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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

1 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம்  638183, கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின், வடக்கிலிருந்து 1-வது  
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

1 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காேவr நகர் ெமயின் 
ெதரு-1 வார்டு-1 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காேவr 
நகர் குறுக்கு ெதரு 1 வார்டு-1 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காேவr நகர் குறுக்கு 
ெதரு 2 வார்டு-1 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்தியடிகள் ெதரு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

2 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம்  638183, 
கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து  
2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

2 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பூசாr காடு ெமயின் 
ெதரு-1 வார்டு-1 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பூசாrகாடு குறுக்கு ெதரு-1 வார்டு-1 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பூசாrகாடு குறுக்கு 
ெதரு-2 வார்டு-1 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பூசாrகாடு ெமயின் ெதரு-2 வார்டு-1 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பூசாrகாடு ெமயின் 
ெதரு-3 வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

3 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம் 638183, 
கிழக்குபார்த்த கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

3 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அய்யம்பாைளயம் 
வார்டு-2 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அய்யம்பாைளயம் பாைறயூர் வார்டு-2 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அய்யம்பாைளயம் 
பாைறயூர் கிழக்கு வார்டு-2 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) அய்யம்பாைளயம் ெதரு-1 வார்டு-2 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அய்யம்பாைளயம் ெதரு-2 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

4 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம் 638183, 
ெதற்குபார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

4 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏrத்ெதரு-1 வார்டு-3 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏrத்ெதரு குறுக்குெதரு-1 
வார்டு-3 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏrத்ெதரு 
குறுக்குெதரு-2 வார்டு-3 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஏrத்ெதரு குறுக்கு ெதரு-3 வார்டு-3 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏrத்ெதரு குறுக்கு 
ெதரு-4 வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

5 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம் 638183, ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு பாகம் 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

5 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏrத்ெதரு வார்டு-3 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏrத்ெதரு வார்டு 3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கண்ணகி நகர் 1வார்டு 2 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கண்ணகி நகர்  2வார்டு 2 
, 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எடப்பாடி ேராடு வார்டு 
3 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எடப்பாடி ேராடு 
வார்டு -3,31 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

6 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம் 638183, ெதற்கு  
பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

6 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபராந்தார் காடு,  
ெமயின் ெதரு-1 வார்டு-3 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபராந்தார்காடு குறுக்குெதரு-1 வார்டு-3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபராந்தார்காடு குறுக்கு 
ெதரு-2 வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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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

7 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம் 638183, ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

7 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபராந்தார்காடு குறுக்கு 
ெதரு-3 வார்டு-3 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபராந்தார்காடு ெமயின் ெதரு-2 வார்டு-3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபராந்தார் காடு வார்டு 3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

8 ஸ்ரீசக்திவினாயகா நர்சr மற்றும் பிைரமr 
பள்ளி, அய்யம்பாைளயம், பாைறயூர் 638183, 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 
1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

8 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசரன் நகர் வார்டு-2 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அய்யம்பாைளயம் ெதரு-3 
வார்டு-2 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அய்யம்பாைளயம் ெதரு-4  வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

9 ஸ்ரீசக்திவினாயகா நர்சr மற்றும் பிைரமr 
பள்ளி, அய்யம்பாைளயம், பாைறயூர் 638183, 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 
2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

9 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அய்யம்பாைளயம் ெதரு-5 
வார்டு-2 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்கு காேவr 
நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

10 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம் 638183, பைழய 
கட்டிடம் வடக்குப்பார்த்தது கைடசி அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

10 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேக.பி. பங்களா ேராடு 
வார்டு 3 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஜம்பு ேபக்டr 
ெமயின் வார்டு 3 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராயல் 
ெடக்ஸ் ெமயின்  வார்டு 3 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) கண்ணகி நகர் கிழக்கு  வார்டு 3 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராமதாஸ் ஆசிrயர் 
ைலன்  வார்டு 3 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சரஸ்வதி திேயட்டர் ெமயின் வடக்கு வார்டு 3 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஜம்பு ேபக்டr பின்புறம்  
வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

11 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம்  638183, 
ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 
4-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

11 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜராஜன் நகர்  வார்டு 2 
, 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜராஜன் நகர் குறுக்கு 
ெதரு1 வார்டு1 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ராஜராஜன் நகர் 2 வார்டு 2 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ராஜராஜன் நகர்3 வார்டு 2 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜராஜன் நகர் 4 வார்டு 
2 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜராஜன் நகர்  
5வார்டு 2 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜராஜன் 
நகர் 6 வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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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

12 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம்  638183, 
ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 
3-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

12 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எடப்பாடி ேராடு வார்டு-33 
, 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அங்காளம்மன் ேகாவில் 
ெதரு 1வார்டு 33 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு 2வார்டு 32 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எடப்பாடி ேராடு வார்டு 32 
, 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அங்காளம்மன் ேகாவில் 
ெதரு ெமயின்  வார்டு 33 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ேமட்டுக்காடு குறுக்குத் ெதரு 1வார்டு 33 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமட்டுக்காடு குறுக்குத் 
ெதரு  2 வார்டு 33 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமட்டுக்காடு குறுக்குத்ெதரு 3 வார்டு 33 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமட்டுக்காடு குறுக்கு 
ெதரு 5வார்டு 33 , 10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமட்டுக்காடு குறுக்கு ெதரு 6 வார்டு 33 , 
11.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமட்டுக் காடு குறுக்கு 
ெதரு 4வார்டு 33 , 12.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சுண்ணாம்பு சூைள ேராடு  வார்டு 33 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

13 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம் 638183, கிழக்குப் 
பார்த்த பைழய ஓட்டுக்கட்டிடம் 
ெதற்குப்பக்கம் முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

13 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆரம்ப பாடசாைல ெதரு 
வார்டு 32 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பண்டr 
ேகாவில் ெதரு வார்டு 32 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

14 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
சின்னப்பநாயக்கன்பாைளயம் 638183, வடக்கு 
பார்த்த பைழய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

14 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலவாணித் ெதரு 
வார்டு 31 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலவாணித் 
ெதரு -1 வார்டு 31 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கைலவாணித்ெதரு -2 வார்டு 31 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலவாணித்ெதரு -3 
வார்டு 31 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கைலவாணித்ெதரு குறுக்கு ெதரு-1வார்டு 31 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலவாணித்ெதரு 
குறுக்கு ெதரு-2வார்டு 31 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கைலவாணித்ெதரு குறுக்கு ெதரு-3வார்டு 31 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

15 சி.எஸ்.ஐ. துவக்கப்பள்ளி, காமராஜபுரம்  
638183, வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

15 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலமகள் ெதரு வார்டு 
-30 , 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

16 சி.எஸ்.ஐ. துவக்கப்பள்ளி, காமராஜபுரம்  
638183, வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2வது  அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

16 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஔைவ மூதாட்டி ெதரு 
வார்டு-29 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஔைவ 
மூதாட்டி ெதரு முதல் குறுக்கு சந்து வார்டு-29 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஔைவ மூதாட்டி 2வது 
குறுக்கு ெதரு வார்டு-29 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஔைவ மூதாட்டி 2வது குறுக்கு ெதரு (குறுக்கு 
சந்து)  , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஔைவ 
மூதாட்டி 3 வது ெதரு வார்டு-29 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராமலிங்க அடிகளார் 
ெதரு  வார்டு-29 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ராமலிங்க அடிகளார் ெதரு (குறுக்கு சந்து)  
வார்டு-29 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பாரதிதாசன் 
ெதரு  வார்டு-29 , 9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பாரதியார் ெதரு  வார்டு-29 , 10.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) இளங்ேகா ெதரு  வார்டு-29 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

17 சி.எஸ்.ஐ. நடுநிைலப்பள்ளி கைலமகள் வதீி 
638183, கிழக்கு பார்த்தகட்டிடம் 
வடக்கிலிருந்து 1வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

17 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கைலமகள் ெதரு வார்டு 
-30 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெகரடி கிருஷ்ணசாமி 
சந்து  வார்டு -30 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மஜதீ் 
ெதரு வார்டு -30 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
குப்புசாமி சந்து வார்டு -30 , 5.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ேகானமைன சந்து  வார்டு -30 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜா ெதரு வார்டு 
-26,27,28 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

18 ரங்கம்மாள் துவக்கப்பள்ளி, விட்டலபுr  
638183, ெதற்கு பார்த்த  கட்டிடம் 
ேமற்கிலிருந்து 4-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

18 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) டாக்டர் அம்ேபத்கார் 
ெதரு (வடக்கு)முதல் குறுக்கு    , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) டாக்டர் அம்ேபத்கார் 
ெதரு வடக்கு 2 வது குறுக்கு சந்து  , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) வ.உ.சி.ெதரு வார்டு-28 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) டாக்டர் அம்ேபத்கார் 
ெதரு ெதற்கு வார்டு-28 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

19 ரங்கம்மாள் துவக்கப்பள்ளி, விட்டலபுr  
638183, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கிலிருந்து 3-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

19 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) டி.ஆர்.ஏ. சீரங்கன் சந்து 
வார்டு-27,28 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
எல்.வி.பழனிசாமி சந்து வார்டு -27 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திரு.வி.க. ேராடு வார்டு 
-27 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திருவள்ளுவர் ெதரு 
வார்டு -26 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
டி.ஆர்.ஏ.சீரங்கன் சந்து  வார்டு -27 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எல்.வி.பி.குறுக்கு சந்து  
வார்டு -27 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

20 ரங்கம்மாள் துவக்கப்பள்ளி, விட்டலபுr  
638183, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

20 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஏ.வி.பழனிசாமி சந்து 
வார்டு 26 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) குள்ளப்பா 
சந்து வார்டு -26 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
எடப்பாடி ேராடு வார்டு -26 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) சீரங்கன் சந்து வார்டு -26 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெஜ.எம். சவுண்டப்பன் 
சந்து  வார்டு -26 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கத்தாளப்ேபட்ைட, பஜைன ேகாவில் ெதரு  
வார்டு -26 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேஜ.ேக.கந்தசாமி ேராடு வார்டு -26 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) வி.எஸ்.ஏ.சந்து வார்டு -26 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

21 சி.எஸ்.ஐ. துவக்கப்பள்ளி, காமராஜபுரம்  
638183, ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

21 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காமராஜபுரம் ெமயின் 
வார்டு-28 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காமராஜபுரம் 
குறுக்கு சந்து வார்டு-28 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கத்தாளப்ேபட்ைட கிழக்கு ெமயின்  வார்டு-27 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கத்தாளப்ேபட்ைட கிழக்கு 
குறுக்கு சந்து வார்டு-27 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கம்பர் ெதரு ெமயின் வார்டு-27 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பர் ெதரு குறுக்கு 
சந்து வார்டு-27 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கத்தாளப்ேபட்ைட ேமற்கு ெமயின் வார்டு-27 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கத்தாளப்ேபட்ைட ேமற்கு 
குறுக்கு சந்து1 வார்டு-27 , 9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கத்தாளப்ேபட்ைட ேமற்கு குறுக்கு சந்து 2 
வார்டு-27 , 10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திரு.வி.க. 
ேராடு வார்டு-28,29 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

22 ரங்கம்மாள் துவக்கப்பள்ளி, விட்டலபுr  
638183, ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
வடக்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

22 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசலம் ெமயின் ேராடு 
வார்டு-11 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பண்டr 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு -11 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) எல்லப்பா ேராடு வார்டு -11 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசலம் ெமயின் ேராடு  
வார்டு -9 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசலம் 
ெமயின்ேராடு வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

23 ரங்கம்மாள் துவக்கப்பள்ளி, விட்டலபுr  
638183, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

23 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சந்ைதப்ேபட்ைட ேராடு 
வார்டு-11 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்கு சந்ைத 
ேபட்ைட ேராடு வார்டு-11 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ராஜாஜி குப்பம் வார்டு -11 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr காட்டூர் 
வார்டு -11 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜாஜி நகர் 
வார்டு -11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

24 ஸ்ரீராகேவந்திரா ெமட்rகுேலசன் பள்ளி 
குமாரபாைளயம் 638183, வில்ைல கட்டிடம் 
ேமற்கிலிருந்து 3வது அைற வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

24 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr வடக்கு 
வார்டு-10 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr 
ெதரு 1 வார்டு -10 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
விட்டலபுr ெதரு 2 வார்டு -10 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr ெதரு 3 
வார்டு -10 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr 
ெதரு 4 வார்டு -10 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
விட்டலபுr ெதரு 5 வார்டு -10 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr ெதரு 7 
வார்டு -10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

25 ஸ்ரீராகேவந்திரா ெமட்rகுேலசன் பள்ளி 
குமாரபாைளயம் 638183, 
வடக்குப்பார்த்தகட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 
1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

25 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr ெதரு 6 
வார்டு -10 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr 
ெதரு 8 வார்டு -10 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
நஞ்சப்பா ைலன் வார்டு -10 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) முனியப்பன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு -10 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விட்டலபுr வடக்கு 
வார்டு -10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

26 ரங்கம்மாள் துவக்கப்பள்ளி, விட்டலபுr  
638183, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம், 
ேமற்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

26 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புதுப்பள்ளிபாைளயம் 
ேராடு வார்டு -12 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அெபக்ஸ் காலனி ேராடு 1  வார்டு -12 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அெபக்ஸ் காலனி 
குறுக்குத்ெதரு 2  வார்டு -12 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) அெபக்ஸ் காலனி குறுக்குத்ெதரு 3  வார்டு -12 
, 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அெபக்ஸ் காலனி 
குறுக்குத்ெதரு 4 வார்டு -12 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) அெபக்ஸ்காலனி குறுக்குத்ெதரு 5 வார்டு -12 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அெபக்ஸ் காலனி 
குறுக்குத்ெதரு 6  வார்டு -12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

27 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, நாராயணநகர்  
638183, வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

27 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயண நகர் ஓடக்காடு 
வார்டு-14 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயணநகர் 
ஓடக்காடு குறுக்கு வதீி  வார்டு-14 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அம்மன் நகர் 1வது வதீி  
வார்டு-14 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அம்மன் நகர் 2 
வது வதீி  வார்டு-14 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அய்யப்பன் ேகாவில் வதீி வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

28 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, நாராயணநகர்  
638183, வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

28 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திருவள்ளுவர் வதீி 
வார்டு-14 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கங்ைக வதீி 
வார்டு-14 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பட்டாளத்தார் 
ேதாட்டம் வார்டு-14 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்தி வதீி (நாராயண நகர்) , 5.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) காமராசர் ெதரு , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பட்டாளத்தார் வதீி , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பட்டாளத்தார் ேதாட்டம் , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ைபபாஸ் பட்டாளத்தார் ேதாட்டம் , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயணநகர் கிழக்கு 
ேகாட்ைடேமடு ேராடு , 10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஐயப்பன் ேகாவில் பின்புறவதீி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

29 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, நாராயணநகர்  
638183, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

29 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பாரதி நகர் ெமயின்  
வார்டு -18 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பாரதி நகர் 1 
-வது குறுக்கு   வார்டு -18 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) பாரதி நகர் 2-வது குறுக்கு   வார்டு -18 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சீனிக்காடு வார்டு -18 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஐயன்ேதாட்டம் வார்டு -18 
, 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேநதாஜி நகர் ெமயின்  
வார்டு -18 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேநதாஜி நகர் 
1வது குறுக்கு வார்டு -18 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேநதாஜி நகர் 2 வது குறுக்கு   வார்டு -18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

30 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, நாராயணநகர்  
638183, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடம், 
ெதற்க்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

30 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேநதாஜி நகர் 3 வது 
குறுக்கு ெதரு  வார்டு -18 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) புதுபள்ளிபாைளயம் ேராடு  வார்டு -18 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆலங்காடு 1வது 
குறுக்குெதரு  வார்டு -18 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆலங்காடு 2வது குறுக்கு ெதரு வார்டு -18 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆலங்காடு 3 வது 
குறுக்கு ெதரு  வார்டு -18 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ஆலங்காடு ெமயின்  வார்டு -18 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சத்தியா நகர் ெமயின் 
வார்டு -18 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சத்தியா நகர் 
1வது குறுக்கு   வார்டு -18 , 9.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) சத்தியா நகர்  2 வது குறுக்கு வார்டு -18 , 
10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சத்தியா நகர்  3 வது 
குறுக்கு   வார்டு -18     , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

31 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, நாராயணநகர்  
638183, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடம், வடக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

31 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயணநகர் 
ேகாட்டேமடுேராடு வார்டு-16 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) நாராயணநகர் 1-வதீி வார்டு-16 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயணநகர் 2-வதீி 
வார்டு-16 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயண நகர் 
3-வதீி வார்டு-16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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17 - ஈேராடு நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 97 - குமாரபாைளயம் 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

32 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, நாராயணநகர்  
638183, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம், கிழக்கு 
பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

32 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயணநகர் 4-வதீி 
வார்டு-16 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயணநகர் 
5-வதீி வார்டு-16 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அம்மன்நகர் ேராடு வார்டு-16 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாராயணநகர் ெமயின் 
வார்டு-16 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேக.எஸ்.பங்காள ைலன் வார்டு-16 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

33 ேஹாலிகிராஸ் ெமட்rகுேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, ேக.ஒ.என் திேயட்டர் ேராடு 638183, 
கிழக்குப்பார்த்தகட்டிடம் ெதற்கிலிருந்து 1-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

33 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி ெதரு-1 
வார்டு -14 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்குகாலனி ெதரு-2 வார்டு -14 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி ெதரு-3 
வார்டு -14 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்குகாலனி ெதரு-4 வார்டு -14 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி ெதரு-5 
வார்டு -14 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்கு 
காலனி ெதரு-6 வார்டு -14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

34 ேஹாலிகிராஸ் ெமட்rகுேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, ேக.ஒ.என் திேயட்டர் ேராடு 638183, 
கிழக்குப்பார்த்தகட்டிடம் ெதற்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

34 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்கு காலனி ெதரு-7 
வார்டு -14 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்கு 
காலனி ெதரு-8 வார்டு -14 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) கிழக்கு காலனி ெதரு-9 வார்டு -14 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்கு காலனி ெதரு-10 
வார்டு -14 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) குரு இல்லம் 
வார்டு -14 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்குகாலனி ேகாட்ைடேமடுெமயின்ேராடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

35 ேஹாலிகிராஸ் ெமட்rகுேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, ேக.ஒ.என் திேயட்டர் ேராடு 638183, 
கிழக்குப்பார்த்தகட்டிடம் ெதற்கிலிருந்து 4-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

35 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சிவசக்தி நகர் ெதரு-1 
வார்டு -17 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சிவசக்தி நகர் 
ெதரு-2 வார்டு -17 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சிவசக்தி நகர் ெதரு-3 வார்டு -17 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ைபபாஸ் ேராடு வார்டு 
-17 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

36 ேஹாலிகிராஸ் ெமட்rகுேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, ேக.ஒ.என் திேயட்டர் ேராடு 638183, 
கிழக்குப்பார்த்தகட்டிடம் ெதற்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

36 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மாரக்காள் காடு வார்டு 
-17 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புது பள்ளிபாைளயம் 
ேராடு  வார்டு -17 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
மாரக்கால்காடு வார்டு -17 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) மாராக்கால்காடு குறுக்கு வதீி 1  வார்டு -17 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மாராக்கால்காடு குறுக்கு 
வதீி   2 வார்டு -17 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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17 - ஈேராடு நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 97 - குமாரபாைளயம் 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

37 ேஹாலிகிராஸ் ெமட்rகுேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, ேக.ஒ.என் திேயட்டர் ேராடு 638183, 
கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 
5-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

37 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபருமாபாைளயம்புதூர் 
ெமயின் வார்டு -19 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபருமாபாைளயம்புதூர் 1 வது குறுக்கு வார்டு -19 
, 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபருமாபாைளயம்புதூர் 
2 வது குறுக்கு வார்டு -19 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ெபருமாபாைளயம்புதூர் 3 வது குறுக்கு  
வார்டு -19 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபருமாபாைளயம்புதூர் 4 வது குறுக்கு வார்டு -19 
, 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபருமாபாைளயம்புதூர் 
ேமல்காடு 1 வது குறுக்கு வார்டு , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபருமாபாைளயம்புதூர் 
ேமல்காடு 2 வது குறுக்கு வார்டு , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபருமாபாைளயம்புதூர் 
ேமல்காடு 3 வது குறுக்கு வார்டு , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபருமாபாைளயம்புதூர் 
ேமல்காடு 4 வது குறுக்கு வார்டு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

38 அரசு ஆண்கள்  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 638183, கிழக்கு 
பார்த்தகட்டிடத்தின் மத்தியபாகம், 
ெதற்குப்பாகம் அைற எண்.18

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

38 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கதிேரசன் ேராடு வார்டு -9 
, 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் ேமற்கு 
வார்டு -9 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 
ெமயின் வார்டு -9 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் ெசன்டர் வார்டு -9 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் ெசன்டர் 
ெதரு-1 வார்டு -9 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் ெசன்டர் ெதரு-2 வார்டு -9 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் வடக்கு 
ெதரு-1 வார்டு -8 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் வடக்கு ெதரு-2 வார்டு -8 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் வடக்கு 
ெதரு-3 வார்டு -8 , 10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் வடக்கு ெதரு-4 வார்டு 8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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17 - ஈேராடு நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 97 - குமாரபாைளயம் 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 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 638183, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்குபக்கம் முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

39 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேராடு  வார்டு  -7 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு வார்டு  
-7 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு வார்டு  
-7 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு வார்டு  
-7 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு வார்டு  
-7 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு வார்டு  
-7 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு வார்டு  
-7 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேராடு குறுக்குத்ெதரு1 வார்டு-7 
, 9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேராடு குறுக்குத்ெதரு1 வார்டு-7  , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

40 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம்  638183, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து 3வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

40 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சத்தியாபுr ெதரு 1 
வார்டு-7 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சத்தியாபுr 
ெதரு 2  வார்டு-7 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சத்தியாபுr ெதரு  3 வார்டு-7 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமல்நிைலபள்ளிேராடு 
குறுக்கு ெதரு-1  வார்டு-7 , 5.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ேமல்நிைலபள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு-2  
வார்டு-7 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு -3 வார்டு-7 
, 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு 
குறுக்கு ெதரு-4   வார்டு-7 , 8.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு -5 
வார்டு-7 , 9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு -6   
வார்டு-7 , 10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு -7  
வார்டு-7 , 11.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேராடு குறுக்கு ெதரு -9 வார்டு-7 
, 12.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேராடு குறுக்கு ெதரு -10 வார்டு-7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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17 - ஈேராடு நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 97 - குமாரபாைளயம் 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

41 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 638183, 
ேமற்குப்பார்த்தகட்டிடத்தின் வடக்குப்பாகம் 
அைற எண்-3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

41 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசலம் ெமயின் ேராடு  
வார்டு -8 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 
கிழக்கு வதீி 1 வார்டு -8 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் கிழக்கு வதீி 2  வார்டு -8 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் கிழக்கு வதீி 3 
வார்டு -8 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 
கிழக்கு வதீி 4  வார்டு -8 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) காந்திபுரம் கிழக்கு வதீி 5 வார்டு -8 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் கிழக்கு 
குறுக்கு வதீி 1  வார்டு -8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

42 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 638183, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்குபாகம் அைற எண்-4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

42 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நடராஜா நகர் வார்டு -6 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ. ேக. ேக. நடராஜா 
நகர் வடக்கு   வார்டு -6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

43 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 638183, ேமற்கிலிருந்து 
1வதுஅைற, அைற எண்-13, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

43 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜா நகர் 
ெமயின் ேராடு  வார்டு -6 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜா நகர் ெமயின் ேராடு வார்டு 
-6 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ 
நகர் கிழக்கு 1வது குறுக்கு   வார்டு -6 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ நகர் 
கிழக்கு 2வது குறுக்கு  வார்டு -6 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ நகர் 
கிழக்கு 3வது குறுக்கு  வார்டு -6 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ நகர் 
கிழக்கு 4வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ நகர் 
கிழக்கு 5வது குறுக்கு   வார்டு -6 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ நகர் 
கிழக்கு 6வது குறுக்கு  வார்டு -6 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ நகர் 
கிழக்கு 7வது குறுக்கு   வார்டு -6 , 
10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ நகர் 
வடக்கு 1வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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17 - ஈேராடு நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 97 - குமாரபாைளயம் 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

44 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 638183, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

44 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ நகர் 
வடக்கு 2வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக. நடராஜ நகர் 
வடக்கு 3வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ நகர் 
வடக்கு 4வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ நகர் 
வடகு 5வது குறுக்கு    வார்டு -6 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ நகர் 
வடக்கு 6வது குறுக்கு    வார்டு-6 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேஜ.ேக.ேக.நடராஜ நகர் 
வடக்கு 7வது குறுக்கு   வார்டு -6 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு வார்டு -6 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காமாட்சி அம்மன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

45 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 638183, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 2வதுஅைற, 
அைற எண்-10

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

45 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) முருங்ைகக்காடு 
ெமயின்ெதரு வார்டு-4 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
முருங்ைகக்காடு குறுக்குெதரு-1 வார்டு-4 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) முருங்ைகக்காடு குறுக்கு 
ெதரு -2 வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

46 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 638183, வடக்குப்பார்த்த 
புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 
1வது அைற, அைற எண்-9

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

46 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) முருங்ைகக்காடு குறுக்கு 
ெதரு   3   வார்டு-4 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
முருங்ைகக்காடு ெமயின் கிழக்கு  வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

47 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 638183, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ெதற்குப்பாகம் - அைற எண்-16

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

47 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் நகர் ெதரு 1 
வார்டு-5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் நகர் 
ெதரு 2 வார்டு-5 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் 
நகர் ெதரு 3 வார்டு-5 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கம்பன் நகர் ெதரு 4 வார்டு-5 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் நகர் ெதரு 5 
வார்டு-5 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் நகர் 
ெதரு 6 வார்டு-5 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் 
நகர் ெதரு  7 வார்டு-5 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கம்பன் நகர் ெதரு 8 வார்டு-5 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் நகர் ெதரு 9 
வார்டு-5 , 10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கம்பன் நகர் 
ெதரு 10 வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

48 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 638183, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம், அைற எண்-17

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

48 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திருவள்ளுவர் நகர் ெதரு 
1 வார்டு-5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
திருவள்ளுவர் நகர் ெதரு 2 வார்டு-5 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திருவள்ளுவர் நகர் 
ெதரு-1 வார்டு-5 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) வாசுகி 
நகர் வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

49 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குமாரபாைளயம் 638183, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி, அைற எண்-31

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

49 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திருவள்ளுவர் நகர் ெதரு 
-3 வார்டு-5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
திருவள்ளுவர் நகர் ெதரு-4 வார்டு-5 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) திருவள்ளுவர்நகர் ெதரு-5 
வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

50 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, சுந்தரம்நகர்  638183, 
வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

50 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ேராடு ெமயின் 
வார்டு-13 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பள்ளத்ேதாட்டம் வார்டு-13 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) கருப்பண்ணன் கவுண்டர் ைலன் வார்டு-13 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ேராடு 1 வதீி 
வார்டு-13 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காளியண்ணன் 
ேல அவுட் வார்டு-13 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காளியண்ணன் ேல அவுட் 1 வதீி வார்டு-13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

51 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, சுந்தரம்நகர்  638183, 
வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் மத்திய அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

51 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காளியண்ணன் ேல 
அவுட் 2 வதீி வார்டு-13 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆசாrகாடு 1 வார்டு-13 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆசாrகாடு 2 வார்டு-13 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
எருமகட்டுத்துைற ேராடு வார்டு-13 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காமராஜ் நகர் வார்டு-13 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காமராஜ் நகர் ெதரு-1 
வார்டு-13 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காமராஜ் 
நகர்-2 வார்டு-13 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காளியண்ணகவுண்டர் ைலன் வார்டு-13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

52 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, சுந்தரம்நகர்  638183, 
வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

52 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ேராடு 
வார்டு-12 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் 
ேராடு ெதரு-2 வார்டு-12 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆனங்கூர் ெதரு-3 வார்டு-12 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ஆனங்கூர் ெதரு-4 வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

53 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, சுந்தரம்நகர்  638183, 
ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 
முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

53 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ெதரு-5 
வார்டு-12 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் 
ெதரு-6 வார்டு-12 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆனங்கூர் ெதரு-7 வார்டு-12 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) ஆனங்கூர் ெதரு-8 வார்டு-12 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஆனங்கூர் ேராடு (காந்தி 
நகர்) வார்டு-12 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ஆனங்கூர் ேராடு  வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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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 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, சுந்தரம்நகர்  638183, 
ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

54 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சுந்தரம் நகர் ெதரு -1 
வார்டு-13 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சுந்தரம் நகர் 
ெதரு -2 வார்டு-13 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
சுந்தரம் நகர் ெதரு-3 வார்டு-13 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சுந்தரம் நகர் -4 வார்டு13 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சுந்தரம் நகர் -5  வார்டு-13 
, 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) எருைமகட்டுதைற 
வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

55 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு காலனி  
638183, வடக்குப்பார்த்த புதியதார்சு கட்டிடம் 
ேமற்குபகுதி அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

55 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு காலனி வார்டு -24 
, 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காந்தியடிகள் ேராடு 
வார்டு -24 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பி.ஆர்.பி.ேபக்டr ேராடு வார்டு -24 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கார்பிராண்ட் ேராடு  
வார்டு -24 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அண்ணாகல்யான மண்டபம் பின்புற ேராடு  
வார்டு -24 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ைகத்தமைல 
ேராடு  வார்டு -24 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

56 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி. ேமற்குகாலனி  
638183, கிழக்குப்பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 
ெதற்கிலிருந்து 1வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

56 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்கு காலனி  வார்டு 
-20 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்கு காலனி  
வார்டு -20 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு 
காலனி ெசாைசட்டிேராடு வார்டு -20 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு காலனி 
ெசாைசட்டிேராடு-1 வார்டு -20 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு காலனி 3வது 
வதீி   வார்டு -24 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேமற்கு காலனி 4வது வதீி   வார்டு -24 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்கு காலனி 1வது வதீி 
வார்டு -20 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெதற்குகாலனி 2வது வதீி  வார்டு -20 , 
9.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்குகாலனி 3வது வதீி  
வார்டு -20 , 10.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெதற்குகாலனி 4வது வதீி  வார்டு -20 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

57 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு காலனி 
638183, கிழக்குப்பார்த்த புதியதார்சு கட்டிடம் 
ெதற்கிலிருந்து 2வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

57 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜவிநாயகர் ேகாவில் 
ெதரு  வார்டு -23 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ராஜவிநாயகர் ேகாவில் ெதரு கிழக்கு  வார்டு -23 
, 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராஜவிநாயகர் ேகாவில் 
ெதரு ேமற்கு  வார்டு -23 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

58 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு காலனி  
638183, கிழக்குப்பார்த்த புதியதார்சு கட்டிடம், 
வடக்கிலிருந்து 1வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

58 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெதற்கு காலனி  வார்டு 
-20 , 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

59 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு காலனி  
638183, ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

59 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு காலணி 
ெசாைசட்டி ேராடு  வார்டு -24 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேமற்கு காலனி விஜயா 
ேதாட்டம்   வார்டு -24 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெதற்கு காலனி  வார்டு -20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

60 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, நாராயணநகர் 
638183, ெதற்க்குப்பார்த்த கட்டிடம், 
ேமற்குபகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

60 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேக.ஓ.என். திேயட்டர் 
ேராடு  வார்டு -17 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெகாத்துக்காரன் காடு ெதரு-1 வார்டு -17 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெகாத்துக்காரன்காடு 
ெதரு-2 வார்டு -17 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெகாத்துக்காரன்காடு குறுக்குத்ெதரு வார்டு -17 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேக.ஓ.என்.திேயட்டர் 
ேராடு  வார்டு -17 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

61 சி.எஸ்.ஐ. நடுநிைலப்பள்ளி, கைலமகள் 
வதீி,ெகாமாரபாைளயம   638183, 
கிழக்குபார்த்த கட்டிடம், வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

61 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அண்ணா நகர் வார்டு -25 
, 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ேசலம் ெமயின்ேராடு 
வார்டு -25 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காேவr வதீி 
வார்டு -25 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நடன 
விநாயகர் ேகாவில் வதீி  வார்டு -25 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புத்தர் வதீி வார்டு -25 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

62 சி.எஸ்.ஐ. நடுநிைலப்பள்ளி, கைலமகள் வதீி. 
குமாரபாைளயம   638183, கிழக்குப்பார்த்த  
கட்டிடம், வடக்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

62 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ஓபிளி சந்து  வார்டு -25 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) தம்மண்ணன் ெதரு  
வார்டு -25 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) தாேமாதரன் 
சந்து வார்டு -25 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பட்டாபி 
சந்து  வார்டு -25 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேகாபாக்கா சந்து வார்டு -25 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) சவுண்டம்மன் ேகாவில் பின்புறம்  வார்டு -25 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபrயார் நகர் வார்டு -25 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) நாகமுத்து சந்து வார்டு 
-25 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

63 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி. புத்தர் வதீி 638183, 
கிழக்குப்பார்த்த ஆர்.சி.சி கட்டிடத்தின் 
(கிழக்கிலிருந்து முதல் கட்டிடம்) 
ெதற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

63 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) முனியப்பன் ேகாவில் 
சந்து  வார்டு -22 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
பட்டத்தரசியம்மன் ேகாயில் ெதரு  வார்டு -21 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ராமசாமி சந்து வார்டு -21 
, 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) ெபrயமாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு   வார்டு -21 , 5.ெகாமாரபாைளயம் 
(ந) மாrயம்மன் ேகாவில் எதிர்புற சந்து  வார்டு 
-21 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

64 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி,புத்தர் வதீி 638 183, 
ெதற்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

64 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காளிதாசர் சந்து வார்டு 
-21 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காவலர் வதீி வார்டு 
-22 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கச்ேசrவதீி-1 வார்டு 
-22 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கச்ேசrவதீி-2 வார்டு 
-22 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) பாலக்கைர வார்டு 
-22 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புத்தர்ெதரு வார்டு 
-22 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) தம்மண்ணன்ெதரு 
வார்டு -22 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

65 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, புத்தர் ெதரு   
638183, வடக்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடம், 
கிழக்கிலிருந்து 2வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

65 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) விநாயகர் ேகாவில் 
ெதரு-1 வார்டு -21 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
வினாயகர் ேகாவில் ெதரு-2  வார்டு -21 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) அப்புராயர்சத்திரம் வார்டு 
-21 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ேஜ.ேக.ேக.நடராஜாைலன் வார்டு -21 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) தம்மண்ணன்ெதரு வார்டு 
-21 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
தம்மண்ணன்சந்து-1வார்டு -21 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) தம்மண்ணன்சந்து-2 
வார்டு -21 , 8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
ெபrயமாrயம்மன்ேகாயில்சந்து வார்டு-21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

66 நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி, புத்தர் ெதரு   
638183, ெதற்குப்பார்த்த புதிய தார்சு  
கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 3வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

66 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காட்டுவளவுெதரு-1 
வார்டு -19 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காட்டுவளவுெதரு-2 வார்டு -19 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) காட்டுவளவுெதரு-3 
வார்டு -19 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
காட்டுவளவுெதரு-4 வார்டு -19 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புத்தர்ெதரு வார்டு -19 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (ந) மணிேமகைல ெதரு 
வார்டு - 19 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
இராகேவந்திரா ெதரு வார்டு-19 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (ந) இந்திரா நகர் வார்டு - 19 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

67 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு காலனி 
638183, ெதற்குப்பகுதி, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

67 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) சுள்ளிமைடத்ேதாட்டம் 
வார்டு-14 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
குறுக்குெதரு வார்டு -15 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்குகாலனி குறுக்கு ெதரு 2  வார்டு -  15 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்கு காலனி 
குறுக்குெதரு   வார்டு-15 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்கு காலனி குறுக்குெதரு  4  வார்டு-15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

68 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு காலனி 
638183, ேமற்கு  பார்த்த கட்டிடம், ெதற்கு 
கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

68 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
குறுக்குெதரு 5 வார்டு-15 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
கிழக்குகாலனி வடக்குெதற்கு குறுக்குெதருவார்டு 
-14,1 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
ெதற்கு வடக்கு குறுக்கு ெதரு 7 வார்டு- , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (ந) கிழக்குகாலனி 
குறுக்குெதரு-3 வார்டு-15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

69 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்குகாலனி  
638183, வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம், கிழக்கு 
பக்க அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

69 1.ெகாமாரபாைளயம் (ந) புதுபள்ளிபாைளயம் ேராடு 
வார்டு-15,17,18 , 2.ெகாமாரபாைளயம் (ந) 
அய்யன்ேதாட்டம் வார்டு-18 , 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

70 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 
ஆலாங்காட்டுவலசு  638183, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

70 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) குப்பாண்டாபாைளயம் 
(ஊ) சுள்ளிக்காடு வார்டு -5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) ஆசிrயர் 
காலணி வார்டு -5 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) ஆலவட்டக்காடு 
வார்டு -1 , 4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) ேகாட்டேமடு 
குடித்ெதரு வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

71 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 
ஆலாங்காட்டுவலசு  638183, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

71 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) குப்பாண்டாபாைளயம் 
(ஊ) ேகாட்டேமடு பள்ளர் ெதரு  வார்டு -1 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) குப்பாண்டாபாைளயம் 
(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

72 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 
ஆலாங்காட்டுவலசு  638183, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடம், ெதற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

72 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) குப்பாண்டாபாைளயம் 
(ஊ) ஆலங்காட்டு வலசு வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

73 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 
ஆலாங்காட்டுவலசு  638183, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

73 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) குப்பாண்டாபாைளயம் 
(ஊ) ஆலங்காட்டு வலசு வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

74 புதிய அங்கன்வாடி ைமயம், கணபதி நகர், 
குப்பாண்டபாைளயம் 638183, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

74 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) குப்பாண்டாபாைளயம் 
(ஊ) கணபதி நகர் வார்டு -5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) குப்பாண்டாபாைளயம் (ஊ) தண்ணரீ்பந்தல் 
காடு வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

75 ேஜ.ேக.ேக ரங்கம்மாள் ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி குமாரபாைளயம் 638183, 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கிலிருந்து 
2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

75 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) குப்பாண்டாபாைளயம் 
(ஊ) ெகாளத்துக்காடு  வார்டு -1 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) குப்பாண்டாபாைளயம் 
(ஊ) ெகாளத்துகாடு 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

76 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 
குப்பாண்டபாைளயம்  638183, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

76 1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) அருந்ததியர்ெதரு 
வார்டு -3 , 2.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) குடித்ெதரு 
வார்டு -3 , 3.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) பள்ளிபாைளயம் 
ேராடு வார்டு -3 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) 
பந்தக்காேமடு வார்டு -3 , 5.ெகாமாரபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) J.J. 
நகர் அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -3 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ேபாயர் ெதரு வார்டு -3 
, 7.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சீராம்பாைளயம் ேராடு 
வார்டு -3 , 8.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ேஜ.ேஜ.நகர் 
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

77 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 
குப்பாண்டபாைளயம்   638008, 
வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

77 1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) பாலக்காடு வார்டு -5 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) குள்ளநாய்க்கன் 
பாைளயம் குடித்ெதரு  வார்டு -3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) குள்ளநாய்க்கன் 
பாைளயம் அருந்ததியர்ெதரு வார்டு -3 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) எட்டிக்காடுேதாட்டம் 
வார்டு -3 , 5.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ெசங்காடு வார்டு 
-5 , 6.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) வளத்தாங்காடு வார்டு 
-3 , 7.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) காந்திநகர் வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

78 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 
சாணார்பாைளயம்  638183, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், வடக்குப் பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

78 1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சாணார்பாைளயம் 
வார்டு -4 , 2.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) முறியங்காடு 
வார்டு -4 , 3.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) இந்திராநகர் 
வார்டு -4 , 4.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) 
ெசவுட்டுபூரான்காடு வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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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

79 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 
சாணார்பாைளயம்  638183, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

79 1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) அண்ணாநகர் வார்டு -4 
, 2.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) பள்ளிகாடு வார்டு -4 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் வார்டு 
-4 , 4.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) பள்ளிபாைளயம் ேராடு 
வார்டு -4 , 5.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சீராம்பாைளயம் 
வார்டு -4 , 6.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) கல்லங்குளம் 
வார்டு -4 , 7.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) நrபாலிகாடு 
வார்டு -3 , 8.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ெசங்காடு வார்டு 
-3 , 9.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ெசப்புருட்டிகாடு வார்டு 
-3 , 10.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) மின்னங்காடு வார்டு -3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

80 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 
சாணார்பாைளயம்  638183, கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

80 1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) அண்ணாநகர்  வார்டு -4 
, 2.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர்  வார்டு 
-4 , 3.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சாணார்பாைளயம்  
வார்டு -4 , 4.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ேகானபுள்ளாகாடு 
வார்டு -4 , 5.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) பள்ளிக்காடு  
வார்டு -4 , 6.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) காந்திநகர்  
வார்டு -3 , 7.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம்(ஊ) எறங்காடு  வார்டு 
-5 , 8.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) குப்பாண்டபாைளயம்   
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

81 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
சாணார்பாைளயம் 638183, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

81 1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) குப்பாண்டபாைளயம் 
வார்டு -3 , 2.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சீராம்பாைளயம் 
வார்டு -3 , 3.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) நவக்காடு வார்டு 
-4 , 4.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) புலவங்காடு வார்டு -4 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) 
ெசாப்புருட்டிகாடு,ெகாடும்பேதாட்டம் வார்டு -3 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) 
ெசல்லாய்மண்டபம்வார்டு -3 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சுள்ளிக்காடு வார்டு -3 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) சாணார்பாைளயம் 
வார்டு -4 , 9.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் 
வார்டு -4 , 10.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) ஏறங்காடு வார்டு 
-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

82 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
சாணார்பாைளயம் 638183, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

82 1.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) காந்திநகர் வார்டு -5 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
குப்பாண்டபாைளயம் (ஊ) அண்ணாநகர் வார்டு -4 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

83 அரசு கல்வியியல் கல்லூr. குமாரபாைளயம் 
638183, கிழக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

83 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
ெபrயார்நகர்  வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

84 அரசு கல்வியியல் கல்லூr. குமாரபாைளயம் 
638183, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

84 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
கிழக்குெபrயார்நகர், ெபrயார் நகர் வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

85 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  
ஓலப்பாைளயம்  638183, கிழக்குப் பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின், வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

85 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
ஓலப்பாைளயம், சைடயம்பாைளயம்  வார்டு -2 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
ேகாப்பாச்சி காடு  வார்டு -1 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) மின்நிைலய 
குடியிருப்பு காலனி  வார்டு -1 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
110கி.வா. துைணமின்நிைலயம்  வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

86 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  
ஓலப்பாைளயம்  638183, கிழக்குப்பார்த்த 
கூடுதல் கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

86 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
வாசகி நகர்  வார்டு -1 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) அண்ணாவதீி , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
காமராஜ் நகர்  வார்டு -1 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) தட்டாங்குட்ைட  
வார்டு -1 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர்,ெபrயார்நகர்  
வார்டு -1 , 6.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) ஓலப்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
7.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
வாசுகி 
நகர்,சாமியாம்பாைளயம்,அேசாகபுரம்,கத்ேதr 
பிrவு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

87 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  
ஓலப்பாைளயம்  638183, ெதற்குப் பார்த்த 
புதிய கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

87 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
ெபrயார்நகர்  வார்டு -1 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) கிழக்கு ெபrயார்நகர்  
வார்டு -1 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர்  வார்டு -1 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
குட்ைடகிணத்து வதீி  வார்டு -1 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
ஓலப்பாைளயம்  வார்டு -1 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) வாசுகி நகர்  வார்டு -1 
, 7.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
அேசாகபுரம்  வார்டு -1 , 8.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) காமராஜ்நகர்  வார்டு 
-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

88 அரசு கல்வியியல் கல்லூr. குமாரபாைளயம் 
638183, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் அைற 
எண்.3

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

88 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
சைடயம்பாைளயம் காந்திநகர்  வார்டு -2 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
சைடயம்பாைளயம்  வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

89 அரசு கல்வியியல் கல்லூr. குமாரபாைளயம் 
638183, கிழக்கு பார்த்த கூடுதல் கட்டிடத்தின் 
ெதற்க்கிலிருந்து 3-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

89 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
குள்ளப்பநகர்  வார்டு -2 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) சைடயம்பாைளயம் 
லட்சுமிநகர்  வார்டு -2 , 3.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) சைடயம்பாைளம் 
காமராஜ்நகர்  வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

90 அரசு கல்வியியல் கல்லூr. குமாரபாைளயம் 
638183, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், அைற 
எண்.4

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

90 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
சைடயம்பாைளயம் லட்சுமிநகர்  வார்டு -2 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
சைடயம்பாைளயம்  வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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17 - ஈேராடு நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 97 - குமாரபாைளயம் 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

91 அரசு கல்வியியல் கல்லூr. குமாரபாைளயம் 
638183, கிழக்குப்பார்த்த கூடுதல் கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

91 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
சைடயம்பாைளயம் காந்திநகர்  வார்டு -2 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
சைடயம்பாைளயம் குள்ளப்பநகர்  வார்டு -2 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட(ஊ) 
காமராஜ்நகர் சைடயம்பாைளயம்  வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

92 அரசு கல்வியியல் கல்லூr. குமாரபாைளயம் 
638183, ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

92 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
கிழக்கு ெபrயார் நகர், ஓலப்பாைளயம் வார்டு -1 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
குட்ைட கிணற்றுவதீி  வார்டு -1 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
வாசுகி நகர்  வார்டு -1 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) தர்ம ேதாப்பு  வார்டு 
-1 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) அேசாகபுரம்  வார்டு -1 , 6.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) ேஜாதிநகர்  வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

93 அரசு உயா◌்நிைலப்பள்ளி,  
ேவமன்காட்டுவலசு 638183, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

93 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
ேவமங்காட்டுவலசு வார்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

94 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட 638183, ேமற்குப்பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் வடக்கிலிந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

94 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
எதிர்ேமடு , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) ெசங்காடு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

95 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட   638183, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

95 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
டீச்சர்ஸ்காலனி , 2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) குப்புச்சிப்பாைளயம் வார்டு 
-2,3 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) சத்தியாநகர் அருந்ததியர் ெதரு , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
சத்தியாநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

96 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, எதிர்ேமடு  
638183, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ெதற்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

96 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
குப்புச்சிப்பாைளயம், ேவமங்காட்டுவலசுவார்டு -3 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
ெசங்காடு வார்டு -3 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) எதிர்ேமடு வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

97 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, எதிர்ேமடு  
638183, கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

97 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
(எதிர்ேமடு) சாந்தி நகர்  வார்டு -3 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
(எதிர்ேமடு)அண்ணாநகர் வார்டு -3 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
(எதிர்ேமடு)வாத்தியார்காடு வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Page 22 of 50
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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

98 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட 638183, வடக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

98 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
தட்டாங்குட்ைட அருந்ததியர் ெதரு கீழ்வலவு 
வார்டு -3,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

99 ஒருங்கிைனந்த குழந்ைதகள் நல வளர்ச்சி 
ைமயம், தட்டாங்குட்ைட 638183, 
கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

99 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
தட்டாங்குட்ைட அருந்ததியர் ெதரு ேமல்வலவு 
வார்டு -3,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

100 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட  638183, வடக்குப்பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின் ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

100 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
தட்டாங்குட்ைட , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட  638183, ேமற்குப்பார்த்த 
தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

101 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
அன்ைனசத்தியா நகர் வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
தட்டாங்குட்ைட  638183, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 3வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

102 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
அன்ைனசத்தியா நகர் வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
அருவங்காடு  638183, வடக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

103 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
வி.ேமட்டூர் மூப்பனார்நகர்,புளியங்காடுவார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

104 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
அருவங்காடு  638183, வடக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

104 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
அருவங்காடு அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -4 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
ேகாரப்பாலியூர்  வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

105 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
அருவங்காடு  638183, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

105 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
அருவங்காடு  வார்டு -4 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) ேமட்டுக்கைட  வார்டு 
-4 , 3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட 
(ஊ) வி.ேமட்டூர்  வார்டு -4 , 4.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) காத்தபூரான்காடு  
வார்டு -4 , 5.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) தட்ைடயான்காடு, 
முத்தான்காடு, ெசம்ைபயன்காடு வார்டு  , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
ேநருநகர்  வார்டு -4 , 7.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) 
தட்டாங்குட்ைட (ஊ) ஓடக்காடு  வார்டு -4 , 
8.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
குறிஞ்சி நகர்  வார்டு -4 , 9.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) ெஜயலலிதா நகர்  
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

106 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 
வரீப்பம்பாைளயம்  638008, கிழக்குப்பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின், ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

106 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
உப்புக்குளம்  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

107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 
வரீப்பம்பாைளயம்  638008, கிழக்குப்பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின், ெதற்கிலிருந்து 3-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

107 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
வரீப்பம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு-1 வார்டு -5 , 
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
உப்புகுளம் வாத்தியார் காடு  வார்டு -5 , 
3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
உப்புகுளம் காட்டுவளவு  வார்டு -5 , 
4.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
உப்புகுளம் பாலிபாைற  வார்டு -5 , 
5.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
உப்புகுளம் ெகாள்ெபr  வார்டு -5 , 
6.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
நல்லாம்பாைளயம்  வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி. 
வரீப்பம்பாைளயம்  638008, கிழக்குப்பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

108 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
குட்டகாடு  வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 
வரீப்பம்பாைளயம்  638008, கிழக்கு பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின்  வடக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

109 1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
ெபான்னி நகர்  வார்டு -5 , 2.ெகாமாரபாைளயம் 
(வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) காந்தி நகர்  வார்டு -5 
, 3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) தட்டாங்குட்ைட (ஊ) 
சின்னாயக்காடு  வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

110 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, பல்லக்காபாைளயம் 
637303, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

110 1.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம்  வார்டு -1,2 , 
2.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாணக்காடு  வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

111 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, பல்லக்காபாைளயம் 
637303, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

111 1.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாைறயூர்  வார்டு -2 , 2.பல்லக்காபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆயிகவுண்டம்பாைளயம் 
காலனி  வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

112 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, பல்லக்காபாைளயம் 
637303, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின்,  
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

112 1.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மலப்பாைளயம் புதூர் வார்டு -1 , 
2.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பூளப்பாைளயம்  வார்டு -2 , 3.பல்லக்காபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லப்பட்டி அருந்தியர் 
ெதரு  வார்டு -6 , 4.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெகால்லபட்டி  வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

113 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
பல்லக்காபாைளயம்  637303, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

113 1.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிணத்துப் பாைளயம்  வார்டு -7 , 
2.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலயடிபாைளயம்-சந்ைதேபட்ைட  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

114 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
பல்லக்காபாைளயம் 637303, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

114 1.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மைலயடிபாைளயம் வார்டு -3 , 
2.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லுப்பட்டைர காடு  வார்டு -1 , 
3.பல்லாக்காபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்டக்காடு  வார்டு -7 , 4.பல்லாக்காபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மஞ்சுபாைளயம்அருந்ததியர் 
ெதரு  வார்டு -1 , 5.பல்லாக்காபாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  குட்டிகிணத்தூர்  வார்டு -3 , 
6.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிணத்துப்பாைளயம்  வார்டு -4 , 
7.பல்லக்காபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊர்வழிக்காடு  வார்டு -8 , 8.பல்லக்காபாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாத்த பூரான்காடு  வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

115 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, பச்சாம்பாைளயம்  
637303, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
வடக்குப்பாகம்.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

115 1.பைடவடீு (ேப) கடைலப்பாளியூர்  வார்டு -1 , 
2.பைடவடீு (ேப) துத்திக்காடு  வார்டு -1 , 
3.பைடவடீு (ேப) ராசிப்புரத்தானூர்  வார்டு -1 , 
4.பைடவடீு (ேப) ஆrயப்பட்டி காட்டு வளவு  
வார்டு -1 , 5.பைடவடீு (ேப) சுள்ளிப்ெபருக்கி காடு  
வார்டு -5 , 6.பைடவடீு (ேப) கவுண்டனூர் 
அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

116 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, பச்சாம்பாைளயம்  
637303, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

116 1.பைடவடீு (ேப) சாமாண்டூர்  வார்டு -6 , 
2.பைடவடீு (ேப) இந்திரா நகர்  வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

117 சங்கர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, சங்ககிr ேமற்கு  
637303, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ஆடிட்ேடாrயத்திற்கு கிழக்கு

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

117 1.பைடவடீு (ேப) ராசிப்புரத்தானூர் ேபாயர் ெதரு  
வார்டு -2 , 2.பைட வடீு (ேப) 
ராசிப்புரத்தானூர்அrசனத் ெதரு  வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

118 சங்கர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, சங்ககிr ேமற்கு  
637303, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம், 
ஆடிட்ேடாrயத்திற்கு கிழக்கு பாகத்தின் 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

118 1.பைடவடீு (ேப) மரவம்பாைளயத்தான் காடு  
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

119 சங்கர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, சங்ககிr ேமற்கு  
637303, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ஆடிட்ேடாrயத்திற்கு ேமற்கு

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

119 1.பைட வடீு (ேப) பள்ளத்தூர்  வார்டு -4 , 
2.பைடவடீு (ேப) ஐ.சி.எல் ெகஸ்ட்டு ஹவுஸ்  
வார்டு -4 , 3.பைடவடீு (ேப) ஐ.சி.எல். காலனி  
வார்டு -7 , 4.பைடவடீு (ேப) சுள்ளிப்ெபருக்கியூர்  
வார்டு -7 , 5.பைடவடீு (ேப) கவுண்டனூர்  வார்டு 
-7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

120 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, பச்சாம்பாைளயம்  
637303, ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

120 1.பைடவடீு (ேப) கிணத்துக்காடு  வார்டு -8 , 
2.பைடவடீு (ேப) களப்படியான்காடு  வார்டு -8 , 
3.பைடவடீு (ேப) கல்லுக்கட்டியூர் அருந்ததியர் 
ெதரு  வார்டு -8 , 4.பைடவடீு (ேப) 
கல்லுக்கட்டியூர்  வார்டு -8 , 5.பைடவடீு (ேப) 
ைவயாபுr கவுண்டர் காடு  வார்டு -8 , 6.பைடவடீு 
(ேப) பச்சாம்பாைளயம் ெதற்கு காட்டு வளவு 
வார்டு -14 , 7.பைடவடீு (ேப) பச்சாம்பாைளயம் 
புதிய அருந்ததியர் ெதரு வார்டு -15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

121 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, பச்சாம்பாைளயம்  
637303, ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

121 1.பைடவடீு (ேப) பச்சாம்பாைளயம் சாைல ஓரம்  
வார்டு -15 , 2.பைடவடீு (ேப) பச்சாம்பாைளயம்  
வார்டு -14 , 3.பைடவடீு (ேப) பச்சாம்பாைளயம் 
அருந்ததியர்ெதரு  வார்டு -14 , 4.பைடவடீு (ேப) 
கருக்கங்காடு  வார்டு -15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

122 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, நத்தேமடு  
637303, கிழக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின்,  
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

122 1.பைடவடீு (ேப) தச்சன் காடு வார்டு -9 , 
2.பைடவடீு (ேப) வால்ராசா பாைளயம் வார்டு -9 , 
3.பைடவடீு (ேப) உப்புப் பாைளயம் வார்டு -10 , 
4.பைடவடீு (ேப) உப்புப்பாைளயம் அருந்ததியர் 
ெதரு வார்டு -10 , 5.பைடவடீு (ேப) 
முதைலமைடயூர் வார்டு 11 , 6.பைடவடீு (ேப) 
நத்தேமடு காட்டுவளவு வார்டு -11 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

123 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, நத்தேமடு  
637303, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

123 1.பைடவடீு (ேப) அருவாப்பாலியூர் வார்டு -11 , 
2.பைடவடீு (ேப) கருப்பக்கவுண்டர் காடு வார்டு -12 
, 3.பைடவடீு (ேப) பைழயூர் வார்டு -12 , 
4.பைடவடீு (ேப) அல்லிநாயக்கன் பாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு   -1 , 5.பைடவடீு (ேப) 
ஆலாம்பாைளயம் வடக்கு வார்டு -11 , 6.பைடவடீு 
(ேப) ஆலாம்பாைளயம் ெதற்கு வார்டு -11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

124 புதிய அங்கன்வாடி ைமயம், அண்ணா நகர், 
நத்தேமடு 638183, வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

124 1.பைடவடீு (ேப) அல்லிநாயக்கன் பாைளயம் 
ெகாங்கு ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு-13 , 
2.பைடவடீு (ேப) அல்லிநாயக்கன்பாைளயம் கட்டி 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு-13 , 3.பைடவடீு (ேப) 
அல்லிநாய்க்கன்பாைளயம் வார்டு -13 , 4.பைடவடீு 
(ேப) ஆதிதராவிடர்ெதரு 
அல்லிநாய்க்கன்பாைளயம் வார்டு -13 , 5.பைடவடீு 
(ேப) ெகாங்கு ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு -13 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

125 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
மக்கிrபாைளயம் 638008, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடம், ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

125 1.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மக்கிrப்பாைளயம், - 1வது வார்டு , 2.ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மக்கிrபாைளயம் 
அருந்ததியர்ெதரு- 2வது வார்டு , 3.ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மயிலங்காடு2வது வார்டு , 
4.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியார் 
கைட2வது வார்டு , 5.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெவள்ளியங்காடு 2வதுவார்டு , 6.ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுவளவு 2வது வார்டு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

126 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
மக்கிrபாைளயம் 638008, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடம் கிழக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

126 1.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசௗதாபுரம் 
2வது வார்டு , 2.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசௗதாபுரம் ஆதிதிராவிடர் ெதரு  2வது வார்டு  , 
3.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முரளிகாடு 
2வது வார்டு , 4.ெசௗதாபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கருக்கட்டாங்காடு 2வது வார்டு , 5.ெசௗதாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏணிப்பாழிக்காடு 2வது வார்டு 
, 6.ெசௗதாபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வண்ணான்காடு 3வது வார்டு , 7.ெசௗதாபுரம்  
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லப்பட்டி 3வது வார்டு , 
8.ெசௗதாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லப்பட்டி 
அருந்ததியர் ெதரு வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

127 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் 637304, 
ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

127 1.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புலவன்காடு  
வார்டு -1 , 2.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாரக்காட்டாம்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
3.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாயிகாடு  வார்டு -1 , 4.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுராம்பாைளயம்  வார்டு -1 , 
5.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜ் 
நகர்  வார்டு -1 , 6.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமல்பாைறகாடு  வார்டு -2 , 
7.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
குட்டபனங்காடு  வார்டு -2 , 8.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நrபாழிகாடு  வார்டு -2 , 
9.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காளமுத்தான்காடு  வார்டு -2 , 10.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளுக்கைட ேமடு  வார்டு -3 
, 11.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் வடக்கு ெதரு வார்டு -3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

128 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் 637304, 
ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

128 1.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் நடுத்ெதரு  வார்டு -4 , 
2.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தண்ணரீ்பந்தல் பாைளயம் ெதற்குத் ெதரு வார்டு 
-5 , 3.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமட்டங்காடு  வார்டு -5 , 4.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) பாழிகாடு  வார்டு -5 , 
5.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தீர்த்தான்காடு  வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

129 ஊராட்சி ஒன்நிய துவக்கப்பள்ளி, 
வால்ராஜாபாைளயம், 637304, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

129 1.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமாடமங்கலம் வார்டு -6 , 2.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அடப்புகுைற  வார்டு -6 , 
3.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு -6 , 4.ேமாடமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளங்காடு  வார்டு -6 , 
5.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சியான்காடு, 
கருங்கல்காடு  வார்டு -7 , 6.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமட்டுகுளம்  வார்டு -7 , 
7.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவப்பங்காடு 
வார்டு -7 , 8.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆயக்காடு  வார்டு -7 , 9.ேமாடமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வால்ராசாபாைளயம்  வார்டு -7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

130 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ேமாடமங்கலம் 637304, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

130 1.அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் ேமாடமங்கலம்(ஊ) 
ேமாடமங்கலம் கஸ்பா  வார்டு -1 , 2.அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) மற்றும் ேமாடமங்கலம் (ஊ) 
ேமாடமங்கலம் அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

131 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ேமாடமங்கலம் 637304, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடம், வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

131 1.ேமாடமங்கலம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 
ெதரு  வார்டு -2 , 2.ேமாடமங்கலம் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) மற்றும் தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) 
நவக்காடு அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -3 , 
3.ேமாடமங்கலம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) முனியப்பன் 
ேகாவில் ேதாட்டம்  வார்டு -3 , 4.ேமாடமங்கலம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) மனக்காடு 
உப்புபாைளயம்  வார்டு -3 , 5.ேமாடமங்கலம் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) அத்திமரத்தூர்  
வார்டு -4 , 6.ேமாடமங்கலம் அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் தண்ணரீ்பந்தல்பாைளயம் (ஊ) குட்டகாரன் 
பாைளயம்  வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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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

132 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ஆனங்கூர்  
637304, ெதற்குப்பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

132 1.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணியாரன்காடு 
வார்டு -1 , 2.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புள்ளிக்கவுண்டம்பாைளயம் வார்டு -1 , 
3.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவப்பாங்காடு 
வார்டு -2 , 4.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிளாக்காடு வார்டு -2 , 5.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆண்டிக்காடு வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

133 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ஆனங்கூர்  
637304, வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

133 1.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார்ெதரு 
வார்டு -2 , 2.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆனங்கூர்கஸ்பா வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

134 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ஆனங்கூர் 
637304, வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

134 1.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதூர் குளம் 
வார்டு  -5 , 2.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆனங்கூர் நாடார் ெதரு  வார்டு  -2 , 3.ஆனங்கூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவப்பங்காடு வார்டு  -2 , 
4.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆண்டிகாடு 
வார்டு  -2 , 5.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நாடார்ெதரு வார்டு  -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

135 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ஆனங்கூர் 
637304, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

135 1.ஆனங்கூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆனங்கூர் 
கஸ்பா வார்டு  -3 , 2.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு, முனியப்பம் 
பாைளயம்வார்டு  -4 , 3.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேமட்டாம்பாைற வார்டு  -4 , 4.ஆனங்கூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளியண்ணாநகர் வார்டு  -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

136 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெநட்டேவலாம்பாைளயம்  637304, 
ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

136 1.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிணத்துக்காட்டு 
வளவு வார்டு -6 , 2.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புளியம்பட்டியாம் பாைளயம் வார்டு -7 , 
3.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன ஆனங்கூர் 
வார்டு -6 , 4.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புள்ளிகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு -1 , 5.ஆனங்கூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளத்ேதாட்டம் வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

137 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெநட்டேவலாம்பாைளயம்  637304, 
வடக்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

137 1.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேவலகவுண்டம்பாைளயம் கிழக்கு வார்டு -8 , 
2.ஆனங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆத்திக்காட்டூர் 
வார்டு -9 , 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 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
எலந்தகுட்ைட  638008, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

138 1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்காடுவார்டு  -1 , 2.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) எலந்தக்குட்ைட  வார்டு  -1 , 
3.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சில்லாம்பாைற வார்டு  -1 , 4.எலந்தக்குட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சரம்பாலிகாடு வார்டு  -1 , 
5.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனியப்பா 
நகர் வார்டு  -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

139 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
எலந்தகுட்ைட  638008, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடம், ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

139 1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசாழாமில் 
பகுதி வார்டு  -1 , 2.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காமராஜ் நகர் வார்டு  -1 , 3.எலந்தக்குட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எலந்தக்குட்ைட பிrவு வார்டு  
-4 , 4.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபராங்காடு வார்டு  -4 , 5.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேபாயர் காலனி வார்டு  -4 , 
6.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணார் 
காலனி வார்டு  -4 , 7.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) இ.காட்டூர் வார்டு  -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

140 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
எலந்தகுட்ைட 638008, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

140 1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
புதுமண்டபத்தூர் வார்டு -4 , 2.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) இ.காட்டூர் வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

141 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
எலந்தகுட்ைட 638008, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  கிழக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

141 1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னார்பாைளயம் எஸ்.சி.ெதரு வார்டு -4 , 
2.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னார்பாைளயம் வார்டு -4 , 3.எலந்தகுட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திரன் காலனி வார்டு 
-4 , 4.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னார்பாைளயம் வாய்க்கால்ேமடுவார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

142 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
எலந்தகுட்ைட புதுப்பாைளயம் 638008, 
வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

142 1.எலந்தக்குட்ைட (வ,கி) மற்றும் (ஊ) 
தாண்டாங்காடுவார்டு -2 , 2.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஒட்டங்காடு வார்டு -2 , 
3.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னமாகாடு 
வார்டு -2 , 4.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நால்ேராடு வார்டு -2 , 5.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நால்ேராடுேகாசங்கிெதரு வார்டு -2 , 
6.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இ.புதுப்பாைளயம் S.C. ெதரு வார்டு -2 , 
7.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இ.புதுப்பாைளயம் வார்டு -2 , 8.எலந்தகுட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுக்கைட வார்டு -2 , 
9.எலந்தகுட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூசாrகாடு 
வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
எலந்தகுட்ைட புதுப்பாைளயம் 638008, 
வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

143 1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபதக்காட்டூர்வார்டு -3 , 2.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ரங்கனூர் S.C. ெதரு  வார்டு -3 , 
3.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரங்கனூர் 
வார்டு -3 , 4.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சம்மங்காடு வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

144 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  ெவப்பைட 
638008, வடக்குப்பார்த்த பைழய கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

144 1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
எம்.ஜி.ஆர். நகர் வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

145 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  ெவப்பைட 
638008, வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

145 1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
ஜவீாநகர் வார்டு -5 , 2.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட நால்ேராடு வார்டு -5 , 
3.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
அண்ணாநகர் வார்டு -5 , 4.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெசௗேடஸ்வr நகர் வார்டு -5 , 
5.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிநகர் 
வார்டு -5 , 6.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவப்பைட திrேவணிநகர் வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

146 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  ெவப்பைட 
638008, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்து 4-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

146 1.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
என்.சி.காலனி வார்டு -5 , 2.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட என்.சி.காலனி வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

147 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  ெவப்பைட 
638008, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
கிழக்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

147 1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
சின்னப்பா மில் பகுதி  வார்டு -5 , 2.எலந்தகுட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட சக்திநகர்  வார்டு -5 
, 3.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
ெசௗேடஸ்வrநகர் வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

148 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  ெவப்பைட 
638008, ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

148 1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
எம்.ஜி.ஆர்.நகர்  வார்டு -5 , 2.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட ஜவீாநகர் வார்டு -5 , 
3.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
நால்ேராடு  வார்டு -5 , 4.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட அண்ணாநகர் வார்டு -5 , 
5.எலந்தக்குட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
பாரதி நகர் வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

149 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  ெவப்பைட 
638008, ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

149 1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
ஜவீாநகர் வார்டு -5 , 2.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) காமராஜர்நகர் வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

150 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  ெவப்பைட 
638008, ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

150 1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவப்பைட 
காந்திநகர் 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

151 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  ெவப்பைட 
638008, வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

151 1.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னப்பா 
லான் வார்டு -5 , 2.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) லட்சுமண பாைளயம்,  வார்டு -5 , 
3.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டிகாட்டூர் 
வார்டு -5 , 4.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுப்பாைளயம் வார்டு -6 , 5.எலந்தகுட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளிக்குட்ைட வார்டு -6 , 
6.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளிக்குட்ைட SC ெதரு வார்டு -6 , 
7.எலந்தகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெவள்ளிக்குட்ைட நாடார் ெதரு வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

152 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கலியனூர்  638008, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

152 1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் கலியனூர் 
அக்ரஹாரம் (ஊ) கலியனூர் அக்ரஹாரம் வார்டு-1 
, 2.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் கலியனூர் 
அக்ரஹாரம் (ஊ) ேமாளகவுண்டம்பாைளயம் 
வார்டு -2 , 3.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் 
கலியனூர்அக்ரஹாரம் (ஊ) கலியனூர் பள்ளர் 
ெதரு வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

153 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கலியனூர்  638008, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

153 1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டிபாைளயம், 
நாடார் ெதரு வார்டு- 4 , 2.கலியனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆவாரங்காடு, ேதவாலிக்காடு, 
ேமாளகவுண்டம்பாைளயம்  வார் , 3.கலியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளக்கல்காடு வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கலியனூர்  638008, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்  ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

154 1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணபதிபாைளயம், 
ேமக்காடு சக்கிலியர் ெதரு... வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

155 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கலியனூர் 638008, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

155 1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலியனூர் 
வார்டு-2 , 2.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கலியனுரர் அக்ராஹரம் வார்டு-4 , 3.கலியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைறயகாடு வார்டு-4 , 
4.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கவேலத்மரத்ேதாட்டம் வார்டு-6 , 5.கலியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமகாகாடு வார்டு-7 , 
6.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசம்மன்குழி 
ேதாட்டம் வார்டு-8 , 7.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெமாட்ைடயக்காடு வார்டு-9 , 8.கலியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு-10 , 
9.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலியனுரர் 
ேமற்கத்தியக்காடு வார்டு-11 , 10.கலியனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர்ெதரு கலியனூர்  
வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

156 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
எைளயாம்பாைளயம் 638008, ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

156 1.கலியனூர் அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எைளயாம் பாைளயம் வார்டு-1 , 2.கலியனூர் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமாளக் 
கவுண்டம் பாைளயம்  வார்டு-2 , 3.கலியனூர் 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரீப்பம் 
பாைளயம் வார்டு-1 , 4.கலியனூர் அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலி காடு, ேதாப்புக்காடு  
வார்டு-1 , 5.கலியனூர் அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) வரீப்பம்குட்டகாடு. கைரேமடு வார்டு-1 , 
6.கலியனூர் அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரடி 
காடு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

157 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி. 
ெசங்குட்ைடபாைளயம் 638008, கிழக்கு பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின் வடக்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

157 1.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்குட்ைட பாைளயம்  வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

158 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெசங்குட்டபாைளயம் 638008, கிழக்குப்பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

158 1.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டி பாைளயம் வார்டு-2 , 2.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சமயசங்கிலி 
வார்டு-3 , 3.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சைடயங்காடு வார்டு-2 , 
4.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆசாrக்காடு.குமயன்காடு. குமயங்காடுேதாட்டம் 
வார்டு-2 , 5.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மூலக்காடு. குடித்ெதரு. 
ேமட்டாங்காடு  வார்டு-3 , 6.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு. 
மதுைரவரீன்ேகாவில்வதீி  வார்டு , 7.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனவர்ெதரு. 
ெசங்ேகாடடுத்ேதாட்டம் வார்டு-3 , 8.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு-3 , 9.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்குெதாட்டிபாைளயம் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

159 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெசங்குட்டபாைளயம் 638008, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

159 1.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சமயசங்கிலி வார்டு-4 , 2.சமயசங்கிலி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீராம் பாைளயம் 
வார்டு-5 , 3.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) சந்ைத ேமடு  வார்டு-5 , 
4.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
மாரன் வதீி . மீனவர்ெதரு. மதுைரவரீன்ேகாயில் 
வதீி வார்டு , 5.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி 
கைரேமடு வார்டு-4 , 6.சமயசங்கிலி அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைரேமடு வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

160 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம் 638008, ேமற்குப்பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின், ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

160 1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்காடு,நயாவிகாடு,ெகாழிஞ்சிக்காடு வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

161 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம்-638008, ேமற்கு பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின், வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

161 1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்காடு,நயாவிகாடு,ெகாழிஞ்சிக்காடு வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

162 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம்- 638008, ெதற்குப்பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

162 1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலியனூர் வார்டு 
-3 , 2.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எல்ைலமாrயம்மன் ெதரு வார்டு -3 , 3.கலியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் பின்புறம் 
வார்டு -3 , 4.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் வதீி வார்டு -3 , 5.கலியனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அல்லமுத்து ைலன் வார்டு -3 , 
6.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழய 
வாட்டர்ேடங் வதீி  வார்டு -3 , 7.கலியனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) தண்ணரீ்ேடங் வதீி வார்டு -3 , 
8.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூட 
பின்புற வதீி  வார்டு -3 , 9.கலியனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆவத்திபாைளயம் வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

163 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம்-638 008, ெதற்குப்பார்த்த 
கூடுதல் கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

163 1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆவந்திபாைளயம் 
வார்டு -1 , 2.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேக.ேக.நகர் வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

164 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம்-638 008, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப்பாகம்.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

164 1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்காடு 
ஆவத்திபாைளயம் வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

165 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, 
ஆவத்திபாைளயம்-638 008, கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

165 1.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநகர் 
வார்டு -2 , 2.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாவில் வதீி வார்டு -3 , 3.கலியனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயார் நகர் வார்டு  -4 , 
4.கலியனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலியனூர் வார்டு 
-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

166 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்புதூர்  638008, 
கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

166 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
சுள்ளிக்காடு வார்டு-3 , 2.பள்ளிபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) மஞ்சபாளிக்காடு 
மாம்பாைளயம் ேராடு வார்டு-3 , 3.பள்ளிபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) நவக்காடு வார்டு-3 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

167 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்புதூர்  638008, 
கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

167 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெபருமாமைலக்காடு ஓடக்காடு வார்டு-3 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
பாலிக்காட்டூர் மற்றும் ெவடியரசம்பாைளயம் 
வார்டு-3 , 3.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் (ஊ) ெகால்லபாைளயாத்தார் ேதாட்டம் 
மற்றும் மைலக்காடு வார்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

168 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்புதூர்  638008, 
ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின்,  கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

168 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
லட்சுமிநகர் வாய்க்கால்காடு வார்டு-3 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெசக்குேமடுஒட்டெமத்ைதபின்புறம் வார்டு-3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

169 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்புதூர்  638008, 
ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

169 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெசல்லமுத்துகவுண்டர்வதீி வார்டு-3 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லபாைளயத்தார்ேதாட்டம் வார்டு-3 , 
3.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
கன்னியமார்காடு வார்டு-3 , 4.பள்ளிபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) மைலக்காடு 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

170 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, நாட்டாகவுண்டன்புதூர்  638008, 
ேமற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து 
2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

170 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
இந்திரா நகர் வார்டு-3 , 2.பள்ளிபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
எஸ்.எஸ்.ஆர்.காலனி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

171 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்புதூர்  638008, வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

171 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெகால்லபாைளயத்தார் ேதாட்டம் வார்டு-3 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
மைலக்காடு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

172 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்புதூர்  638008, ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து  3வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

172 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
அரசங்காடு வார்டு-3 , 2.பள்ளிபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) பாலிக்காட்டூர் 
வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

173 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, பாதைர  
638008, ெதற்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், 
கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

173 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
பாதைர (ஊ) குடித்ெதரு வார்டு-1 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
பாதைர (ஊ) அக்கைரையங்காடு நத்தக்காடு 
வார்டு-1 , 3.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) 
மற்றும் பாதைர (ஊ) தாசங்காடு வார்டு-1 , 
4.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
பாதைர (ஊ) ெசட்டியாங்காடு ேதாப்புகாடு வார்டு-1 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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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

174 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, பாதைர  
638008, ேமற்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு 
பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

174 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
பாதைர (ஊ) சந்ைதேபட்ைட சங்ககிr 
ெமயின்ேராடு வார்டு-1 , 2.பள்ளிபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் பாதைர (ஊ) 
குடித்ெதரு  2 வது வார்டு , 3.பள்ளிபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் பாதைர (ஊ) 
அருந்ததியர் ெதரு இந்திரா நகர் வார்டு-2 , 
4.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
பாதைர (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு ேமல்வளவு 
வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

175 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி,  
ெவடியரசம்பாைளயம் 638008, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

175 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
பூலாங்காட்டூர் 1வது வதீி  வார்டு-1 , 
2.பள்ளிப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
(ஊ) பூலாங்காட்டூர் 2வது வதீி வார்டு-1 , 
3.பள்ளிப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
(ஊ) பூலாங்காட்டூர் 3வது வதீி வார்டு-1 , 
4.பள்ளிப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் 
(ஊ) சங்ககிr ெமயின் ேராடு வார்டு-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

176 அரசு உயா◌்நிைலப்பள்ளி, 
ெவடியரசம்பாைளயம்  638008, 
வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், கிழக்கிலிருந்து 
1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

176 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெவடியரசம்பாைளயம் பைழயூர் வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

177 அரசு உயா◌்நிைலப்பள்ளி, 
ெவடியரசம்பாைளயம் 638008, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

177 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெவடியரசம்பாைளயம் வார்டு -2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

178 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
மாம்பாைளயம் 638008, ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

178 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்குபாைளயம்(கிழக்கு) வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

179 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
மாம்பாைளயம் 638008, ெதற்குப்பார்த்த தார்சு 
கட்டிடத்தின் கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

179 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

180 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,  மாம்பாைளயம் 
638008, கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 
வடக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

180 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்குபாைளயம் ேமல்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

181 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,  மாம்பாைளயம் 
638008, ேமற்கு பார்த்த கூடுதல் கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

181 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்குப்பாைளயம்(கிழக்கு) வார்டு -4 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
வண்ணாம்பாைற வார்டு -4 , 3.பள்ளிபாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) மாம்பாைளயம் 
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

182 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்புதூர்  638008, 
ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

182 1.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெதற்குபாைளயம்(ேமற்கு) வார்டு -4 , 
2.பள்ளிபாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
அரசன்காடுேமடு வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

Page 36 of 50



17 - ஈேராடு நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 97 - குமாரபாைளயம் 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

183 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்புதூர்  638008, 
கிழக்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், 
ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

183 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெகாளத்துக்காடு 1 முதல் 6 
வதீி வார்டு -1 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
குமாராபாைளயம் ெமயின் ேராடுவார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

184 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 
நாட்டாகவுண்டன்புதூர் 638008, கிழக்குப்பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின். வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

184 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) குமாரபாைளயம் 
ெமயின்ேராடு வார்டு  -2 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
எடப்பாடி ேராடு வார்டு  -1 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
குமாரபாைளயம் ெமயின் ேராடு வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

185 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 638008, ேமற்குப்பார்த்த 
நபார்டு கட்டிடத்தின், வடக்கிலிருந்து 
4-வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

185 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெகாமாரபாைளயம் 
ெமயின்ேராடு வார்டு  -2 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
தில்ைலநகர் 1ம் வதீி வார்டு-2 , 3.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) தில்ைலநகர் 2ம் வதீி வார்டு  -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

186 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம்  638006, ேமற்குப்பார்த்த 
நபார்டு கட்டிடத்தின், வடக்கிலிருந்து 
2வதுஅைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

186 1.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) அக்ரஹாரம் ராஜ வதீி  
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

187 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம்  638008, ேமற்குப்பார்த்த 
நபார்டு கட்டிடத்தின், வடக்கிலிருந்து 
முதல்அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

187 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) நாட்டாக்கவுண்டன் 
புதூர்வதீி  வார்டு -3 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
பழனியப்பா நகர் வார்டு -4 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
மஜதீ் ஏrயா  வார்டு -4 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ெசங்குந்தபுரம் 1ம் வதீி  வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

188 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம்  638008, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

188 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெசங்குந்தபுரம் 3ம் வதீி  
வார்டு -4 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) எட்டாம்பட்டைற 
சந்து வார்டு -4 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
முனியப்பன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு -4 , 
4.பள்ளிபாைளயம் (ந) புதூர் வதீி  வார்டு -6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

189 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம்  638008, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

189 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆண்டிக்காடு 
ெவடியரசம்பாைளயம் ேராடு  வார்டு -7 , 
2.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆண்டிக்காடு வார்டு -7 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

190 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, கண்டிபுதூர்  
638006, கிழக்கு பார்த்த ஆர் சி சி  
கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 3-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

190 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ைஹஸ்கூல் ேராடு  வார்டு 
-5 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஓைடேராடு வார்டு -5 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) நேடச ெசட்டி ெதரு  வார்டு 
-5 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) பஜைன ேகாவில் ெதரு 
வார்டு -6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

191 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, கண்டிபுதூர்  
638006, ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

191 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ைபபாஸ்ேராடு 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

192 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, கண்டிபுதூர் 
638006, கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 2-வது அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

192 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) பாைற ேராடு  வார்டு -6 , 
2.பள்ளிபாைளயம் (ந) குரங்கு புதூர்  வார்டு -6 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) கண்டி புதூர்  வார்டு -6 , 
4.பள்ளிபாைளயம் (ந) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

193 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 638006, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்கிலிருந்து 1-வது அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

193 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆண்டிக்காடு வார்டு-7 , 
2.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெவடியரசம்பாைளயம் ேராடு 
வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

194 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 638006, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

194 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) திருச்ெசங்ேகாடு ேராடு 
கிழக்கு வார்டு-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

195 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 638006, வடக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

195 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) திருச்ெசங்ேகாடு ேராடு 
குறுக்குெதரு-1 வார்டு-8 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
திருச்ெசங்ேகாடு ேராடு குறுக்கு ெதரு 2  வார்டு 8 
, 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) சீப்பர்காலனி  வார்டு-8 , 
4.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெஜயந்தி ஏrயா  வார்டு-8 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

196 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 638006, கிழக்குப்பா◌ா◌்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

196 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ேக ஆர் பி ஏ டி ேராடு  
வார்டு-9 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ேக.ஆர்.பி.ஏ.டி.ேராடு குறுக்குெதரு-1  வார்டு-9 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) ேக.ஆர்.பி.ஏ.டி. ேராடு 
குறுக்குெதரு-2  வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

197 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிபாைளயம் 638006, கிழக்குப்பா◌ா◌்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

197 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) வாய்க்கால் ேராடு-1  
வார்டு-9 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) வாய்க்கால் 
ேராடு-2  வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

198 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
அலேமடு, பள்ளிபாைளயம் 638008, 
ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், வடக்கிலிருந்து 
முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

198 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெபரும்பாைறக்காடு  
வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

199 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி பள்ளிபாைளயம் 638006, ேமற்கு 
பார்த்த வலதுபக்க கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

199 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) முனியப்ப நகர் 1வது வதீி  
வார்டு-10 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) முனியப்பா நகர் 
2வது வதீி  வார்டு-10 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
முனியப்ப நகர் 3வது வதீி  வார்டு-10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

200 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி பள்ளிபாைளயம் 638006, ேமற்கு 
பார்த்த வலது பக்க கட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

200 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) அrசனத்ெதரு 1வது வதீி  
வார்டு-10 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) அrசனத்ெதரு 
2வது வதீி , வார்டு-10 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
அrசனத்ெதரு 3வது வதீி  வார்டு-10 , 
4.பள்ளிபாைளயம் (ந) கண்ணனூர்மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு  வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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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

201 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பள்ளிபாைளயம் 638006, ேமற்கு 
பார்த்த நபார்டு கட்டிடத்தின், ெதற்கிலிருந்து 
முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

201 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ேநருநகர் வார்டு-11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

202 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பள்ளிபாைளயம் 638006, ேமற்கு 
பார்த்த நபார்டு கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 
முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

202 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ேபாஸ்டாபஸீ் சந்து 
வார்டு-10 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
அர்த்தனாrெசட்டி ெதரு 1   வார்டு -10 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) அர்த்தனாrெசட்டி ெதரு 2 
வார்டு-10 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) காமராஜ் நகர் 
வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

203 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பள்ளிபாைளயம் 638006, 
ேமற்குப்பார்த்த நபார்டு கட்டிடத்தின்,  
ெதற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

203 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 4ஆம் வதீி  
வார்டு-13 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 4ஆம் 
வதீி முதல் குறுக்கு ெதரு வார்டு-13 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 4ஆம் வதீி 2வது 
குறுக்கு ெதரு வார்டு-13 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் 5 ம் வதீி  வார்டு-13 , 
5.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 6 ம் வதீி   
வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

204 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பள்ளிபாைளயம் 638006, 
ேமற்குப்பார்த்த நபார்டு கட்டிடத்தின்,  
ெதற்கிலிருந்து 3-வது அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

204 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆர்.எஸ்.ேராடு வார்டு-12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஆவாரங்காடு  638006, வடக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின், கிழக்கிலிருந்து முதல் அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

205 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 1ஆம் வதீி  
வார்டு-13 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 2ஆம் 
வதீி  வார்டு-13 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 
3ஆம் வதீி  வார்டு-13 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
காந்திபுரம் 18 அடி கிராஸ்  வார்டு-13 , 
5.பள்ளிபாைளயம் (ந) காந்திபுரம் 1வது கிராஸ்   
வார்டு -13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

206 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பள்ளிபாைளயம் 638006, 
ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்கிலிருந்து 
முதல்அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

206 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு கிழக்கு 
வார்டு-13 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு 
பாரதியார் ெதரு  வார்டு -14 , 3.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) ஆவாரங்காடு ஜவீாமன்றம்பின்புறம் வார்டு -18 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

207 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பள்ளிபாைளயம் 638006, 
கிழக்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 4-வது அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

207 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு கிழக்கு 
வார்டு-13 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு, 
பாரதியார் ெதரு  வார்டு-14 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ஆவாரங்காடு, ஜவீா மன்றம் பின்புரம்  வார்டு-18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

208 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பள்ளிபாைளயம் 638006, 
கிழக்கிப்பார்த்த புதியகட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 3-வது அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

208 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு 
ேமற்குமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு -16 , 
2.பள்ளிபாைளயம் (ந) அக்னிமாrயம்மன் 
ே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

209 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பள்ளிபாைளயம் 638006, 
கிழக்குப்பார்த்த புதியகட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 2-வது அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

209 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு 
ேமற்குமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு -16 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

210 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பள்ளிபாைளயம் 638006, 
கிழக்குப்பார்த்த புதியகட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 1-வது அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

210 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) பாரதியார்ெதரு  வார்டு -14 , 
2.பள்ளிபாைளயம் (ந) எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு -15 , 
3.பள்ளிபாைளயம் (ந) மீனவர்ெதரு  வார்டு -16 , 
4.பள்ளிபாைளயம் (ந) முனியப்பன்ேகாயில்ெதரு 
வார்டு-17 , 5.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
முனியப்பன்ேகாயில்ெதரு வார்டு -17 , 
6.பள்ளிபாைளயம் (ந) முருகன் ேகாவில்ெதரு, 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு -16 , 7.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
பாரதியார்ெதரு  வார்டு -14 , 8.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
புதுபிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு வார்டு-17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

211 கிருஷ்ணேவணி ெபண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பள்ளிபாைளயம் 638006, 
ெதற்குப்பார்த்த நபார்டு  கட்டிடத்தின், 
ேமற்கிலிந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

211 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஆவாரங்காடு ேமற்கு 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு 17 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

212 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஆவாரங்காடு 638006, ெதற்குப்பார்த்த கிழக்கு 
புற கட்டிடத்தினன் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

212 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெபrயார் நகர்  வார்டு -15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

213 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஆவாரங்காடு  638006, வடக்குப்பார்த்த புதிய 
கட்டிடம் கிழக்கிலிருந்து 2-வது அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

213 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
வார்டு -17 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) ேகாவிந்த 
ெசட்டி ெதரு  வார்டு 18 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
கன்னிமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு  வார்டு -18 , 
4.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெபrயார் நகர்  வார்டு -15 , 
5.பள்ளிபாைளயம் (ந) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு 
வார்டு -18 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

214 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஆவாரங்காடு  638006, ெதற்குப்பார்த்த புதிய 
கூடுதல் கட்டிடத்தின், கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற.

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

214 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) புதுசந்ைத ேராடு வார்டு -18 
, 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) சனிசந்ைதேராடு, 
சங்கத்துமுதலியார்ைலன், நஞ்சப்ப ெசட்டி ைலன் 
, 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) சுபாஷ் நகர், பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு வார்டு -18 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
புதுசந்ைத ேராடு  வார்டு -18 , 5.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) சுபாஷ்நகர்  வார்டு -18 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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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

215 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஆவாரங்காடு  638006, ெதற்குப்பார்த்த புதிய 
கூடுதல் கட்டிடத்தின், கிழக்கிலிருந்தது 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

215 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) பாலம் ேராடு  வார்டு -19 , 
2.பள்ளிபாைளயம் (ந) பைழய ேபாlஸ் ேடசன் 
வதீி   வார்டு -19 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ஆஸ்பத்திr வதீி  வார்டு -19 , 4.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) ேபாயர் ெதரு  வார்டு -19 , 5.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) சாரங்கபாணி சந்து  வார்டு -19 , 
6.பள்ளிபாைளயம் (ந) திருச்ெசங்ேகாடு ேராடு 
ேமற்கு  வார்டு -20 , 7.பள்ளிபாைளயம் (ந) ஈ ஆர் 
திேயட்டர் ேராடு வார்டு -18 , 8.பள்ளிபாைளயம் 
(ந) ஈ.ஆர். திேயட்டர் ேராடு   வார்டு -18 , 
9.பள்ளிபாைளயம் (ந) ேதவாங்கபுரம்  வார்டு -18 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

216 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கண்டிபுதூர், 
638006, வடக்கு பார்த்த கூடுதல் 
அட்ைடகட்டிடத்தின்,  ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

216 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) காேவrநதிஒரத்ெதரு  
வார்டு -21 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) காேவr நதி 
ஒரத்ெதரு-1  வார்டு -21 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
காேவr நதி ஒரத்ெதரு 2  வார்டு -21 , 
4.பள்ளிபாைளயம் (ந) காேவr நதி ஒரத்ெதரு 3  
வார்டு -21 , 5.பள்ளிபாைளயம் (ந) காேவr நதி 
ஒரத்ெதரு 4  வார்டு -21 , 6.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
காேவr சந்து  வார்டு -20 , 7.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
முருகன்ேகாயில் சந்து  வார்டு -20 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

217 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கண்டிபுதூர், 
638006, கிழக்குபார்த்த ெதன்புறமுள்ள 
கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

217 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) காேவr நதி ஒரத்ெதரு 5  
வார்டு -21 , 2.பள்ளிபாைளயம் (ந) காேவr நதி 
ஒரத்ெதரு வார்டு -21 , 3.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
பாவடித்ெதரு  வார்டு -21 , 4.பள்ளிபாைளயம் (ந) 
ஓங்காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு -21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

218 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கண்டிபுதூர், 
638006, வடக்கு பார்த்த அஸ்ெபஸ்டாசிஸ் 
கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

218 1.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) பாலம்சந்து  வார்டு -19 , 
2.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) குருநாதச்ெசட்டி ெதரு  
வார்டு -20 , 3.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) டீகைட சந்து  
வார்டு -20 , 4.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) 
அம்மன்ேகாவில் ெதரு  வார்டு -20 , 
5.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) அம்மன்ேகாவில் பின்சந்து 
வார்டு -20 , 6.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) சாரங்கபாணி 
சந்து  வார்டு -20 , 7.பள்ளிபாைளயம் (ந) ெமம்பர் 
நஞ்சப்ப முதலியார் ெதரு வார்டு -21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

219 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கண்டிபுதூர், 
638006, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

219 1.பள்ளிபாைளயம் (ந) பாவடி ெதரு ராஜவதீி  
வார்டு -21 , 2.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) முஸ்sம் 
ெதரு  வார்டு -21 , 3.பள்ளிப்பாைளயம் (ந) 
சின்னவதீி வார்டு -6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

220 எஸ்.பி.ப.ீ உயர் நிைலப்பள்ளி. 
எஸ்.பி.ப.ீகாலனி 638010, கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ெதற்கிலிருந்து 2வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

220 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கிழக்கு 
ெதாட்டிபாைளயம் காலனி 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

221 எஸ்.பி.ப.ீ உயர் நிைலப்பள்ளி, 
எஸ்.பி.ப.ீகாலனி 638010, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ெதற்கிலிருந்து 4வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

221 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கிழக்கு 
ெதாட்டிபாைளயம் எஸ்.பி.பி காலனி வார்டு-2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

222 எஸ்.பி.ப.ீ உயர் நிைலப்பள்ளி, 
எஸ்.பி.ப.ீகாலனி 638010, ேமற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ெதற்கிலிருந்து 2வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

222 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கிழக்கு 
ெதாட்டிபாைளயம்,அருந்ததியர் ெதரு வார்டு-3 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கிழக்கு 
ெதாட்டிபாைளயம் ெமயின் வதீி வார்டு-3 , 
3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கிழக்கு 
ெதாட்டிபாைளயம் ெதற்கு வதீி வார்டு-3 , 
4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ெவங்கேடசபுரம்,காந்தி 
நகர்,கிழக்கு ெதாட்டிபாைளயம் வா , 
5.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ெவங்கேடசபுரம், காந்தி 
நகர், கிழக்கு ெதாட்டிப்பாைளயம , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

223 எஸ்.பி.ப.ீ உயர் நிைலப்பள்ளி, 
எஸ்.பி.ப.ீகாலனி 638010, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  ெதற்கிலிருந்து 1வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

223 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ெசம்பைற காடு, 
பசப்பாளி காடு வார்டு-4 , 2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
எஸ்.பி.ப.ீ காலனி வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

224 எஸ்.பி.ப.ீ உயர் நிைலப்பள்ளி, 
எஸ்.பி.ப.ீகாலனி 638010, கிழக்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ெதற்கிலிருந்து 5வதுஅைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

224 1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ். பி. பி. 
காலனி  வார்டு -5 , 2.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஆண்டிக்காடு வார்டு -5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

225 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஆலாம்பாைளயம் 638008, ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

225 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலாம்பாைளயம் 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு-5 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலாம்பாைளயம் 
கிழக்கு வலவு வார்டு-5 , 3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ஆலாம்பாைளயம் நடுவலவு வார்டு-5 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

226 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஆலாம்பாைளயம் 638008, ேமற்குபார்த்த புதிய 
கட்டிடத்தின் ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

226 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ேகாவிந்தம்பாைளயம் 
வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

227 ஊ.ஒ.து.பள்ளி அண்ணா நகர் 
சின்னாகவுண்டம்பாளையம் 638008, ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

227 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
சின்னாக்கவுண்டம்பாைளயம் வார்டு-15 பகுதி-1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

228 ஊ.ஒ.து.பள்ளி அண்ணாநகர் 
சின்னாகவுண்டம்பாைளயம் 638008, ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 2-வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

228 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
சின்னாக்கவுண்டம்பாைளயம் வார்டு-15 பகுதி-2 , 
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

229 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  
ஆயக்காட்டூர் 638007, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

229 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆயக்காட்டுர், துண்டு 
காட்டுர்   வார்டு -6 , 2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ஆயக்காட்டூர்  வார்டு -6 , 3.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) நஞ்சப்பகவுண்டன் ைலன் முதல் ெதரு, 
சுப்பிரமணி ைலன் ப , 4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
காேவr ஆர்.எஸ்.அத்தியப்பன் ைலன்   வார்டு -8 
, 5.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) அன்ைன சத்யா ைலன் 
வார்டு -7 , 6.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) நாசுவன்காடு  
வார்டு -7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

230 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  
ஆயக்காட்டூர் 638007, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

230 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ேபப்பர்மில் ேராடு, 
ஆயக்காட்டூர் ேராடு வார்டு -6 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

231 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி அன்ைன 
சத்யா நகர் 638007, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

231 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) அன்ைன சத்தியா நகர்  
வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

232 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி அன்ைன 
சத்யா நகர் 638007, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

232 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) அன்ைன சத்தியா நகர்  
வார்டு -7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

233 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி காேவr 
ஆர்.எஸ். 638007, கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ெதற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

233 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) காேவr ஆர்.எஸ். வார்டு 
-8 , 2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) லட்சுமியம்மாள் 
ைலன், காளிமுத்து ைலன் வார்டு -7 , 
3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ெகாங்கு நகர்  வார்டு -9 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

234 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி அன்ைன 
சத்யா நகர் 638007, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கிலிருந்து 3-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

234 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) எம். ஜி. ஆர் நகர், 
ெபான்னி நகர்    வார்டு -7 , 2.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) எமர்ெஜன்ஸி ேகம்ப்  வார்டு -8 , 
3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) நாசுவங்காடு பள்ளம்  
வார்டு -6 , 4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) தமிழ்நாடு 
வடீ்டுவசதி வாrயம்   வார்டு -7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

235 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, காேவr 
ஆர்.எஸ். 638007, ேமற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

235 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) பள்ளிபாைளயம் ேராடு, 
காேவr ஆர்.எஸ் வார்டு -8 , 2.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) வசந்த நகர்  வார்டு -9 , 3.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) ேபப்பர்மில் ேராடு அழகப்பமுதலி ைலன் 
சின்னுசாமி ைலன்  , 4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெகாங்குநகர், பிேரம்நகர் அருக்கானி அம்மன் நகர் 
மாrம , 5.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
எஸ்.பி.பி.காலனி  வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -
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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

236 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஆலாம்பாைளயம் 638008, ேமற்கு பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

236 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலாம்பாைளயம் 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு -5 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ேகாவிந்தம்பாைளயம் 
ேகாயிலாங்காடு காசிேமடு வார்டு -12 , 
3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ேகாவிந்தம்பாைளயம் 
வார்டு -12 , 4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) புதுநகர். 
ேமற்கு வளவு.  வார்டு -12 , 5.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) கரட்டாங்காடு. காசி காடு.  வார்டு -12 , 
6.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆசிrயர் காலனி  
வார்டு -12 , 7.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ெமயின் வதீி 
வார்டு -12 , 8.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு வார்டு -12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

237 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, அலேமடு 
பள்ளிபாளையம் 638008, ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

237 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) புளியன்காடு, 
ெநாச்சிக்காடு, அலேமடு வார்டு -12 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

238 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, அலேமடு 
பள்ளிபாளையம் 638008, ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

238 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலேமடு  வார்டு -12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

239 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, காேவr 
ஆர்.எஸ். 638007, வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

239 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கரட்டாங்காடு, 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -10 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ஆலாம்பாைளயம்  
வார்டு -10 , 3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
கரட்டாங்காடு அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு -10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

240 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, காேவr 
ஆர்.எஸ். 638007, வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

240 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) பிேரம் நகர்  வார்டு -10 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) காந்திநகர்  வார்டு -10 , 
3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கரட்டாங்காடு  வார்டு 
-10 , 4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) கரட்டாங்காடு, 
பிேரம்நகர், முனியப்பன்நகர். வார்டு - , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

241 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, காேவr 
ஆர்.எஸ். 638007, வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
கிழக்கிலிருந்து 1வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

241 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) வ.ஊ.சி. நகர், குமரப்பன் 
நகர்  வார்டு -11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

242 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி, காேவr ஆர்.எஸ்.  
638007, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 
ேமற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

242 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) வ.ஊ.சி. நகர், குமரப்பன் 
நகர்  வார்டு -11 , 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

243 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஆலாம்பாைளயம் 638008, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து 1வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

243 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ெவடியரசம்பாைளயம் 
ெதற்குத் ெதரு  வார்டு -13 , 2.ஆலாம்பாைளயம் 
(ேப) ெவடியரசம்பாைளயம் பாைறயன் 
பாலிடக்காடு வார்டு -13 , 3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
டீச்சர்ஸ் காலனி. ஆலாம்பாைளயாம் வார்டு -13 , 
4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப வசந்தநகர். ெகாங்குநகர்  
வார்டு -10 , 5.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெவடியரசம்பாைளயம், நத்தக்காடு  வார்டு -13 , 
6.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) பட்டதைலச்சியார் வதீி  
வார்டு -13 , 7.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ேக.எஸ்.நகர் 
அலேமடு  வார்டு -13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

244 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி, 
ெவடியரசம்பாைளயம் 638008, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

244 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ெவடியரசம்பாைளயம்  
வார்டு -14 , 2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ஆலாம்பாைளயம்  வார்டு -14 , 
3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ெவடியாம்பாைளயம். 
ெபrயவதீி.  வார்டு -14 , 4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
காட்டுகாரர்வதீி. ெசம்பாைறகாடு வார்டு -14 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

245 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  638008, ெதறகுப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

245 1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஐந்து பைன 
கீழ்ெதரு வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

246 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  638008, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கிலிருந்து 1-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

246 1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சின்னப்பநாய்க்கன்பாைளயம் வார்டு -1 , 
2.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) களரங்காடு 
வார்டு -1 , 3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
சத்தியா நகர் வார்டு -1 , 4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேக.பி.எல்.நகர் வார்டு -1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

247 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  638008, ெதற்குப் பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

247 1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காடச்சநல்லூர் கவுண்டர் ெதரு வார்டு -4 , 
2.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காடச்சநல்லூர் ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு -4 , 
3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாலட்சுமி 
நகர் வார்டு -4 , 4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) இந்திரா நகர் வார்டு -4 , 5.காடச்சநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஐந்து பைன ேமல் ெதரு  
வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

248 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  638008, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

248 1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னப்ப 
நாயக்கன்பாைளயம் வார்டு -1 , 2.காடச்சநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.பி.எல்.நகர்-2  வார்டு -1 , 
3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேக.பி.எல்.நகர்-1 வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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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 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  638008, ேமற்குபார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

249 1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கல்யாணசுந்தரம் நகர் வார்டு -1 , 2.காடச்சநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்தியா நகர் வார்டு -1 , 
3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமதாஸ் 
நகர் வார்டு -1 , 4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ஆயக்காடு வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

250 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  638008, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

250 1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்தியா நகர் 
வார்டு -1 , 2.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆயக்காடு வார்டு -1 , 3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ஐந்து பைன வார்டு -4 , 
4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.பி.எல்.நகர் 
வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

251 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
காடச்சநல்லூர்  638008, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கிலிருந்து 2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

251 1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமதாஸ் 
நகர் வார்டு -1 , 2.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) காடச்சநல்லூர் கவுண்டர் ெதரு  வார்டு -4 , 
3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காடச்சநல்லூர் ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு -4 , 
4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாலட்சுமி 
நகர்வார்டு -4 , 5.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) இந்திரா நகர் வார்டு -4 , 6.காடச்சநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெஜயலலிதா நகர் வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

252 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
விளாங்காட்டூர் 637008, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின், கிழக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

253 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
விளாங்காட்டூர் 637008, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின் வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

253 1.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) பசப்பள்ளிகாடு, 
கருந்ேதவம்பாைளயம்  வார்டு -5 , 
2.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) ெபருமாம்பாைளயம் 
முதல் ெதரு  வார்டு -5 , 3.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
சின்ன ெபருமாம்பாைளயம்  வார்டு -5 , 
4.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) காடச்சநல்லூர் நாடார் 
ெதரு  வார்டு -5 , 5.ஆலாம்பாைளயம் (ேப) 
ெவள்ைளயங்காடு  வார்டு -5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

254 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
விளாங்காட்டூர் 637008, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

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

255 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
விளாங்காட்டூர் 637008, ேமற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்  ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

255 1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
விளாங்காட்டூர், பில்லுமைடக்காடு வார்டு -3 , 
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

256 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
விளாங்காட்டூர் 637008, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

256 1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர்
வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

257 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
விளாங்காட்டூர் 637008, ெதற்குப்பார்த்த 
கட்டிடத்தின்,  ேமற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

257 1.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதி நகர் 
வார்டு -3 , 2.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
தாஜ் நகர் வார்டு -3 , 3.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அரண்மைன நகர் வார்டு -3 , 
4.காடச்சநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடீ்டு வசதி 
வாrயம்  வார்டு -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

258 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம்  638007, 
வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், ேமற்கிலிருந்து 
2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

258 1.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

259 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம்  638007, 
வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின். கிழக்கிலிருந்து 
4வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

259 1.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
குமரப்பாநகர், புதுநகர் வார்டு-4 , 2.புதுப்பாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) புளியங்காடு, 
பாலிகாடு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

260 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம்  638007, வடக்கு 
பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், கிழக்கு பாகம் 
2-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

260 1.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம் வார்டு-1 , 2.புதுப்பாைளயம் 
அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) புளியங்காடு, 
பாலிகாடு, ெபrயகாடு  வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

261 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம்  638007, 
கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின்,  வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

261 1.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ராஜாஜி நகர், ஆத்துேதாட்டம்  வார்டு -4 , 
2.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயகாடு, வசந்தா நகர்  வார்டு -2 , 
3.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

262 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம்  638007, 
கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின். ெதற்குபாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

262 1.புதுப்பாைளயம் அக்ரஹாரம் (சி.டி) மற்றும் (ஊ) 
வசந்த நகர் ராஜாஜி நகர்  வார்டு -3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

263 ெசயிண்ட் ஆண்ட்ரூஸ் துவக்கப்பள்ளி, 
ஓடப்பள்ளிஅக்ரஹாரம்  638007, 
கிழக்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

263 1.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
பள்ளிபாைளயம் (ஊ) ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் 
ேபப்பர் மில் காலனி   வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

264 ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம், 
ஓடப்பள்ளிஅக்ரஹாரம்  638007, ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

264 1.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
பள்ளிபாைளயம் (ஊ) ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் 
ேபப்பர் மில் காலனி   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

265 ெசயிண்ட் ஆண்ட்ரூஸ் துவக்கப்பள்ளி, 
ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் 638007, கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

265 1.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓடப்பள்ளி ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

266 ெசயிண்ட் ஆண்ட்ரூஸ் துவக்கப்பள்ளி, 
ஓடப்பள்ளிஅக்ரஹாரம் 638007, 
கிழக்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், 
ெதற்கிலிருந்து 3வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

266 1.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஒடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் வார்டு -2 , 2.ஒடப்பள்ளி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணாம்பாைற 
வார்டு -2 , 3.ஒடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெபான்னிசர்க்கைர ஆைல வார்டு -2 , 
4.ஒடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஓங்காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு -2 , 
5.ஒடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு -2 , 6.ஒடப்பள்ளி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒடப்பள்ளி 
வார்டு -2 , 7.ஒடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ெபான்னி ஆபஸீ்காலனி வார்டு -2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

267 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  
பாப்பம்பாைளயம் 638007, கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

267 1.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாப்பம் பாைளயம் வார்டு  -3 , 2.ஓடப்பள்ளி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பம்பாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு  வார்டு  -3 , 3.ஓடப்பள்ளி 
அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓடப்பள்ளி 
அக்ரஹாரம் வார்டு -3 , 4.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பம்பாைளயம் ,3வது 
வார்டு , 5.ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) பாரதிநகர் 
அருந்ததியர்ெதரு,கணபதிபுரம்,வாவகாடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

268 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாப்பம்பாைளயம்  
638007, கிழக்கு பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின் 
வடக்கிலிருந்து முதல் அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

268 1.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிநகர் 
ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

269 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, பாப்பம்பாைளயம் 
638007, கிழக்கு பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின், 
வடக்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

269 1.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிநகர் 
கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

270 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, பாப்பம்பாைளயம் 
638007, கிழக்கு பார்த்த புதியகட்டிடத்தின் 
ெதற்கிலிருந்து 2வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

270 1.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிநகர் 
கிழக்கு , 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

271 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
அப்பநாயக்கன்பாைளயம்  638007, வடக்கு 
பார்த்த புதிய கட்டிடம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

271 1.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெபrயகாட்டுவளவு , 2.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) அப்பநாயக்கன்பாைளயம் , 
3.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஊஞ்சக்காட்டுவளவு , 4.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேமல்பள்ளகாட்டுவளவு , 
5.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கீழ்பள்ளகாட்டுவலவு , 6.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) நாரபாளித்ேதாட்டம் , 
7.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
காட்டுபாைளயத்துவலவு , 8.பாப்பம்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டுர் , 9.பாப்பம்பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவனாம்பாைளயம் 
ேபாயர்காலனி , 10.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) ேதவைனம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

272 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,  பாப்பம்பாைளயம் 
638007, கிழக்கு பார்த்த புதிய கட்டிடத்தின்,  
வடக்கிலிருந்து 3-வது அைற

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

272 1.பாப்பாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேகாம்புத்ேதாட்டம் , வரப்பருத்திக்காடு , 
2.பாப்பாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வாணிநகர் , 3.பாப்பாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேகாம்புேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

273 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,  
பாப்பம்பாைளயம் 638007, ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடத்தின் கிழக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

273 1.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாப்பம்பாைளயம் கிழக்கு குலாளர் ெதரு  
வார்டு-1 , 2.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
பாப்பம்பாைளயம்புதூர் வார்டு-1 , 
3.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓடக்காடு, 
பாப்பம்பாைளயம் ேமற்கு   வார்டு-1 , 
4.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெசங்ேகாட்டுேவல் நகர்  வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

274 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்ைட  638007, 
கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின், வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

274 1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிகார பாைளயம் குடித்ெதரு  வார்டு  1 , 
2.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிகார பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் ெதரு  
வார்டு 1 , 3.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ெவங்கேமடு வார்டு 1 , 
4.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ெதாட்டிக்காரபாைளயம் நாலுேராடு வார்டு 1  , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

275 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்ைட  638007, 
கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின். ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

275 1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  
அம்மாசிபாைளயம் 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

276 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்ைட  638007, ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின், ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

276 1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
இராமநாதபுரம் காட்டுவளவு வார்டு-4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

277 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்ைட  638007, ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கு பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

277 1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
அம்மாைசப்பாைளயம், ெதாட்டியத் ெதருவார்டு -3 
, 2.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
நத்தக்காடு மயிலார்காடு வார்டு-4 , 
3.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வண்ணாம்பாைற வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

278 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்ைட 638007, ேமற்குப்பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின், வடக்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

278 1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு வார்டு -5 , 2.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு ெதரு வார்டு -6 , 
3.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆலாங்காடு வார்டு -4 , 4.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  மயிலார்காடு வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

279 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெகாக்கராயன்ேபட்ைட 638007, கிழக்குப்பார்த்த 
புதிய கட்டிடத்தின், ெதற்குப்பாகம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

279 1.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு வார்டு -6 , 2.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதூர் வார்டு -7 , 
3.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு -5 , 
4.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
கிழக்குெதரு வார்டு -5 , 5.ெகாக்கராயன்ேபட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலாங்காடு வார்டு -4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

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

 மாவட்ட ஆட்சியர் நாமக்கல் 

ேததி

இடம்

:

:

26-03-2019

நாமக்கல்
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