார்டு 17 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

202 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, சாணார்பாைளயம் 
637209, ெதற்கு பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

202 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாணர்பாைளயம் நாடார் 
ெதரு  வார்டு29 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
சாணர்பாைளயம் குடி ெதரு  வார்டு29 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

203 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, சாணார்பாைளயம் 
637209, கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

203 1.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) சாணார்பாைளயம் 
அருந்ததியர்ெதருவார்டு29 , 2.திருச்ெசங்ேகாடு (ந) 
ஆசிrயர்காலனி வார்டு-29 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

204 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, சாணார்பாைளயம் 
637209, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

204 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 -

205 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி கீேழrப்பட்டி- 637209, ெதற்குப் 
பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

205 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 -

206 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி கீேழrப்பட்டி- 637209, கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

206 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 -

207 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேதவனாங்குறிச்சி 637209, 
ேமற்குப் பார்த்த பைழய கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப் பாகத்தில் முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

207 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

208 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேதவனாங்குறிச்சி 637209, 
ேமற்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், ெதற்குப் 
பாகத்தில் முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

208 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

209 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேதவனாங்குறிச்சி 637209, 
ேமற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

209 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 -

210 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேதவனாங்குறிச்சி 637209, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

210 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 -

211 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேதவனாங்குறிச்சி 637209, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

211 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 -

212 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேதவனாங்குறிச்சி 637209, 
கிழக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

212 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

213 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேதவனாங்குறிச்சி 637209, 
கிழக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

213 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 -

214 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேதா.கவுண்டம்பாைளயம் 
636008, கிழக்கு பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

214 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 -

215 ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பரமசிவகவுண்டம்பாைளயம்  
637209, வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

215 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

216 ஊ.ஒ.து.பள்ளி என்கிற ஊராட்சி மன்ற 
சமுதாயகூடம் ,பரமசிவகவுண்டம்பாைளயம்  
637209, கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

216 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 -

217 ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பரமசிவகவுண்டம்பாைளயம் 
637209, வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

217 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 -

218 ஊ.ஒ.து.பள்ளி என்கிற ஊராட்சி மன்ற 
சமுதாயகூடம் ,பரமசிவகவுண்டம்பாைளயம்  
637209, வடக்குப் பார்த்த பைழய கட்டிடத்தின் 
முன் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

218 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 -

219 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, சின்னெகால்லபாைளயம் 
637209, ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

219 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 -

220 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கருமகவுண்டம்பாைளயம் 637209, ெதற்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

220 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

221 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, கருமகவுண்டம்பாைளயம் 
637209, ேமற்குப் பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

221 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 -

222 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கருமகவுண்டம்பாைளயம் 637209, ெதற்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின்,  ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

222 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 -

223 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ஆண்டிபாைளயம் 637214, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

223 1.ஆண்டிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆண்டிபாைளயம் குடித்ெதரு பாலக்காடு 
குட்ைடயக்காடு சி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

224 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ஆண்டிபாைளயம் 637214, 
வடக்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

224 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

225 திரு.இருதய ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி அணிமூர் 
637214, வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

225 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 -

226 திரு.இருதய ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி அணிமூர் 
637214, வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

226 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 -

227 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சிறுெமாளசி 637209, ெதற்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின்,  ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

227 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 -

228 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சிறுெமாளசி 637209, வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

228 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 -

229 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி,சிறுெமாளசி 637209, ெதற்குப் 
பார்த்த கட்டிடத்தின்,  ேமற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

229 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

230 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, புதுப்புளியம்பட்டி 637201, 
கிழக்குப் பார்த்த கட்டிடம், வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

230 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 -

231 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, புதுப்புளியம்பட்டி 637201, 
ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

231 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 -

232 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, சித்தளந்தூர்  
637201, ேமற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின்,  
வடக்கிலிருந்து முதல் அைற, தைரத்தளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

232 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 -
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

233 அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி, சித்தளந்தூர்  
637201, ேமற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 2-வதுஅைற தைரத்தளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

233 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 -

234 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, சித்தளந்தூர் 637201, 
ேமற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின்,  
வடக்கிலிருந்து 3-வதுஅைற, தைரத்தளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

234 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 -

235 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, சித்தளந்தூர் 637201, 
ேமற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின்,  
வடக்கிலிருந்து 4-வதுஅைற, தைரத்தளம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

235 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

236 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, பன்னரீ்குத்திபாைளயம் 637209, 
கிழக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், வடக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

236 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 -

237 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, பன்னரீ்குத்திபாைளயம் 637209, 
கிழக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், வடக்குப் 
பாகத்தின் 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

237 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
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

238 ஊ.ஒ.து.பள்ளி,பன்னரீ்குத்திபாைளயம்  637209, 
ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

238 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

239 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ஏமப்பள்ளி 
ைகலாசம்பாைளயம் 637209, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

239 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

240 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ஏமப்பள்ளி 
ைகலாசம்பாைளயம் 637209, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

240 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

241 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, விட்டம்பாைளயம் 
637209, வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

241 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

242 அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி விட்டம்பாைளயம் 
637209, கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

242 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

243 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, விட்டம்பாைளயம் 
637209, கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின்  ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

243 1.ஏமப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாள்பாைளயம் காட்டுவளவு வார்டு-6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

244 ஊ.ஒ.து.பள்ளி,சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம்-637201, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

244 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

245 ஊ.ஒ.து.பள்ளி,சிக்கநாய்க்கன்பாைளயம்-637201, 
ெதற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

245 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

246 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, பட்லூர் 637210, ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

246 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

247 அரசு உயா◌்நிைலப் பள்ளி பட்லூர் 637210, 
ெதற்குப் பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

247 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

248 அரசு உயா◌்நிைலப் பள்ளி பட்லூர் 637210, 
ெதற்கு பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

248 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
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

249 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ைநனாம்பாைளயம்  637210, 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

249 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

250 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ைநனாம்பாைளயம்  637210, 
வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின்,  கிழக்குப் 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

250 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

251 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, அ.இைறயமங்கலம்  637210, 
ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

251 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

252 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, அ.இைறயமங்கலம் 637210, 
ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டு கட்டிடத்தின், ேமற்கு 
பாகத்திலிருந்து  முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

252 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

253 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, அ.இைறயமங்கலம் 637210, 
ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடத்தின் 
ேமற்க்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

253 1.அட்டவைண இைறயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெவள்ளியம்பாைளயம் காட்டுச்சாைலகள் 
வார்டு-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

254 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, அ.இைறயமங்கலம்  637210, 
கிழக்கு பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின்  வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

254 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
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வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

255 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, அ.இைறயமங்கலம்  637210, 
கிழக்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

255 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

256 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ெமாளசி  637210, கிழக்கு 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்,  வடக்கிலிருந்து 
முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

256 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

257 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ெமாளசி  637210, கிழக்குப் 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 
2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

257 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

258 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ெமாளசி  637210, கிழக்குப் 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 
3-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

258 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

259 ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி.ெமாளசி -637210, கிழக்குப் 
பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

259 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

Page 53 of 54



16 - நாமக்கல் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 96 - திருச்ெசங்ேகாடு சட்டமன்ற ேபரைவ 
ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் மற்றும் 
வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள 

கட்டிடத்தின் ெபயர்

பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்புவா.சா.
எண்

அைனத்து 
வாக்காளர்களுக்கும் 
உrயதா? அல்லது 
ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 
ெபண்களுக்கு 
மட்டுமா?

வ.எண்

260 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாளசி  637210, 
கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

260 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

மு.ஆசியா மrயம், இ.ஆ.ப.,
மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் 

 மாவட்ட ஆட்சியர் நாமக்கல் 

ேததி

இடம்

:

:
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