
35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமலமுடிமன்னா ேகா

ட்ைட.

1.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வடக்குெதரு1 வா டு 1 , 

2.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூசாr ெதரு வா டு 1 , 

3.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைவயப்பாநாயக்க ெதரு வா டு 

1 , 4.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வா டு 2 , 

5.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 1 , 

6.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வா டு 2 , 

7.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வா டு 1 , 

8.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு 

வா டு 1 , 9.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனியசாமிேகாவில் 

ெதரு வா டு 1 , 10.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வண்ணா ெதரு வா டு 1 , 11.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காலணி வா டு 3,2 , 12.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேகாட்ைடயூ  வடக்குெதரு 2 வா டு 2,3 , 13.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேகாட்ைடயூ  கிழக்குத்ெதரு வா டு 2,3 , 

14.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாட்ைடயூ  ெதற்குெதரு 

வா டு 2,3 , 15.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாட்ைடயூ  

ெதற்குெதரு ெதன்புறம் வா டு 3

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

2 2 புனித ஜான்ஸ் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேம

ற்கு கட்டிடம், 

கைலயரங்கம் 

அருகில் ெதற்கு 

பகுதி,  அைறஎண் 2 , 

கீழமுடிமன்னா  

ேகாட்ைட

1.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) மறவ  ெதரு 

(வா டு1) , 2.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) 

காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு (வா டு1) , 3.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) வடக்கு ெதரு(வா டு1) , 4.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட 

(வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) எ ரம்மன் ேகாவில் ெதரு (வா டு1) , 

5.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) கந்தசாமி நாயக்க  

வதி  (வா டு1) , 6.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) 

ேமற்கு வதி (வா டு1) , 7.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட 

(ஊ) குமைரயா நாயக்க  ெதரு (வா டு 2) , 8.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) பட்டத்து நாயக்க  ெதரு (வா டு 2) , 

9.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) ேசைலக்காr 

அம்மன் ெதரு (வா டு 2) , 10.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு 2) , 

11.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) ேதாப்பு நத்தம் 

சாைல  (வா டு 2) , 12.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட 

(ஊ) ஆ .சி. வடக்கு ெதரு  (வா டு 2) , 13.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) ஆ .சி. வடக்கு ெதரு  (வா டு 2) , 

14.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) மகளி  மன்ற 

ெதரு  (வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

3 3 புனித ஜான்ஸ் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

கீழமுடிமன்னா ேகாட்

ைட

1.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) வடக்கு ெதரு 

பகுதி 2  (வா டு 3) , 2.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) வடக்கு ெதரு பகுதி 4  (வா டு 3) , 

3.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) நடுத்ெதரு 

பகுதி1 (வா டு 3) , 4.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட 

(ஊ) நடுத்ெதரு பகுதி2 (வா டு 4) , 5.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) ஆ .சி. ேகாவில் ெதரு பகுதி 2  (வா டு 4) , 

6.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) 

ஆ .சி.ேகாவில் ெதரு பகுதி 2  (வா டு 4) , 7.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) சிங்கம்பட்டி சாைலத்ெதரு பகுதி 1  (வா டு 4) , 

8.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) ைரஸ்மில் 

ெதரு  (வா டு 4) , 9.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட 

(ஊ) சிங்கம்பட்டி சாைலத்ெதரு பகுதி 2  (வா டு 4) , 

10.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) அrஜன 

காலனி (வா டு 4) , 11.ேமலமுடிமன்னா ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னா ேகாட்ைட (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா டு 5)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

4 4 ேதவாங்க  

ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, நராவி

1.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நராவி ேமற்கு ெதரு வா டு 1,2 , 2.நராவி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நராவி வடக்குத்ெதரு வா டு 1 , 3.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நராவி 

1வது நடுத்ெதரு வா டு 1,2 , 4.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நராவி 2வது நடுத்ெதரு 

வா டு 2 , 5.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நராவி  1வது ெதற்குத்ெதரு  வா டு 2,3 , 

6.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நராவி  2வது ெதற்குத்ெதரு  வா டு 2,3 , 7.நராவி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நராவி காலணி ெதரு வா டு 3 , 8.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கூளிபட்டி வடக்குெதரு வா டு 4 , 9.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி 

ேமலத்ெதரு வா டு 4,5 , 10.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி நடுத்ெதரு1 

வா டு 4 , 11.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி கிழக்குத்ெதரு1 வா டு  4,5 , 

12.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி கிழக்குத்ெதரு2 வா டு 4,5 , 13.நராவி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி நடுத்ெதரு 2 வா டு 4,5 , 14.நராவி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கூளிபட்டி நடுத்ெதரு3 வா டு 5 , 15.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி 

ெதற்குத்ெதரு வா டு 5

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

5 5 ேதவாங்க  

ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

கிழக்கு பகுதி, நராவி

1.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாப்புநத்தம் வடக்கு ெதரு (வா டு 6) , 2.நராவி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாப்புநத்தம் நடுத்ெதரு (வா டு 7) , 3.நராவி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேதாப்புநத்தம் ெதற்கு ெதரு (வா டு 6) , 4.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேதாப்புநத்தம் ேமற்கு ெதரு (வா டு 6) , 5.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். 

ேவப்பங்குளம் 1வது வடக்கு ெதரு (வா டு  7) , 6.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். 

ேவப்பங்குளம் 2வது ெதரு (வா டு 7) , 7.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். 

ேவப்பங்குளம் 3வது ெதரு (வா டு 7) , 8.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். 

ேவப்பங்குளம் 4வது ெதரு (வா டு 7) , 9.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். 

ேவப்பங்குளம் 5து ெதரு (வா டு 7) , 10.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். 

ேவப்பங்குளம் 6வது ெதரு (வா டு 8) , 11.நராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். 

ேவப்பங்குளம் காலனி ெதரு (வா டு 8)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

6 6 சமுதாயகூடம், 

ந.கrசல்குளம்

1.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ேமற்குத்ெதரு1 வா டு 3 , 

2.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ேமற்குத்ெதரு2 வா டு 3 , 

3.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ெதற்குெதரு வா டு 2 , 

4.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் வடக்குத்ெதரு1 வா டு 1 , 

5.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் வடக்குத்ெதரு2  வா டு 1 , 

6.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் வடக்குத்ெதரு3 வா டு 2 , 

7.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ெதற்குத்ெதரு2 வா டு 2 , 

8.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ெதற்குத்ெதரு3 வா டு 2 , 

9.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ெதற்குத்ெதரு 4 வா டு 2 , 

10.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னகrசல்குளம் ச ச்ெதரு வா டு 4 , 

11.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னகrசல்குளம் ெதற்குெதரு வா டு 4

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதுக்கட்டிடம், 

ந.வாலசுப்பிரமணியபுர

ம்

1.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.வ.எஸ் புரம் சந்தனமாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு வா டு 5 , 2.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.வ.எஸ் புரம் 

சந்தனமrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 2 வா டு 5 , 3.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) என்.வ.எஸ் புரம் சந்தனமrயம்மன் ேகாவில் ெதரு3 வா டு 5 , 

4.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.வ.எஸ்.புரம் ெமயின் ெதரு வா டு 5 , 

5.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மங்கம்மாசாைலத்ெதரு வா டு 5 , 

6.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாபாலபுரம் நாயக்க ெதரு வா டு 6 , 

7.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாபாலபுரம் ஏகாளிெதரு வா டு 6 , 

8.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாபாலபுரம் ஆதிதிராவிட ெதரு வா டு 6 , 

9.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாபாலபுரம் கிழக்குத்ெதரு வா டு 6

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

8 8 இந்து 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

காவடிப்பட்டி.

1.ேமலராமநதி (வ.கி) காவடிப்பட்டி (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு ேமல்புறம் 

கீழ்புறம்   வா டு 3 , 2.ேமலராமநதி (வ.கி) காவடிப்பட்டி (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 

கீழ்புறம் வா டு 3 , 3.ேமலராமநதி (வ.கி) காவடிப்பட்டி (ஊ) நடுத்ெதரு, வடபுறம், 

ெதன்புறம்  வா டு 3 , 4.ேமலராமநதி (வ.கி) காவடிப்பட்டி (ஊ) ெதற்குெதரு 

ெதன்புறம் வா டு 3 , 5.ேமலராமநதி (வ.கி) காவடிப்பட்டி (ஊ) ேமலத்ெதரு, 

ெதன்புறம் வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

(புதுக்கட்டிடம்), 

ேமலராமநதி.

1.ேமலராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 1 , 2.ேமலராமநதி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு வா டு 2 , 3.ேமலராமநதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குெதரு வடபுறம் வா டு 3 , 4.ேமலராமநதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு 

ெதன்புறம் வா டு 3 , 5.ேமலராமநதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 5 , 

6.ேமலராமநதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வா டு 6 , 7.ேமலராமநதி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ச ச் ெதரு  வா டு 7 , 8.ேமலராமநதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

இந்திராகாலணி வா டு 8

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

10 10 புனித ேசவிய  ஆ  

சி நடுநிைலப் பள்ளி, 

வடக்குக்கட்டிடம், 

கீழராமநதி.

1.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு  வா டு 1 , 

2.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் ெதரு  வா டு 1 , 

3.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வா டு 1 , 

4.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயக  ேகாயில் ெதரு வா டு 3 , 5.கீழராமநதி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாயக்க  ெதரு வா டு 3 , 6.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு வா டு 3

11 11 புனித ேசவிய  ஆ  

சி நடுநிைலப் பள்ளி, 

ெதற்குக்கட்டிடம், 

கீழராமநதி.

1.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆ .சி. பள்ளி ெதரு வா டு 1 , 2.கீழராமநதி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுத் ெதரு வா டு 1 , 3.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr ெதரு 

வா டு 2 , 4.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேஜாதிட  ெதரு வா டு 2 , 5.கீழராமநதி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு வா டு 2 , 6.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிவாசல் ெதரு வா டு 2 , 7.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரமுத்தம்மன் 

ெதரு வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கல்லுப்பட்டி.

1.கமுதி (வ.கி.) மற்றும் நாராயணபுரம் (ஊ) ேமலத்ெதரு வா டு 1 , 2.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும் நாராயணபுரம் (ஊ) ஆசாr ெதரு வா டு 1 , 3.கமுதி (வ.கி.) மற்றும் 

நாராயணபுரம் (ஊ) அழக ெதரு வா டு 1 , 4.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் 

(ஊ) பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு வா டு 1 , 5.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் 

(ஊ) குருசாமி ெதரு வா டு 1 , 6.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) 

கிழக்குெதரு வா டு 1 , 7.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) மாயாண்டிெதரு 

வா டு 1 , 8.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) ெவங்கிடசாமி ெதரு வா டு 1 

, 9.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) காளியம்மன் ெதரு வா டு 1 , 

10.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 1 , 11.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) முத்ைதயா ெதரு வா டு 1 , 12.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) ெசாக்கப்பன் ெதரு வா டு 1 , 13.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) இராமுநாயக்க  ெதரு வா டு1 , 14.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) ெதற்குெதரு வா டு 1 , 15.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) கிருஷ்ணன் ேகாவில் ெதரு வா டு1 , 16.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) முத்துகிருஷ்ணன் ெதரு வா டு 1 , 17.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) காளவாயில் ெதரு வா டு 1 , 18.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) ஆதிபரசக்தி நக  வா டு 1 , 19.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) கல்லுப்பட்டி முனிஸ்வரன் ெதரு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பக்கம்,  

ேகாட்ைடேமடு

1.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) வ.வ.ஏ. நக ெதரு வா டு 3 , 2.கமுதி (வ.கி) 

நாராயணபுரம் (ஊ) அழக சாமி காம்பவுண்டு ெதரு வா டு 3 , 3.கமுதி (வ.கி) 

நாராயணபுரம் (ஊ) ஆசாr ெதரு வா டு 3 , 4.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) 

ேநதாஜி ெதரு வா டு 3 , 5.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) ேசதுபதி ெதரு வா டு 

3 , 6.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) பால்பண்ைண ெதரு வா டு 3 , 7.கமுதி 

(வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) ேஹமலதா காலணி ெதரு வா டு 3 , 8.கமுதி (வ.கி) 

நாராயணபுரம் (ஊ) rச வ்ைலன் குடியிருப்பு வா டு 3 , 9.கமுதி (வ.கி) 

நாராயணபுரம் (ஊ) ெவள்ைளயேதவ  நக  வா டு 3 , 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

நாராயணபுரம்(ஊ) அழக சாமி ேதவ  ெதரு வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ெதற்குப் பக்கம்,  

அைற எண் 1, 

ேகாட்ைடேமடு

1.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) மருதுபாண்டிய  ெதரு வா டு 3 , 2.கமுதி (வ.கி) 

நாராயணபுரம் (ஊ) முனியசாமி ேகாவில் ெதரு வா டு 3 , 3.கமுதி (வ.கி) 

நாராயணபுரம் (ஊ) முத்தாலங்குளம் வடக்கு ெதரு வா டு 4 , 4.கமுதி (வ.கி) 

நாராயணபுரம் (ஊ) முத்தாலங்குளம் நடுத்ெதரு வா டு 4 , 5.கமுதி (வ.கி) 

நாராயணபுரம் (ஊ) முத்தாலங்குளம் கிழக்குத்ெதரு வா டு 4 , 6.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் நாராயணபுரம்(ஊ) சுபாஷ் நக  வா டு 3 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

நாராயணபுரம்(ஊ) ெதற்குத்ெதரு வா டு 3 , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

நாராயணபுரம்(ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 3 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

நாராயணபுரம்(ஊ) முத்துராமலிங்கேதவ  சிைலத்ெதரு வா டு 3 , 10.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் நாராயணபுரம்(ஊ) பால்பண்ைணத்ெதரு வா டு 3 , 11.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

நாராயணபுரம்(ஊ) ேசதுபதி நக  வா டு 3 , 12.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

நாராயணபுரம்(ஊ) முனஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,  

புதிய கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி, 

பசும்ெபான்.

1.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) தவசிக்குறிச்சி காலனி1 , 

2.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) தவசிக்குறிச்சி காலனி 2 , 

3.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) பசும்ெபான்  காலனி , 

4.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) பசும்ெபான்  காலனி 2வது ெதரு , 

5.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) ேசாடேனந்தல் , 6.தவசிக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் பசும்ெபான் (ஊ) ேசாடேனந்தல் , 7.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) கடம்பன்குளம் , 8.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் 

(ஊ) கடம்பன்குளம் 2 , 9.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) 

கடம்பன்குளம் 3 , 10.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) கடம்பன்குளம் 4

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதுக்கட்டிடம், கிழக்கு 

பகுதி, பசும்ெபான்.

1.தவசிகுறிச்சி (வ.கி.) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) தவசிக்குறிச்சி , 2.தவசிக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் பசும்ெபான் (ஊ) தவசிக்குறிச்சி 2 , 3.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 2 , 4.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 5.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் 

(ஊ) பசும்ெபான் , 6.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) ேகாட்ைடேமடு 1 

, 7.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) ேகாட்ைடேமடு 2 , 

8.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) முதுகுளத்தூ  ேராடு

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

17 17 அங்கான்வடி ைமயம், 

சைடயேனந்தல்

1.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )மற்றும் (ஊ) சைடயேனந்தல் 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 1 , 2.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)மற்றும் (ஊ) சைடயேனந்தல்  வடக்குெதரு  வா டு 1 , 3.சாம்பக்குளம் (வ..கி), 

சைடயேனந்தல் (வ.கி )மற்றும் (ஊ) சைடயேனந்தல் அஞ்சல் அலுவலகத்ெதரு  

வா டு 1 , 4.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல்  (ஊ) 

சைடயேனந்தல் ஊரணித்ெதரு  வா டு 1 , 5.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் 

(வ.கி )சைடயேனந்தல்  (ஊ) சைடயேனந்தல் ெபான்னுசாமி ெதரு வா டு 1 , 

6.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல்  (ஊ) 

சைடயேனந்தல் ெதற்குெதரு  வா டு 1 , 7.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் 

(வ.கி )சைடயேனந்தல்  (ஊ) சைடயேனந்தல் அம்மன்ேகாவில் ெதரு  வா டு 1 , 

8.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) 

சைடயேனந்தல் சங்கிலிதுைர ெதரு வா டு 1 , 9.சாம்பக்குளம் (வ..கி), 

சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) ஏ.ெநடுங்குளம் வடக்குெதரு வா டு 5 

, 10.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) 

ஏ.ெநடுங்குளம் ஊரணி கிழக்குெதரு வா டு 5 , 11.சாம்பக்குளம் (வ..கி), 

சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) ஏ.ெநடுங்குளம் ெதற்குெதரு வா டு 5 

, 12.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) 

ஏ.ெநடுங்குளம் பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 5

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,      

                R. 

ேசாடேனந்தல்.

1.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பாப்பாங்குளம் 

வடக்குெதரு வா டு 3 , 2.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) பாப்பாங்குளம் சின்னதம்பி ேதவ  ெதரு வா டு 3 , 

3.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பாப்பாங்குளம் 

நடுத்ெதரு வா டு 3 , 4.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) பாப்பாங்குளம்  ெதற்கு ெதரு வா டு 3 , 5.சாம்பக்குளம் 

(வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பாப்பாங்குளம் 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 3 , 6.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) ஆ .ேசாடேனந்தல்.ேசாடேனந்தல் வடக்குெதரு வா டு4 , 

7.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) 

ஆ .ேசாடேனந்தல் நடுத்ெதரு வா டு 4 , 8.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் 

(வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) ஆ .ேசாடேனந்தல் கிழக்குத்ெதரு வா டு4 , 

9.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) 

ஆ .ேசாடேனந்தல் முனியாண்டி வாத்தியா  ெதரு வா டு 4 , 10.சாம்பக்குளம் 

(வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) ஆ .ேசாடேனந்தல் 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 4 , 11.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) ஆ .ேசாடேனந்தல் ேகாவில்ெதரு வா டு 4 , 12.சாம்பக்குளம் 

(வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) ஆ .ேசாடேனந்தல் 

ெதற்குெதரு வா டு 4

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதியகட்டிடம்,  

நந்திேசr.

1.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) சம்பக்குளம் வடக்குெதரு 

வா டு 3 , 2.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) சம்பக்குளம் 

ெதற்குெதரு வா டு 3 , 3.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) பூதத்தான் ேமலத்ெதரு வா டு 7 , 4.சாம்பக்குளம் (வ..கி), 

சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பூதத்தான் வடக்குெதரு வா டு 7 , 

5.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பூதத்தான் 

காலணி வா டு 7 , 6.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் 

(ஊ) பூதத்தான் நடுத்ெதரு வா டு 7 , 7.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) பூதத்தான் ேமல் நிைலத்ெதாட்டிெதரு வா டு 7 , 

8.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பூதத்தான் 

ெதற்குெதரு வா டு 7 , 

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

9.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பளுவூ  

வடக்குெதரு வா டு 6 , 10.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) பளுவூ  நடுத்ெதரு வா டு 6 , 11.சாம்பக்குளம் (வ..கி), 

சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பளுவூ  ெதற்குெதரு வா டு 6 , 

12.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) நந்திேசr 

வடக்குெதரு வா டு 8 , 13.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) நந்திேசr நடுத்ெதரு வா டு 8 , 14.சாம்பக்குளம் (வ..கி), 

சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) நந்திேசr கிழக்குெதரு வா டு 8 , 

15.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) நந்திேசr 

ஊராட்சி மன்றதைலவ  ெதரு வா டு 8 , 16.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் 

(வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) நந்திேசr அழக ேகாவில் ெதரு வா டு 8 , 

17.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) நந்திேசr 

ேமலத்ெதரு வா டு 8

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ஆைனயூ .

1.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைணயூ  ேமலத்ெதரு வா டு 1 , 2.ஆைணயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைணயூ  வடக்குெதரு வா டு 1 , 3.ஆைணயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆைணயூ  கிழக்குெதரு வா டு 1 , 4.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆைணயூ  ெதற்குெதரு வா டு 1 , 5.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன 

ஆைணயூ  ேமலத்ெதரு வா டு 2 , 6.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன 

ஆைணயூ  கிழக்குெதரு வா டு 2 , 7.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன 

ஆைணயூ  ெதற்குெதரு வா டு 2 , 8.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உரத்தூ  

வடக்குெதரு வா டு 2 , 9.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உரத்தூ  ெதற்குெதரு 

வா டு 2 , 10.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியங்குளம் ேமலத்ெதரு  வா டு 3 

, 11.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியங்குளம் வடக்குெதரு வா டு 3 , 

12.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியங்குளம் ெதற்குெதரு வா டு 3 , 

13.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியங்குளம் கிழேமல்ெதரு வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

மருதங்கநல்லூ .

1.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூ  கிழக்குத்ெதரு வா டு 3 , 

2.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூ  வடக்குத்ெதரு வா டு 3 , 

3.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூ  நடுத்ெதரு வா டு 3 , 

4.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூ  ெதன்கிழக்குத்ெதரு வா டு 3 , 

5.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூ  ெதற்குத்ெதரு வா டு 3 , 

6.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூ  வடேமற்குத்ெதரு வா டு 3 , 

7.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூ  ெதன்ேமற்குத்ெதரு வா டு 3 , 

8.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூ  மடத்துத்ெதரு வா டு 4 , 

9.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூ  ேமற்குத்ெதரு வா டு 4 , 

10.ஆைணயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலுப்ைபக்குளம் முதல் ெதரு வா டு 4

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

பாக்குெவட்டி.

1.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்குெவட்டி வடக்குெதரு வா டு 1 , 

2.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்குெவட்டி  நடுத்ெதரு வா டு 1 , 

3.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்குெவட்டி நடுத்ெதரு 2 வா டு 1 , 

4.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்குெவட்டி ெதற்குெதரு வா டு 1 , 

5.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்குெவட்டி கண்மாய்ெதரு வா டு 1 , 

6.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பங்குளம் 1 வது ெதரு வா டு 2 , 

7.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பங்குளம் 2 வது ெதரு வா டு 3 , 

8.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பங்குளம் 3 வது ெதரு வா டு 3

23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

கருங்குளம்.

1.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பங்குளம் 4 வது ெதரு வா டு 3 , 

2.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பங்குளம் 5 வது ெதரு வா டு 3 , 

3.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயக  ேகாவில் ெதரு வா டு 3 , 

4.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்குளம் டி.வி.ரூம் ெதரு வா டு .4 , 

5.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்குளம் டிவி பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 4 , 

6.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்குளம் டிவி.நடுத்ெதரு வா டு.4 , 

7.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்குளம் டி.வி ெதற்குெதரு வா டு .4

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

24 24 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேசகநாதபுரம்.

1.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உலகநைட வடக்குத்ெதரு வா டு 9 , 

2.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உலகநைட ெதற்குெதரு வா டு 2 , 

3.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசகநாதபுரம் 4வது ெதரு வா டு 8 , 

4.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசகநாதபுரம் 1வது ெதரு வா டு 8 , 

5.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசகநாதபுரம் 2வது ெதரு வா டு 8 , 

6.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசகநாதபுரம் 3வது ெதரு வா டு 8 , 

7.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசகநாதபுரம் 5வது ெதரு வா டு 8 , 

8.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசகநாதபுரம் ெதற்குெதரு வா டு 8 , 

9.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிடாrகுளம் வடக்குெதரு வா டு 7 , 

10.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடயா கூட்டம் வடக்குெதரு வா டு 6 , 

11.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடயா கூட்டம் ெதற்குெதரு வா டு 6 , 

12.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாழிபத்தி வடக்குெதரு வா டு 5 , 

13.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாழிபத்தி ெதற்குெதரு வா டு 5

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

25 25 இக்பால் 

உய நிைலப்பள்ளி 

(வடக்கு கட்டிடம்), 

வடக்கு 

கட்டிடம்,கமுதி.

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) வண்ணா  ெதரு வா டு 4 , 2.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) எல்.எஃப். ேராடு வா டு 1 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெவள்ைளயாபுரம் 

வா டு 2 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) மடத்துத் ெதரு வா டு 1 , 5.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) ெவள்ைளயாபுரம் காலனி  வா டு 2 , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) சூrயத்ேதவ  ெதரு வா டு 1 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேதவ  

மடத்ெதரு வா டு 1 , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) வடக்குத்ெதரு  வா டு1 , 

9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அரண்மைன ேமடு  வா டு 1 , 10.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) அரண்மைன ேமடு காலனி  வா டு1

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

26 26 கலாவிருத்தி 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பக்கம், 

வடக்குப்பகுதி, கமுதி.

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) மலுக்மாலியா பள்ளித்ெதரு வா டு 4 , 2.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) வருைச இபுறாகிம் ெதரு வா டு 4 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) ஹாஜியா  ெதரு வா டு 3 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நடுத் ெதரு 

வா டு 3 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அப்துல்லா ெதரு  வா டு 3 , 6.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பள்ளிவாசல் ெதரு வா டு 3 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ேலாக்கல் பண்டு ேராடு வா டு 3 , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெபrய 

பள்ளிவாசல் ெதரு வா டு 5 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அ.ெச.ெதரு வா டு 11 

, 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பக்கீ  அம்பலம் ெதரு வா டு 14 , 11.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) முஸ்lம் பஜா   வா டு 6 , 12.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

பிஸ்மில்லா த கா ெதரு   வா டு 4

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

27 27 கலாவிருத்தி 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பக்கம், 

வடக்குப்பகுதி, கமுதி.

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பல்லாக்குக்காரத் ெதரு  வா டு 6 , 2.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) ெபrயபள்ளிவாசல் கிழக்கு ெதரு வா டு 6 , 3.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) அல்லாபிச்ைசத் ெதரு  வா டு 6 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ெவற்றிைலக்காரத் ெதரு வா டு 6 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முசாபுகனி 

அம்பலம் ெதரு வா டு 5 , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) த கா ேராடு வா டு 5 , 

7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முகமதுஅம்பலம் ெகாட்டைகத் ெதரு( வா டு 5) , 

8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) புதுபாவடி ெதரு வா டு 5 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) முசாப கனி அம்பலம் ெகாட்டைக ெதரு , 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ெபrயபள்ளிவாசல் ெதரு(வா டு 4) , 11.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) சின்ன 

பள்ளிவாசல் ெதரு வா டு 5 , 12.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அப்துல் கrம் ெதரு 

வா டு 5 , 13.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நல்லஇபுராகிம்ெதரு , 14.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) த காெதரு (வா டு 6) , 15.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ேவப்பங்குளம் சம்சு ராவுத்த ெதரு , 16.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முஸ்lம் 

பஜா   வா டு 6 , 17.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெபrய பள்ளிவாசல்  ெதரு 

வா டு 5

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

28 28 சத்திrய நாடா  

ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி, அைற 

எண் 10, கமுதி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) மகைம கைடத் ெதரு வா டு 12 , 2.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) சீனி நாடா  ெதரு வா டு 12 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) இராச 

நாடா  ெதரு வா டு 12 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெதற்கு முதுகுளத்தூ  

ேராடு வா டு 13 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முத்து நக  வா டு 13 , 6.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பனந்ேதாப்பு வா டு 13 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ேபட்ைடத்ெதரு வா டு 13 , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பழனிச்சாமி நாடா  

ெதரு வா டு13 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ஊ  காவலன் ேகாவில் ெதரு 

வா டு 13 , 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) காைள நாடா  ெதரு வா டு 13 , 

11.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெபருமாள் நாடா  ெதரு வா டு 13 , 12.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நா க்காரத்ெதரு வா டு 13 , 13.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

நாடா  பஜா  வா டு 14 , 14.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) சி.எஸ்.எம் காம்பவுண்டு 

வா டு 15

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

29 29 சத்திrயநாடா  

ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, ெதற்கு 

கட்டிடம், அைற எண் 

11, கமுதி.

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ஆதிதிராவிட  வடக்குத்ெதரு வா டு 13 , 2.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ஆதிதிராவிட  கிழக்குத்ெதரு வா டு 13 , 3.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) ஆதிதிராவிட  வடக்குத்ெதரு 2 வா டு 13 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) காளியம்மன் ேகாவில்ெதரு வா டு 15 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

நடுத்ெதரு வா டு 15 , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) சந்தப்ேபட்ைடெதரு வா டு 

15 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கிழக்குத்ெதரு வா டு 15 , 8.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) காலணி வடக்குத்ெதரு வா டு 15 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

காலணி ெதற்குத்ெதரு வா டு 15

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

30 30 சத்திrய நாடா  

ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெதற்கு கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

அைறஎண்.6,  கமுதி.

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பாவடித் ெதரு வா டு 11 , 2.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) வைளயல்காரத் ெதரு வா டு 11 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நாடா  

பஜா   வா டு 11 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேபட்ைட ெதரு வா டு 11 , 

5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அந்ேதாணியா  ெதரு வா டு 14 , 6.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) முன்சீப் ெதரு வா டு 10 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பைழய 

ேபாஸ்ட் ஆபஸ் ெதரு வா டு 11 , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அம்ைமயாண்டி 

நாடா  ெதரு வா டு 11 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) குளிமுத்து நாடா  ெதரு 

வா டு 11 , 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) வண்ணா  ெதரு வா டு 11 , 11.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு  வா டு 11 , 12.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கிட்டங்கி ெதரு வா டு 14 , 13.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

மகைமக் கைடத் ெதரு  வா டு 12

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

31 31 சத்திrய நாடா  

ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி அைற 

எண்.8, கமுதி.

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அந்ேதானியா  ெதரு வா டு 14 , 2.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) முஸ்lம் பஜா  வா டு 14 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

சேவாrய  ெதரு வா டு 14 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெகாத்தனா  ெதரு 

வா டு 14 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நாடா  பஜா  வா டு 14 , 6.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) வடக்கு முதுகுளத்தூ  ேராடு வா டு 10 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) நாவித  ெதரு வா டு 11 , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) வாலகுருநாத 

நாடா  ெதரு வா டு 12 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெகாத்தாளம்மன் ேகாயில் 

ெதரு வா டு 12 , 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெமாட்ைடய நாடா  ெதரு வா டு 

12

32 32 ெகௗரவா 

ெதாடக்கப்பள்ளி,      

         புது 

கட்டிடம், கமுதி.

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) குண்டாறு திரும்பும் ெதரு வா டு 9 , 2.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) ேலாக்கல் பண்டு ெதரு வா டு 7 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

காசுக்கார பஜா  வா டு 7 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேச மன் ெசட்டியா  

ெதரு  வா டு 7 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கிருஷ்ணன் ேகாயில் ெதரு  

வா டு 7 , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பஜைனமடத் ெதரு வா டு 7 , 7.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) காமாட்சி ெசட்டியா  ெதரு  வா டு 7 , 8.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) எல்.எப். ேராடு வா டு 7

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

33 33 ெகௗரவா 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, கமுதி.

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அக்ரஹாரம் ெதரு வா டு 9 , 2.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) மறவ  சங்கம் சுந்தரம் ெசட்டியா  ெதரு வா டு 10 , 3.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) தாலுகா கச்ேசr ெதரு வா டு 9 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) அண்ணாமைல ெசட்டியா  ெதரு வா டு 10 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

பிள்ைளயா  ேகாயில் ெதரு (வா டு7) , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கடலாடி 

ெசட்டியா  ெதரு வா டு 7 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) தாலுகா அலுவலக 

ெதரு  வா டு 9 , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேமளகாரத் ெதரு   வா டு 9 , 

9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) சாயக்காரத் ெதரு  வா டு 9 , 10.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) ேமட்டுத் ெதரு  வா டு 10 , 11.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

பவுண்டுத் ெதரு  வா டு 9 , 12.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முத்திருளாண்டி 

ேச ைவ ெதரு  வா டு 12 , 13.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) வடக்கு முதுகுளத்தூ  

ேராடு  வா டு 10 , 14.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அண்ணாமைலச் ெசட்டியா  

ெதரு  வா டு 10 , 15.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) காசுக்கார பஜா    வா டு 7 , 

16.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) சிங்கன் ராவ் ெதரு வா டு 10 , 17.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) முன்சீப் ெதரு வா டு 10

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

34 34 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

கண்ணா பட்டி.

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கண்ணா பட்டி வடக்கு ெதரு வா டு 8 , 2.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கண்ணா பட்டி நடுத் ெதரு வா டு 8 , 3.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) கண்ணா பட்டி  ேலாக்கல் பண்டு ேராடு வா டு 8 , 4.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) ேபாlஸ் காலனி வா டு 8

35 35 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, 

கண்ணா பட்டி.

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கண்ணா பட்டி ேமற்கு ெதரு வா டு 8 , 2.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெபrய உடப்பங்குளம் 1வது வடக்குத்ெதரு வா டு 5 , 

3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெபrய உடப்பங்குளம் 2வது வடக்குத்ெதரு வா டு 5 

, 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெபrய உடப்பங்குளம் ெதற்குத்ெதரு வா டு 5 , 

5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேசதுராஜபுரம் ெதற்குத்ெதரு வா டு 5 , 6.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேசதுராஜபுரம் வடக்குத்ெதரு வா டு 5 , 7.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) அய்யன் ேகாவில்பட்டி வா டு 5

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

36 36 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குப்பகுதி, 

ேக.ெநடுங்குளம்.

1.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு வா டு 3 , 2.ேக. ெநடுங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வா டு 3 , 3.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும்  

(ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 2 , 4.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு 2 வா டு 2 , 5.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

வா டு 2 , 6.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 2 வா டு 2 , 7.ேக. 

ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு 2 , 8.ேக. 

ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 2 , 9.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி, 

ேக.ெநடுங்குளம்.

1.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 1 , 2.ேக. 

ெநடுங்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 1 , 3.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேக. ெநடுங்குளம் நடுத்ெதரு  வா டு 1 , 4.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு 1 , 5.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேக. ெநடுங்குளம் வடக்குக்காலனி   வா டு 5 , 6.ேக. ெநடுங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைலக்குளம் வா டு 4 , 7.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேக. ெநடுங்குளம் ெதற்கு காலனி வா டு 1 , 8.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்கு ெநடுங்குளம்  வா டு 1

38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்கு பகுதி, 

வடக்குப்பக்கம், 

இராமசாமி பட்டி.

1.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி (ஊ) 1வது ெதரு , 2.ேமலராமநதி (வ.கி) 

ராமசாமிபட்டி (ஊ) 2வது ெதரு , 3.ேமலராமநதி (வ.கி)  ராமசாமிபட்டி (ஊ) 3வது 

ெதரு , 4.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி (ஊ) 4 வது ெதரு

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

39 39 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,      

     கிழக்கு பகுதி, 

புதுக்கட்டிடம், 

இராமசாமி பட்டி.

1.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி (ஊ) 5வது ெதரு , 2.ேமலராமநதி (வ.கி) 

ராமசாமிபட்டி (ஊ) 6வது ெதரு , 3.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி (ஊ) 7வது 

ெதரு , 4.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி (ஊ) 8வது ெதரு , 5.ேமலராமநதி 

(வ.கி) ராமசாமிபட்டி (ஊ) 9வது ெதரு

40 40 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி, 

இரண்டாவது 

கட்டிடம், 

இராமசாமிப்பட்டி.

1.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) அய்யனா குளம் வடக்குத்ெதரு வா டு 4 , 

2.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) அய்யனா குளம் ேமலத்ெதரு வா டு 4 , 

3.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) அய்யனா குளம் நடுத்ெதரு வா டு 4 , 

4.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) அய்யனா குளம் கிழக்குத்ெதரு வா டு 4 , 

5.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ேகாைரப்பள்ளம் மாrயம்மன் ேகாவில் 

ேமலத்ெதரு வா டு 4 , 6.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ேகாைரப்பள்ளம் 

கிழக்குத்ெதரு வா டு 4 , 7.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ெரட்ைடப்புளி 

வா டு 4

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

41 41 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு கட்டிடம்,  

கிழக்கு பகுதி, 

(கீழ்த்தளம்), 

இராமசாமிபட்டி.

1.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ராமசாமிபட்டி ெதற்குத்ெதரு வா டு 3 , 

2.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ராமசாமிபட்டி ேமலத்ெதரு வா டு 3 , 

3.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ராமசாமிபட்டி பிள்ைளயா  ேகாவில் 

ெதற்குத்ெதரு  வா டு 3 , 4.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ராமசாமிபட்டி 

நடுத்ெதரு  வா டு 4
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நடுநிைலப்பள்ளி, 

வடக்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், 

முஷ்டக்குறிச்சி.

1.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு காலணி வா டு 1 , 

2.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுெதரு வா டு 1 , 3.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வா டு 1 , 4.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குெதரு வா டு 1 , 5.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வா டு 1 

, 6.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறுக்குெதரு வா டு 1 , 7.முஸ்டகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணிெதரு வா டு 1 , 8.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முஸ்டக்குறிச்சி கிழக்குெதரு வா டு 2 , 9.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முஸ்டக்குறிச்சி காலணிெதரு வா டு 2 , 10.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முஸ்டக்குறிச்சி ெதற்குெதரு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி,      

        புது கட்டிடம், 

ெபருமாள்குடும்பன்பட்

டி

1.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள்குடும்பன்பட்டி ஊரணிெதரு வா டு 

2 , 2.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள்குடும்பன்பட்டி ெதற்குெதரு 1 

வா டு 2 , 3.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள்குடும்பன்பட்டி 

ெதற்குெதரு 2 வா டு 2 , 4.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபருமாள்குடும்பன்பட்டி ேமற்குெதரு வா டு 2 , 5.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெபருமாள்குடும்பன்பட்டி வடக்குெதரு வா டு 2 , 6.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) புதுபட்டிவடக்குெதரு வா டு 3 , 7.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

புதுபட்டி ெதற்குெதரு வா டு 3 , 8.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசூ  

காலணிெதரு வா டு 3 , 9.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசூ  ெதற்குெதரு 1 

வா டு 3 , 10.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசூ  ெதற்குெதரு 2 வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

44 44 ஆ .சி. 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,திருச்சிலுைவயாபுரம்

1.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓத்தப்புளி கிராமம் ேமற்குத்ெதரு (வா டு  5) 

, 2.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒத்தப்புளி கிழக்குெதரு வா டு 5 , 

3.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடகுளம் வடக்குெதரு வா டு 5 , 

4.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடகுளம் ெதற்குத்ெதரு வா டு 5 , 

5.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருசிலுைவயாபுரம் வடக்குெதரு வா டு 5 , 

6.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருசிலுைவயாபுரம் ெதற்குெதரு வா டு 5
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ெபrயமணக்குளம்

1.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னமணக்குளம் வா டு 4 , 2.முஸ்டகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு வா டு 4 , 3.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபrயமணக்குளம் வடக்கு ெதரு (வா டு  4) , 4.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபrயமணக்குளம் ேமற்கு ெதரு  வா டு 4 , 5.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபrயமணக்குளம் கிழக்குெதரு (வா டு  4) , 6.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபrயமணக்குளம் ேராட்டுத்ெதரு (வா டு  4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முதல்நாடு

1.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு ெதரு வா டு 1 , 2.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 2 , 3.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வா டு 2 

, 4.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு  வா டு 2 , 5.முதல்நாடு(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) தல்நாடு காலணி வா டு 2 , 6.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முதல்நாடு ஒத்த வடு வா டு 3 , 7.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடிக்கினியான் 

வா டு 3 , 8.சீமாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் முதல்நாடு (ஊ) அrசிக்குழுதான் வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

47 47 அrஜன நலத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு 

கட்டிடம்,ெசங்கப்பைட

1.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ேமலத்ெதரு (வடபுறம்) வா டு 1 , 

2.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட முைளக்ெகாட்டு திண்ைண ெதரு 

வா டு 1 , 3.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட 2வது ெதரு வா டு 2 , 

4.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட 1வது ெதரு வா டு 1 , 

5.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ெதற்கு ெதரு ேமல்புறம் வா டு 1 

, 6.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ங்கப்பைட அம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு 2 , 

7.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ெமயின் ேராடு வா டு 2 , 

8.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ெதற்கு ெதரு கீழ்புறம் வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

48 48 அrஜன நலத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெசங்கப்பைட

1.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ெதற்கு ெதரு வா டு 2 , 

2.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட சாயல்குடி ெமயின் ேராடு வா டு 

1 , 3.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி வடக்குெதரு ேமல் 

புறம் வா டு , 4.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி 

வடக்குெதரு கீழ்புறம் வா டு , 5.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் 

நாயக்கன்பட்டி வடக்குெதரு கீழ்புறம் வா டு , 6.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி ெமயின்ேராடு வா டு 3 , 7.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி ேமற்கு ெதரு வா டு 3 , 8.ெசங்கப்பைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி பஜா  ெதரு வா டு 3 , 9.ெசங்கப்பைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி கிழக்குெதரு வா டு 3 , 10.ெசங்கப்பைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி ெமயின்ேராடு வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ேபைரயூ

1.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபைரயூ  பிள்ைளமா ெதரு  1 வா டு 1 , 

2.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபைரயூ பிள்ைளமா  ெதரு 2 வா டு 1 , 

3.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபைரயூ நாடா  1வது ெதரு வா டு 1 , 

4.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபைரயூ நாடா  2வது ெதரு வா டு 1 , 

5.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபைரயூ கிழக்குெதரு வா டு 1 , 6.ேபைரயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேபைரயூ ேபாlஸ்ைலன்ெதரு வா டு 1 , 7.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேபைரயூ ெதற்குெதரு 1 வா டு 1 , 8.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேபைரயூ ெதற்குெதரு 2 வா டு 1

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

ேபைரயூ

1.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுபட்டி வடக்குெதரு வா டு 3 , 2.ேபைரயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுபட்டி நாடா ெதற்கு ெதரு  வா டு 3 , 3.ேபைரயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமட்டுபட்டி ேமட்டுபட்டிகாலணி  வா டு 3 , 4.ேபைரயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேச ந்தேகாட்ைட அம்ேபத்கா  ெதரு வா டு 3 , 5.ேபைரயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேச ந்தேகாட்ைடகாலணிெதரு வா டு 3 , 6.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேச ந்தேகாட்ைட வரன்சுந்தரலிங்கெதரு

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

51 51 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி, கிழக்கு 

கட்டிடம், மூன்றாவது 

வகுப்பைற, ேபைரயூ

1.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைடத்ெதரு வதி வா டு  2 , 2.ேபைரயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் 2வது ெதரு  வா டு 2 , 3.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முஸ்lம் 1வது ெதரு  வா டு 2 , 4.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு 

வா டு  2 , 5.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1வது நடுத்ெதரு வா டு  2 , 

6.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 2வது நடுத்ெதரு வா டு   2 , 7.ேபைரயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) 2வது கிழக்குெதரு வா டு   2 , 8.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 3வது 

கிழக்குெதரு வா டு    2 , 9.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1வது கிழக்கு ெதரு  

வா டு  2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

52 52 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், ேமற்கு 

பக்கம்(கீழ்த்தளம்), 

ேபைரயூ

1.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1வது வடக்கு ெதரு வா டு  2 , 2.ேபைரயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) 2வது வடக்கு ெதரு வா டு  2 , 3.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 4வது 

வடக்குெதரு வா டு 2 , 4.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 3வது வடக்குெதரு வா டு  

2 , 5.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்மாய்கைர 1வது ெதரு  வா டு  2 , 

6.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபைரயூ  காலணி லா டு   2 , 7.ேபைரயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கண்மாய்கைர 2வது ெதரு  வா டு    2 , 8.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கண்மாய்கைர 3வது ெதரு  வா டு  2

53 53 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம்,ேமற்கு 

பகுதி,ேபைரயூ

1.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrயநாச்சிபுரம் வா டு 2 , 2.ேபைரயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேபைரயூ  வடக்குத்ெதரு காலணி வா டு  2 , 3.ேபைரயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காலணி வா டு  2 , 4.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு 

வா டு   2 , 5.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்ட  புரம் வா டு  2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

54 54 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி 

கீழவலைச

1.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமிபட்டி கிழக்குெதரு வா டு 4 , 2.ேபைரயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமிபட்டி ேமற்குெதரு வா டு 4 , 3.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) காலணிெதரு வா டு 4 , 4.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சங்கரப்பன்பட்டி 

ெதற்குெதரு வா டு 5 , 5.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சங்கரப்பன்பட்டி 

வடக்குெதரு வா டு 5 , 6.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழவலைச  ேமற்குெதரு 

வா டு 5 , 7.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழவலைச  கிழக்குெதரு வா டு 5

55 55 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி 

கீழவலைச

1.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்ேகாட்ைடப்பட்டி காலணி வா டு 4 , 

2.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்ேகாட்ைடப்பட்டி ெதற்குெதரு வா டு 4 , 

3.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்ேகாட்ைடப்பட்டி வடக்குெதரு வா டு 4 , 

4.ேபைரயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்ேகாட்ைடப்பட்டி  ேமற்கு ெதரு வா டு 4
 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

56 56 ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி,எம். 

புதுக்ேகாட்ைட

1.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 1 , 2.புதுக்ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு 2 வா டு 1 , 3.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குத்ெதரு வா டு 1 , 4.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு  

வா டு 1 , 5.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 2 வா டு 1 , 

6.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 1 , 7.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு  வா டு 1 , 8.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அrஜனகாலணி வா டு 1 , 9.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 

வா டு 1

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

57 57 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி , M. 

புதுக்ேகாட்ைட

1.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம் (ஊ) இைடயன்குளம் 

வடக்குத்ெதரு  வா டு    1 , 2.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  இைடயங்குளம் 

(ஊ) இைடயன்குளம் வடக்குத்ெதரு  2 , 3.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  

இைடயங்குளம் (ஊ) இைடயன்குளம் நடுத்ெதரு 1 , 4.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும்  இைடயங்குளம் (ஊ) இைடயன்குளம் நடுத்ெதரு  2 , 5.புதுக்ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் இைடயன்குளம் (ஊ) இைடயன்குளம் ெதற்குத்ெதரு  1 , 

6.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம்(ஊ) இைடயன்குளம் ேகாவில்ெதரு 

, 7.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

8.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 2 , 

9.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வா டு 2) , 

10.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம் (ஊ) மயாணச்சாைல ெதரு 

(வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

58 58 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புது 

கட்டிடம்,ெசந்தேனந்தல்

1.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பாப்பாங்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 5 , 

2.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பாப்பாங்குளம் (ஊ) வடக்குத் ெதரு வா டு 5 , 

3.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பாப்பாங்குளம் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு வா டு 5 , 

4.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) ெதற்கு ெதரு வா டு 5 , 

5.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு 2 வா டு 5

59 59 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புது கட்டிடம், கிழக்கு 

பக்கம், சீமாேனந்தல்

1.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) பாப்பாங்குளம் வடக்குத்ெதரு 

வா டு 1 , 2.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) பாப்பாங்குளம் 

நடுத்ெதரு வா டு 1 , 3.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) 

பாப்பாங்குளம் ெதற்குெதரு வா டு 1 , 4.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  

பாப்பாங்குளம் (ஊ) பூமாவிலங்ைக ேமலத்ெதரு வா டு 3 , 5.சீமேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) பூமாவிலங்ைக கிழக்குெதரு வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

60 60 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புது கட்டிடம், ேமற்கு 

பக்கம், சீமாேனந்தல்

1.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) சீமாேனந்தல் வடக்குத்ெதரு 

வா டு 2 , 2.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) சீமாேனந்தல் 

நடுத்ெதரு வா டு 2 , 3.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) 

சீமாேனந்தல் ெதற்குத்ெதரு வா டு 2 , 4.சீமேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  

பாப்பாங்குளம் (ஊ) சீமாேனந்தல் ெதற்குத்ெதரு வா டு 2

61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,      

            K 

ேவப்பங்குளம்.

1.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வா டு 1 , 2.ேக.ேவப்பங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 1 , 3.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குெதரு வா டு 1 , 4.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு 

வா டு 1 , 5.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு வா டு 1 , 

6.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு 3 வா டு 1 , 

7.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வா டு 1

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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நடுநிைலப்பள்ளி, 

குண்டுகுளம்.

1.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணாங்குளம் வடக்குத்ெதரு வா டு 2 , 

2.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணாங்குளம் ெதற்கு ெதரு வா டு 2 , 

3.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணாங்குளம் ெதற்கு ெதரு வா டு 2 , 

4.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுகுளம் ெதற்குெதரு வா டு 3 , 

5.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுகுளம் நடுத்ெதரு வா டு 3 , 

6.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுகுளம் வடக்குெதரு 1 வா டு 3 , 

7.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுகுளம் வடக்குத்ெதரு 2 வா டு 3 , 

8.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுகுளம் ேமலத்ெதரு வா டு 3
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குப்பக்கம், 

கிழக்குப்பகுதி,        

              ஊ. 

கrசல்குளம்.

1.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வா டு 6 , 2.ஊ.கrசல்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வா டு 6 , 3.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முத்தாலம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு 1 , 4.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஊ.கrசல்குளம் ேமலத்ெதரு வா டு 1 , 5.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஊ.கrசல்குளம் ேமலத்ெதரு 2 வா டு 1

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குப்பக்கம், 

ேமற்குப்பகுதி,        

                  ஊ. 

கrசல்குளம்.

1.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம்  கிழக்குெதரு வா டு 1 , 

2.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம்  கிழக்குெதரு 2 வா டு 2 , 

3.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம் ெதற்குெதரு 1 வா டு 2 , 

4.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம் ெதற்குெதரு 2 வா டு 2 , 

5.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம் ெதற்கு ெதரு 3 வா டு 3 , 

6.ஊ.கrசல்குளம்  (ஊ) ஊ.கrசல்குளம் ேமலத்ெதரு 3 வா டு 3 , 7.ஊ.கrசல்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வா டு 7 , 8.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலத்ெதரு வா டு 7 , 9.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்வடல்ெதரு 

வா டு 7

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேதாப்படப்பட்டி.

1.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளிக்குளம் இைணப்புச்சாைல வா டு 4 , 

2.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 4 , 3.ஊ.கrசல்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளிக்குளம் இைணப்புச்சாைல வா டு 4 , 4.ஊ.கrசல்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆ .சி.. ச ச் சாைல 1 வா டு 4 , 5.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆ .சி. ச ச் சாைல  2 வா டு 4 , 6.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கிழக்குத்ெதரு வா டு 4 , 7.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு சாைல 

 2 வா டு 4 , 8.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வா டு 4 , 

9.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வா டு 5 , 10.ஊ.கrசல்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு  2 வா டு 5
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி, 

இலந்ைதக்குளம்.

1.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் ஊரணி 

ெதரு வா டு 1 , 2.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) 

இலந்ைதக்குளம் வடக்குத்ெதரு வா டு 1 , 3.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

இலந்ைதக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு 1 வது சந்து வா டு 1 , 4.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு 2 வது சந்து வா டு 1 , 5.கள்ளிக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 1 , 6.கள்ளிக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) ெதற்குெதரு வா டு 1 ,

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி,   

இலந்ைதக்குளம்.

1.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) கள்ளிக்குளம் ஜக்கம்மாள் 

ேகாவில் ெதரு  வா டு 2 , 2.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) 

கள்ளிக்குளம்  ெதற்கு ெதரு வா டு 2 , 3.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

இலந்ைதக்குளம் (ஊ) கள்ளிக்குளம் நடுத்ெதரு வா டு 2 , 4.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) ெதற்கு கள்ளிக்குளம் ெதற்குெதரு வா டு 2 , 

5.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) ெதற்கு கள்ளிக்குளம் 

வடக்குத்ெதரு வா டு 2 , 6.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) 

பாம்பு விழுந்தான் பள்ளம் வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெநருஞ்சிபட்டி.

1.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி காளியம்மன் ேகாவில் 

ெதரு (வா டு 5) , 2.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி வடக்கு 

ெதரு (வா டு 5) , 3.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 5) , 4.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெநருஞ்சிபட்டி பள்ளிக்கூடத்ெதரு(வா டு 5) , 5.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி ெதற்கு ெதரு (வா டு 5) , 6.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி ேமலத்ெதரு(வா டு 5) , 7.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெநருஞ்சிபட்டி ஊரணிப்பாைத(வா டு 5) , 8.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெநருஞ்சிபட்டி ேமலத்ெதருவில் வடக்குெதரு (வா டு 5)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

69 69 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

புதுக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

ேகாவிலாங்குளம்.

1.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் மடத்துெதரு  வா டு2 

,                                                                                          

      2.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் மடத்து வா டு1 

3.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் ெதற்குெதரு வா டு 1 

,                                                                                          

      4.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் ெதற்குெதரு 

வா டு 1 , 5.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் ெதற்கு 

வா டு 1 , 6.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் 

ெதற்குெதரு வா டு1 , 7.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேகாவிலாங்குளம் காலணிெதரு வா டு 3 , 8.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேகாவிலாங்குளம் காலணிெதரு வா டு 3 , 9.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் காலணிெதரு கிழக்குெதரு வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

70 70 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

புதுக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

ேகாவிலாங்குளம்

1.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்மாய்ெதரு வா டு 3 , 

2.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் வடக்குெதரு வா டு 

2 , 3.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாட்டியபட்டி கிழக்குத்ெதரு வா டு 

4 , 4.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாட்டியபட்டி வடக்குத்ெதரு வா டு 

4 , 5.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளப்பட்டி 1வது ெதரு வா டு 4 , 

6.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளப்பட்டி 2வது ெதரு வா டு 4 , 

7.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளப்பட்டி 3வது ெதரு வா டு 4 , 

8.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைரக்குடி வடக்குத்ெதரு வா டு 6 , 

9.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைரக்குடி ெதற்குெதரு வா டு 6 , 

10.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைரக்குடி ெதற்குெதரு வா டு 6 , 

11.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைரக்குடி ெதற்குத்ெதரு வா டு 6 , 

12.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாைரயூரணி வா டு 6

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

71 71 இ- ேசைவ ைமயம், 

புதுக்கட்டிடம்,  

அrயமங்களம்

1.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மடத்துெதரு வா டு 1 , 2.அrயமங்கலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 1 , 3.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குெதரு வா டு 1 , 4.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு 

வா டு 1 , 5.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வா டு 1 , 

6.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணிெதரு வா டு 2 , 7.அrயமங்கலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலிய குடியிருப்பு வா டு 2 , 8.அrயமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேவலாங்குளம் வா டு 4 , 9.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சாத்தூ நாயக்கன்பட்டி கிழக்குெதரு வா டு 5 ,                                      

                                                                                   

10.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாத்தூ நாயக்கன்பட்டி ேமற்குெதரு 

வா டு 5

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

72 72 அரசின  உய நிைலப் 

பள்ளி, பம்மேனந்தல்.

1.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு வா டு 1 , 2.பம்மேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 2 வா டு 1 , 3.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமற்குத்ெதரு 3வா டு 1 , 4.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 4 

வா டு 1 , 5.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 5 வா டு 1 , 

6.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு  6 வா டு 1 , 7.பம்மேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 1 வா டு 1 , 8.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு 2 வா டு 1 , 9.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு வா டு 

2 , 10.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 2 வா டு 2 , 

11.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 2 , 12.பம்மேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு  வா டு 2 , 13.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு 2 வா டு 2 , 14.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு  2 

வா டு 3 , 15.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு  3 வா டு 3 , 

16.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு  3 வா டு 3 , 

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

17.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 3 , 18.பம்மேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு 2 வா டு 3 , 19.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு 1 வா டு 3 , 20.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 2 

வா டு 3 , 21.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 1 வா டு 3 , 

22.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 2 வா டு 3 , 23.பம்மேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒத்தவடு  1 வா டு 3 , 24.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஒத்தவடு 2 வா டு 3 , 25.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிறுகுளம்  1 வா டு 4 

, 26.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிறுகுளம்  2 வா டு 4 , 27.பம்மேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிறுகுளம்  4 வா டு 4 , 28.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சிறுகுளம் 5 வா டு 4 , 29.பம்மேனந்தல் (ஊ)P.கrசல்குளம் P.கrசல்குளம் வா டு-5 , 

30.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி.கrசல்குளம் 2 வா டு 5 , 31.பம்மேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி.கrசல்குளம் 3 வா டு 3 , 32.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பி.கrசல்குளம் 4 வா டு 5 , 33.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பி.கrசல்குளம் 5 வா டு 5 , 34.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி.கrசல்குளம் 6 

வா டு 5

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கீழமாவிலங்ைக.

1.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு வா டு 1 , 2.மாவிலங்ைக (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு 1 வா டு 1 , 3.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலத்ெதரு 1 வா டு 1 , 4.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 1   

வா டு 1 , 5.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒத்த வடு  வா டு 1 , 

6.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணி வா டு 1 , 7.மாவிலங்ைக (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு 2 (வா டு 1) , 8.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குெதரு 3  (வா டு  2) , 9.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு ( 

வா டு 2) , 10.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 2 ( வா டு 2) , 

11.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 2 ( வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

74 74 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

திம்மநாதபுரம்

1.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் நாயக்க  ெதரு வா டு 1 , 

2.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகன் ெதரு வா டு 1 , 3.திம்மநாதபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யரப்ப நாயக்க  ெதரு வா டு 1 , 4.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வா டு 1 , 5.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெடலிேபான் ெதரு வா டு 1 , 6.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரசாமி 

நாயக்க  ெதரு  வா டு 1 , 7.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆச்சாr ெதரு 

வா டு 2 , 8.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புச்சாr அம்மன் ெதரு வா டு 2 , 

9.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயப்ப ஆசாr ெதரு வா டு 2 , 

10.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மடத்து ெதரு வா டு 2 , 11.திம்மநாதபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணி வா டு 2 , 12.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கீழக்குத்ெதரு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,  

கிழக்கு கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, 

திம்மநாதபுரம்

1.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒக்கைர நாயக்க  ெதரு வா டு 3 , 

2.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 3 , 3.திம்மநாதபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) த.முத்தப்பன் ெதரு வா டு 3 , 4.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்குத்ெதரு வா டு 3 , 5.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாழும்பு 

நாயக்க  ெதரு வா டு 3 , 6.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரத்தினேவல் 

ெதரு வா டு 3 , 7.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 3 , 

8.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒக்கைர நாயக்க  ெதரு வா டு 3 , 

9.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருசாமி நாயக்க  ெதரு வா டு 3 , 

10.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வா டு 3 , 11.திம்மநாதபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு வா டு 3 , 12.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் மற்றும் கிழக்குத்ெதரு வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

76 76 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,டி. 

வாலசுப்பிரமணியபுரம்

1.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத் ெதரு (வா டு 2) , 

2.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

4.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாஸ்டாபஸ் ெதரு (வா டு 2) , 

5.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியின  குடியிருப்பு (வா டு 

1)

77 77 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முத்துெசல்ைலயாபுரம்

1.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊரணி ெதரு (வா டு 3) , 

2.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3) , 

3.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு  (வா டு 3) , 

4.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வா டு 3) , 

5.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  குடியிருப்பு வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

78 78 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

பாப்புெரட்டியபட்டி

1.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) பாப்புெரட்டியபட்டி 

ெதற்கு ெதரு வா டு 1 , 2.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி 

(ஊ) பாப்புெரட்டியபட்டி ெதற்கு ெதரு வா டு 1 , 3.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) பாப்புெரட்டியபட்டி நடுத்ெதரு வா டு 1 , 

4.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) பாப்புெரட்டியபட்டி 

வடக்குத்ெதரு வா டு 1 , 5.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி 

(ஊ) பாப்புெரட்டியபட்டி கிழக்கு ெதரு வா டு 1 , 6.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) டி. குமாரபுரம் ஊரணித்ெதரு வா டு 2 , 

7.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) டி. குமாரபுரம் 

நடுத்ெதரு வா டு 2 , 8.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) 

டி. குமாரபுரம் கிழக்குத்ெதரு வா டு 2 , 9.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) டி. குமாரபுரம் ெதற்குத்ெதரு வா டு 2 , 

10.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) டி. குமாரபுரம் 

ேமற்குத்ெதரு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

79 79 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ராணிேசதுபுரம்

1.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராமசமுத்திரம் 

ெதற்குத்ெதரு வா டு 3 , 2.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி 

(ஊ) ராமசமுத்திரம் வடக்குத்ெதரு வா டு 3 , 3.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராணிேசதுபுரம் வடக்குத்ெதரு வா டு 4 , 

4.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராணிேசதுபுரம் 

மடத்துத்ெதரு வா டு 4 , 5.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி 

(ஊ) ராணிேசதுபுரம் மடத்துத்ெதரு 2 வா டு 4 , 6.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராணிேசதுபுரம் அருந்ததிய  ெதரு வா டு 4 , 

7.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராணிேசதுபுரம் 

ெதற்குத்ெதரு வா டு 4 , 8.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி 

(ஊ) ராணிேசதுபுரம் மடம் ேமலத்ெதரு வா டு 4 , 9.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராணிேசதுபுரம் ஊரணித்ெதரு வா டு 4

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

80 80 சத்திrய இந்து நாடா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெமயின் கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ெபருநாழி

1.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல்1வது ெதரு வா டு 2 , 2.ெபருநாழி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல்2வது ெதரு வா டு 2 , 3.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பால்பண்ைணத்ெதரு வா டு 2 , 4.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் 

ெதரு வா டு 2 , 5.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் வடக்குெதரு வா டு 

2 , 6.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழய ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு வா டு 4 , 

7.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாள  ெதரு வா டு 4 , 8.ெபருநாழி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 3 வா டு 4 , 9.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெவள்ளாள  கிழக்குத்ெதரு வா டு 4 , 10.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைசவ 

ெவள்ளாள  ெதரு வா டு 4 , 11.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாள  

ேமலத்ெதரு வா டு 4

81 81 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குபகுதி, 

ெபருநாழி.

1.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் பால்பண்ைனத்ெதரு1 வா டு 1 , 

2.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் பால்பண்ைனத்ெதரு 2 வா டு 1 , 

3.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் கிழக்குத்ெதரு வா டு 1 , 4.ெபருநாழி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  ெதரு வா டு 1 , 5.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிவாசல் வடக்குத்ெதரு வா டு 1 , 6.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  

பள்ளிக்கூடத்ெதரு1 வா டு 7 , 7.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  

பள்ளித்ெதரு2 வா டு 7 , 8.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துமாrயம்மன் 

ேகாவில் பின்புறம் வா டு 7

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

ெபருநாழி.

1.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழய ேபாஸ்ட் ஆபஸ் ெதரு (வா டு 3) , 

2.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr ெதரு (வா டு 3) , 3.ெபருநாழி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு1 (வா டு 3) , 4.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஸ்ரீ 

பாகம்பிrயாள் ேகாவில் ெதரு (வா டு 3) , 5.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு2 (வா டு 3) , 6.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ  ெதரு (வா டு 3) 

, 7.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைரஸ் மில் ெதரு (வா டு 5) , 8.ெபருநாழி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாள  ெதரு (வா டு 5) , 9.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

எம்.எஸ்.ஆ  ெதரு (வா டு 5) , 10.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவல் 

நிைலயத்ெதரு (வா டு 5) , 11.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு3 

(வா டு 5) , 12.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயக  ெதரு (வா டு 5)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

83 83 ஷத்திrய இந்து 

நாடா   

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம்,ெபருநா

ழி

1.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  ெமயின் ெதரு (வா டு 6) , 2.ெபருநாழி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  ெதரு 1 (வா டு 6) , 3.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நாடா  ெதரு 2 (வா டு 6) , 4.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிறிஸ்தவ  ெதரு 1 

(வா டு 6) , 5.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிறிஸ்தவ  ெதரு 2 (வா டு 6) , 

6.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைரஸ் மில் ெதரு (வா டு 6) , 7.ெபருநாழி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பஜா  ெதரு 1 (வா டு 8) , 8.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி 

பராசக்தி ேகாவில் ெதரு (வா டு 8) , 9.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஜா  ெதரு 

2 (வா டு 8) , 10.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சண்முகபுரம் முதல் ெதரு (வா டு 

9) , 11.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சண்முகபுரம் கிழக்குத்ெதரு (வா டு 9) , 

12.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சண்முகபுரம் ெதரு 2 (வா டு 9) , 13.ெபருநாழி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சண்முகபுரம் ெதரு 3 (வா டு 9) , 14.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) சண்முகபுரம் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 9) , 15.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேபருந்து நிைலயத்ெதரு (வா டு 10) , 16.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாயல்குடி 

ேராடு (வா டு 10) , 17.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விளாத்திகுளம் ேராடு 1 

(வா டு 10) , 18.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா காலணி (வா டு 10) , 

19.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விளாத்திகுளம் ேராடு ெதன்புறம் (வா டு 10)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெபாந்தம்புளி.

1.ெபாந்தம்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாழவந்தாள்புரம் கிழக்குெதரு வா டு 3 , 

2.ெபாந்தம்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாழவந்தாள்புரம் ேமற்குெதரு வா டு 3 , 

3.ெபாந்தம்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாந்தம்புளி கிழக்குெதரு வா டு 1 , 

4.ெபாந்தம்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாந்தம்புளி ெதற்குெதரு வா டு 2 , 

5.ெபாந்தம்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாந்தம்புளி பள்ளிகூடத்ெதரு  வா டு 2 , 

6.ெபாந்தம்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாந்தம்புளி பள்ளிவாசல் வடக்குெதரு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

85 85 மகளி  சுய உதவிக் 

குழு ைமயக் 

கட்டிடம், இடிவிலகி.

1.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 1 வா டு 1 , 2.இடிவிலகி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 2 வா டு 1 , 3.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமற்குெதரு வா டு 1 , 4.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு 1 வா டு 1 

, 5.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு 2 வா டு 1 , 6.இடிவிலகி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு 3 வா டு 1 , 7.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேகாசுராமன்  ெதற்கு ெதரு 1 வா டு 1 , 8.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேகாசுராமன் ெதற்கு ெதரு 2 வா டு 1 , 9.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேகாசுராமன் வடக்குெதரு 1 வா டு 1 , 10.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேகாசுராமன் வடக்குெதரு 2 வா டு 1 , 11.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பூலாபத்தி ேமற்கு ெதரு 1 வா டு 1 , 12.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி 

ேமற்கு ெதரு 2 வா டு 1 , 13.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி ேமற்கு 

ெதரு வா டு 1 , 14.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி ெதற்குெதரு வா டு 

1 , 15.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி கிழக்குெதரு வா டு 1 , 

16.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி வடக்குெதரு 1 வா டு 1 , 

17.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி வடக்குெதரு 2 வா டு 1

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

86 86 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கழுத்தறுகான்

1.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு 1(வா டு 2) , 2.இடிவிலகி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 1(வா டு 2) , 3.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு 

ெதரு(வா டு 2) , 4.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 2(வா டு 2) , 

5.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 2(வா டு 2) , 6.இடிவிலகி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமற்கு ெதரு 2(வா டு 2) , 7.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத் 

ெதரு 3 (வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

87 87 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கrசல்புளி.

1.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி ேமற்கு ெதரு  வா டு  

4 , 2.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி ேமற்கு ெதரு 

வா டு 3 , 3.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி நடுத்ெதரு 

வா டு 3 , 4.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி நடுத்ெதரு 

வா டு 3 , 5.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி ெதற்குெதரு 

வா டு 3 , 6.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி ெதற்கு 

ெதரு 2 வா டு 4 , 7.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி 

ெதற்குெதரு வா டு 3 , 8.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி 

கிழக்கு ெதரு வா டு 3 , 9.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) 

ெபாட்டல்புளி வடக்குெதரு வா டு 4 , 10.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் 

(ஊ) ெபாட்டல்புளி வடக்குெதரு 2 வா டு 4 , 11.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் 

எருைமக்குளம் (ஊ) ெபாட்டல்புளி வடக்குெதரு 3 வா டு 4 , 12.இடிவிலகி (வ.கி) 

மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) ெபாட்டல்புளி ெதற்குெதரு 2 வா டு 4 , 13.இடிவிலகி 

(வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) ெபாட்டல்புளி ெதற்குெதரு வா டு 4

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

எருைமக்குளம்.

1.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) மடத்துெதரு  வா டு 1 , 

2.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) மடத்துக்கு எதி  ெதரு வா டு 

1 , 3.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) வடக்கு ெதரு வா டு 1 , 

4.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 1 , 

5.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) ெதற்குெதரு 1வது சந்து 

வா டு 2 , 6.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) ெதற்குெதரு 2வது 

சந்து வா டு 2 , 7.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கிழக்குெதரு 

1வது சந்து வா டு 2 , 8.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) 

கிழக்குெதரு 2வது சந்து வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

89 89 ஊராட்சி ஒன்றியத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி,      

      எம். புதுக்குளம்.

1.முதலியா  புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம்ேராடு வா டு 1 , 

2.முதலியா  புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 1 , 3.முதலியா  

புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு 1 வா டு 1 , 4.முதலியா  புதுக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு 2 வா டு 1 , 5.முதலியா  புதுக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கண்மாய்கைரத்ெதரு வா டு 2 , 6.முதலியா  புதுக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) புதுக்குளம்  திருவைரேராடு வா டு 2 , 7.முதலியா  புதுக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு வா டு 2 , 8.முதலியா  புதுக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காலணிெதரு வா டு 2 , 9.முதலியா  புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காலணிகிழக்குெதரு வா டு 2 , 10.முதலியா  புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

திருவைர கிழக்குெதரு வா டு 2 , 11.முதலியா  புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

திருவைர வடக்குெதரு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

K.வில்லாேனந்தல்.

1.வில்ேலந்தல் (வ.கி) மற்றும் முதலியா  புதுக்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு(வா டு 3) , 

2.வில்ேலந்தல் (வ.கி) மற்றும் முதலியா  புதுக்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு(வா டு 3) 

, 3.வில்ேலந்தல் (வ.கி) மற்றும் முதலியா  புதுக்குளம் (ஊ) ேமலவில்லாேனந்தல் 

கிழக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 4.வில்ேலந்தல் (வ.கி) மற்றும் முதலியா  புதுக்குளம் 

(ஊ) ேமலவில்லாேனந்தல் வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 5.வில்ேலந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் முதலியா  புதுக்குளம் (ஊ) கீழவில்லாேனந்தல் வடக்குத்ெதரு (வா டு 3)

91 91 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி, 

வடக்குப்பகுதி, 

புதுக்கட்டிடம், 

காத்தேனந்தல்.

1.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) ேமற்குெதரு வா டு 1 , 2.ெகாம்பூதி 

(வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) ெதற்குெதரு1 வா டு 1 , 3.ெகாம்பூதி (வ.கி) 

மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) ெதற்குெதரு 2 வா டு 1 , 4.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் 

காத்தேனந்தல் (ஊ) கிழக்குெதரு 1 வா டு 1 , 5.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் 

காத்தேனந்தல் (ஊ) வடக்குெதரு வா டு 2 , 6.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் 

காத்தேனந்தல் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 3 வா டு 2 , 7.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் 

காத்தேனந்தல் (ஊ) கிழக்குெதரு 2 வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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நடுநிைலப் பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி, 

புதுக்கட்டிடம், 

காத்தேனந்தல்.

1.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) குமிழங்குளம் ேமற்குெதரு வா டு 3 

, 2.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) குமிழங்குளம் ெதற்குத்ெதரு 

வா டு 3 , 3.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) குமிழங்குளம் 

கிழக்குத்ெதரு வா டு 3 , 4.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) 

பைரயங்குளம் வடக்குத்ெதரு வா டு 4 , 5.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் 

(ஊ) பைரயங்குளம் வடக்குத்ெதரு வா டு 4 , 6.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் 

காத்தேனந்தல் (ஊ) பைரயங்குளம் ெதற்குெதரு 2 வா டு 4 , 7.ெகாம்பூதி (வ.கி) 

மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) பைரயங்குளம் கிழக்குத்ெதரு வா டு 4 , 8.ெகாம்பூதி 

(வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) தம்பிரான்குட்டம் வா டு 5
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

ெகாம்பூதி.

1.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாம்பூதி  வடக்கு ெதரு வா டு 1 , 2.ெகாம்பூதி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாம்பூதி ேமலத்ெதரு வா டு 1 , 3.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெகாம்பூதி நடுத்ெதரு வா டு 1 , 4.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாம்பூதி 

கிழக்குெதரு வா டு 1

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி,  

ெகாம்பூதி.

1.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாம்பூதி ெதற்கு ெதரு 1 வா டு 2 , 2.ெகாம்பூதி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாம்பூதி ெதற்குெதரு 2 வா டு 2 , 3.ெகாம்பூதி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேவடங்கூட்டம் வடக்குெதரு வா டு 3 , 4.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேவடங்கூட்டம் ெதற்குெதரு வா டு 3 , 5.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேவடங்கூட்டம் கிழக்குெதரு வா டு 3
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெவள்ளாங்குளம்.

1.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வா டு 3 , 2.காடமங்களம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 3 , 3.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு வா டு 3 , 4.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு வா டு 3

96 96 C.S.I ெதாடக்கப்பள்ளி, 

காடமங்கலம்.

1.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் வடக்குத்ெதரு வா டு 2 , 

2.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் சிைலத்ெதரு வா டு 1 , 

3.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் ேமற்க்குத்ெதரு வா டு 2 , 

4.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் நடுத்ெதரு வா டு 1 , 

5.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் ச ச்ெதரு வா டு 1 , 

6.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் கிழக்குெதரு வா டு 1 , 

7.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 2 , 

8.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் ெதற்க்குெதரு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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நடுநிைலப்பள்ளி,      

          இடது 

பக்கம் 

ேமலக்ெகாடுமலூ .

1.ேமலக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்ெகாடுமலூ  கிழக்குத்ெதரு , 

2.ேமலக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்ெகாடுமலூ  ேமற்குத்ெதரு , 

3.ேமலக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்ெகாடுமலூ  ெதற்கு 1வது  ெதரு , 

4.ேமலக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்ெகாடுமலூ  ெதற்கு 2வது ெதரு
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நடுநிைலப்பள்ளி   

,வலது பக்கம், 

ேமலக்ெகாடுமலூ

1.ேமலக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாேனrேயந்தல் காலனிெதரு(வா டு 4) , 

2.ேமலக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு(வா டு 4) , 

3.ேமலக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு(வா டு4)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கீழக்ெகாடுமலூ

1.கீழக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்ெகாடுமலூ  வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.கீழக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 3.கீழக்ெகாடுமலூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு (வா டு 1) , 4.கீழக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு (வா டு 1) , 5.கீழக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குெதரு (வா டு 1) , 6.கீழக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சங்கத்துமுதல்ெதரு (வா டு 1) , 7.கீழக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சங்கத்து2வது ெதரு (வா டு 1,2) , 8.கீழக்ெகாடுமலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

தட்டாேனந்தல் (வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

நல்லுக்குறிச்சி

1.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) நல்லுக்குறிச்சி ேமற்குெதரு 

 (வா டு 1,2) , 2.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) 

நல்லுக்குறிச்சி கிழக்குெதரு (வா டு 2) , 3.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) 

நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) அக்ரகாரம்ெதரு (வா டு 1,2) , 4.விக்கிரமபாண்டியபுரம் 

(வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு  (வா டு 2,3) , 

5.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) ஆதிதிராவிட  காலணி  

(வா டு 3) , 6.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) தாதேனந்தல் 

(வா டு 4), 7.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) ஆம்பல்கூட்டம்  

(வா டு 4) ,

101 101 நாலக கட்டிடம்,  

காவல்கூட்டம்

1.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) காவல் கூட்டம் 

ெதற்கு(வா டு 5) , 2.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) காவல் 

கூட்டம் வடக்கு (வா டு5,6)

102 102 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,விக்கிரமபாண்டியபுரம்

1.விக்கரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்கரமபாண்டியபுரம் வா டு 1 , 

2.விக்கரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்குடியிருப்பு வா டு 1 , 

3.விக்கரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வலைச வா டு 2 , 4.கீழக்ெகாடுமலூ  

(வ.கி) விக்கிரமபாண்டியபுரம்(ஊ) வாrயங்கூட்டம் வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

103 103 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

சாத்தனூ

1.சாத்தனூ  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கிழாக்குளம் (வா டு 1) , 2.சாத்தனூ (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வடக்கு ஒத்தவடு (வா டு 2) , 3.சாத்தனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 

தட்டான்குடியிருப்பு (வா டு 3) , 4.சாத்தனூ (வ.கி) மற்றும்(ஊ) ெதற்குெதரு (வா டு 

4) , 5.சாத்தனூ  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) அம்மன் ேகாவில் ெதரு (வா டு 2) , 

6.சாத்தனூ  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு  (வா டு 2)

104 104 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

சாத்தனூ

1.சாத்தனூ  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) முனியன் ேகாவில் ெதரு (வா டு 2) , 2.சாத்தனூ  

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) ெதற்கு ஒத்தவடு (வா டு 3) , 3.கீழக்குளம் (வ.கி) சாத்தனூ  (ஊ) 

ஏ.ெநடுங்குளம் (வா டு 3) , 4.கீழக்குளம் (வ.கி) சாத்தனூ  (ஊ) கீழக்குடியிருப்பு 

(வா டு 3) , 5.கீழக்குளம் (வ.கி) சாத்தனூ  (ஊ) அப்பேனந்தல் (வா டு 4) , 

6.கீழக்குளம் (வ.கி) சாத்தனூ  (ஊ) நாயேனந்தல் (வா டு 5)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

105 105 அரசு உய  நிைலப் 

பள்ளி   ,புழுதிக்குளம்

1.சாத்தனூ  (வ.கி) புழுதிக்குளம் (ஊ) புழுதிக்குளம் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.சாத்தனூ  (வ.கி) புழுதிக்குளம் (ஊ) புழுதிக்குளம் ேமற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.சாத்தனூ  (வ.கி) புழுதிக்குளம் (ஊ) புழுதிக்குளம் கிருஷ்ணாபுரம் (வா டு 2) , 

4.சாத்தனூ  (வ.கி)புழுதிக்குளம் (ஊ) புழுதிக்குளம் வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

5.சாத்தனூ  (வ.கி) புழுதிக்குளம் (ஊ) ேசதுபதிநக  (வா டு 2) , 6.சாத்தனூ  

(வ.கி)புழுதிக்குளம் (ஊ) ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு (வா டு 2) , 7.சாத்தனூ  (வ.கி) 

சாம்பக்குளம் (ஊ) ெபாழிகால் (வா டு 3)

106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

சாம்பக்குளம்

1.கீழத்தூவல் (வ.கி) சாம்பக்குளம்  (ஊ) சாம்பக்குளம் குடியிருப்பு ேமற்கு (வா டு 

1) , 2.கீழத்தூவல் (வ.கி) சாம்பக்குளம்  (ஊ) இந்திரா நக  (வா டு 1)

107 107 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி   

,நடுப்பகுதி, 

சாம்பக்குளம்

1.கீழத்தூவல் (வ.கி) சாம்பக்குளம்  (ஊ) சாம்பக்குளம் குடியிருப்பு கிழக்கு (வா டு 

2) , 2.கீழத்தூவல் (வ.கி) சாம்பக்குளம்  (ஊ) அருந்ததிய  காலனி  வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுப்பட்டிணம்

1.ெசல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுப்பட்டினம் ெதன்குடியிருப்பு (வா டு 3) , 

2.ெசல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுப்பட்டணம் வட குடியிருப்பு (வா டு 3) , 

3.ெசல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குக் காலணி (SC) (வா டு-3)  , 4.ெசல்லூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுப்பட்டணம் ேமலக்காலணி  (வா டு 3) , 5.ெசல்லூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மு.பட்டி ெதற்குத்ெதரு (வா டு 4) , 6.ெசல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மு.பட்டி வடக்குத்ெதரு (வா டு 4) , 7.ெசல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊரணி 

வடகைர குடியிருப்பு (வா டு 4) , 8.ெசல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்ணத்தான் 

காலனி (வா டு 4)

109 109 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி, 

வடக்குக்கட்டிடம், 

ெசல்லூ

1.ெசல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்குடியிருப்பு வா டு 1 , 2.ெசல்லூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குக்குடியிருப்பு வா டு 1 , 3.ெசல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிவாசல் ெதரு , 4.ெசல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குக்குடியிருப்பு , 

5.ெசல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குக்காலணி (எஸ்.சி) ,

110 110 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி,   

ெதற்குக்கட்டிடம், 

ெசல்லூ

1.ெசல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் குடியிருப்பு , 2.ெசல்லூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட ேமலக்காலணி , 3.ெசல்லூ  (வ.கி) சிறுதைல 

(ஊ) ெசங்கற்பைட குடியிருப்பு , 4.ெசல்லூ  (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) ெசங்கற்பைட 

காலணி (எஸ்.சி) , 5.ெசல்லூ  (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) ேமலச் ெசங்கற்பைட

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

111 111 தூய இருதய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முக்கிய கட்டிடம்,  

ெதற்குப்பகுதி, 

திருவரங்கம்

1.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருதயேகாயில் முதல் ெதரு (வா டு 1) , 

2.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருதயேகாவில் 2வது ெதரு  வா டு 1,2 , 

3.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருதயேகாயில் 3வது ெதரு வா டு 2 , 

4.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சமாதான நக  (வா டு 2)

112 112 தூய இருதய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முக்கிய கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

திருவரங்கம்

1.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்கியபுரம் முதல் வதி (வா டு 3) , 

2.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்கியபுரம் 2வது வதி  வா டு 3 , 

3.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்கியபுரம் 3வது வதி  வா டு  3,4 , 

4.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்கியபுரம் 4வது வதி வா டு 4 , 

5.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா ஆதிதிராவிட  காலணி  வா டு 5 , 

6.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருவரங்கம் ெதற்குக்குடியிருப்பு வா டு 5

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

113 113 தூய இருதய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

முக்கிய கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

வடக்குப்பக்கம், 

திருவரங்கம்

1.திருவரங்கம் ெசல்லூ  மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல(ஊ) வாத்தியேனந்தல் 

ெதற்கு குடியிருப்பு வா டு 1 , 2.திருவரங்கம் ெசல்லூ  மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) 

சிறுதைல(ஊ) வாத்தியேனந்தல் கிராம வடக்கு குடியிருப்பு வா டு 1 , 

3.திருவரங்கம் ெசல்லூ  மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) 

பைனயடிேயந்தல் கிராமம் (வா டு2) , 4.திருவரங்கம் ெசல்லூ  மற்றும் சுவத்தான் 

(வ.கி) சிறுதைல (ஊ) க நாடன் கிராமம் (வா டு 2) , 5.திருவரங்கம் ெசல்லூ  

மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) சிறுதைல ெதற்குக்குடியிருப்பு 1 (வா டு 

1) , 6.திருவரங்கம் ெசல்லூ  மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) சிறுதைல 

ெதற்குக்குடியிருப்பு 2 (வா டு 1) , 7.திருவரங்கம் ெசல்லூ  மற்றும் சுவத்தான் 

(வ.கி) சிறுதைல (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு (வா டு1)

114 114 தூய இருதய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

முக்கிய கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

ெதற்குப்பக்கம், 

திருவரங்கம்.

1.திருவரங்கம் ெசல்லூ  மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) வடக்கு 

குடியிருப்பு (வா டு 1) , 2.திருவரங்கம் ெசல்லூ  மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) 

சிறுதைல (ஊ) சுவாத்தான் வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 3.திருவரங்கம் ெசல்லூ  

மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) சுவாத்தான் ேமற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

4.திருவரங்கம் ெசல்லூ  மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) சுவாத்தான் 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,  

ேமற்கு பகுதி, 

ெகாளுந்துைர.

1.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர ெதற்கு குடியிருப்பு வா டு 1 , 

2.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர முஸ்லிம் குடியிருப்பு  வா டு 2 

, 3.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர நடுக்குடியிருப்பு வா டு 1 , 

4.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர யாதவ  ெதரு 1 வா டு 2 , 

5.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர யாதவ  ெதரு 2வா டு 2

116 116 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, 

ெகாளுந்துைர.

1.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர யாதவ  ெதரு 3 வா டு 2 , 

2.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர யாதவ  ெதரு 4 வா டு 2 , 

3.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர ஆதிதிராவிட  ெதரு  வா டு 2 , 

4.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர கிழக்கு குடியிருப்பு ேமலப்பகுதி 

வா டு 3 , 5.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர கிழக்கு குடியிருப்பு 

கிழக்குபகுதி  வா டு 3

117 117 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

எஸ்.காைரக்குடி.

1.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காைரக்குடி  வடக்கு குடியிருப்பு வா டு 4 , 

2.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்குடியிருப்பு வா டு 4 , 3.ெகாளுந்துைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குகுடியிருப்பு வா டு 4 , 4.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கிழக்குகுடியிருப்பு வா டு 4

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெசம்ெபான்குடி

1.உைலயூ  (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) சூைசயப்ப பட்டி1வது ெதரு (வா டு 1) , 

2.உைலயூ  (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) சூைசயப்ப பட்டி2வது ெதரு (வா டு 1) , 

3.உைலயூ  (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) சூைசயப்ப பட்டி3வது ெதரு (வா டு 1) , 

4.உைலயூ  (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) சூைசயப்ப பட்டி4வது ெதரு (வா டு 1) , 

5.உைலயூ  (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி பி.சி காலனி  (வா டு 1) , 

6.உைலயூ  (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

7.உைலயூ  (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி ெமயின்ெதரு வா டு 2 , 

8.உைலயூ  (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி ெதற்குத்ெதரு வா டு 2 , 

9.உைலயூ  (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு 1 

 வா டு 2 , 10.உைலயூ  (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி ஆதிதிராவிட  

குடியிருப்பு 2 வா டு 2 , 11.உைலயூ  (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி 

ெஜபத்ேதாட்டம் (வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

119 119 ஆ  சி 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

முத்துவிஜயபுரம்.

1.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிரபக்களூ  கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிரபக்களூ  காலனித்ெதரு (வா டு 1) , 

3.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிரபக்களூ  நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 4.பிரபக்களூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிரபக்களூ  ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 5.பிரபக்களூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெமயின்ேராடு கிழக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 6.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெமயின்ேராடு ேமற்கு ெதரு  (வா டு 2) , 7.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 8.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவில்ெதரு (வா டு 

2) , 9.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துவிஜயபுரம் நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 

10.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துவிஜயபுரம் ெதற்குெதரு (வா டு 2)

120 120 அரசு ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, ெதற்குப்பகுதி, 

வலதுபக்கம்,  

அலங்கானூ .

1.சுவாத்தான் (வ.கி) அலங்கானூ  (ஊ) அலங்கானூ  விநாயக  ேகாவில் ெதரு 

வா டு 1 , 2.சுவாத்தான் (வ.கி) அலங்கானூ  (ஊ) அலங்கானூ  பள்ளிவாசல் ெதரு 

வா டு 1 , 3.சுவாத்தான்(வ.கி) அலங்கானூ  (ஊ) அலங்கானூ  யாதவ  ெதற்கு 

ெதரு  வா டு 1,2 , 4.சுவாத்தான் (வ.கி) அலங்கானூ  (ஊ) அலங்கானூ  

ஆதிதிராவிட  ெதரு  வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

121 121 அரசு ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, ெதற்குப்பகுதி, 

இடதுபக்கம்,  

அலங்கானூ .

1.சுவாத்தான் (வ.கி) அலங்கானூ  (ஊ) அலங்கானூ  அருந்ததிய  காலணி  வா டு 

2 , 2.சுவாத்தான் (வ.கி) அலங்கானூ  (ஊ) அலங்கானூ  ஹrசன் காமராஜ  

காலணி  வா டு 2,3 , 3.திருவரங்கம் (வ.கி) அலங்கானூ  (ஊ) பழங்குளம் 

நடுக்குடியிருப்பு  வா டு 3 , 4.திருவரங்கம் (வ.கி) அலங்கானூ  (ஊ) பழங்குளம் 

ெதற்குக்குடியிருப்பு வா டு 3 , 5.திருவரங்கம் (வ.கி) அலங்கானூ  (ஊ) பழங்குளம் 

ஆதி திராவிட  காலணி   வா டு 3

122 122 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

மகிண்டி.

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) மகிண்டி வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) மகிண்டி நடுத்ெதரு (வா டு1) , 

3.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) மகிண்டி ெதற்குத்ெதரு  (வா டு1) , 

4.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) மகிண்டி ஆதிதிராவிட  காலனி (வா டு1)

123 123 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதியகட்டிடம், 

சூரங்குளம்.

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) சூரங்குளம் (வா டு2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

124 124 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

நடுநிைலப் பள்ளி, 

ேமற்குப்பக்கம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

புதியகட்டிடம், 

ைமக்ேகல்பட்டினம்.

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) வடக்கு புதுத்ெதரு வா டு 1 , 

2.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 1 , 

3.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) சவrமுத்துெதரு வா டு 1 , 

4.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) கrேமட்டுத்ெதரு வா டு 1,2 , 

5.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) பைழயபள்ளிக்கூடத்ெதரு 

வா டு 2 , 6.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) மாதாேகாவில் 

ெதரு வா டு 2 , 7.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) ேசசுேமr 

ெதரு வா டு 2,3

125 125 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,  

உைடகுளம்

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வா டு 3 , 

2.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமேகல்பட்டிணம் (ஊ) ைமேகல்பட்டணம் குடியிருப்பு 

வா டு 3 , 3.கீழத்தூவல் (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) உைடகுளம் வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

126 126 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

கிழக்குக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

கீழத்தூவல்

1.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் கிழக்குெதரு (வா டு 3) , 

2.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் நடுத்ெதரு (வா டு 3) , 

3.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ேமற்குெதரு (வா டு 3) , 

4.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ேமல குடியிருப்பு(வா டு 4) , 

5.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியருப்பு ேமற்கு (வா டு 4)

127 127 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்குக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

கீழத்தூவல்

1.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு கிழக்கு(வா டு 4) , 

2.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு குடியிருப்பு (வா டு 5) , 3.கீழத்தூவல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழய காவல்நிைலயெதரு வா டு 5 , 4.கீழத்தூவல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆ . நக  வா டு 5 , 5.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன் 

காலனி வா டு 5 , 6.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சவrயா  பட்டணம்(வா டு 5)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமலத்தூவல்

1.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் கிழக்குெதரு வா டு 1 , 

2.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் கிழக்கு 2வது ெதரு வா டு 1 

, 3.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் காலணி 1 வா டு 1 , 

4.ேமலத்தூவல் (வ.கி)கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் காலணி 2 வா டு 1 , 

5.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் வா டு 1 , 6.ேமலத்தூவல் 

(வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் ெதற்குெதரு வா டு 2 , 7.ேமலத்தூவல் 

(வ.கி)கீழத்தூவல் (ஊ) வடக்கு ெதரு வா டு 2 , 8.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் 

(ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் கிழக்கு வா டு 2 , 9.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) 

கிருஷ்ணாபுரம் ேமற்கு வா டு 2

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

ேகாதண்டராமபட்டினம்

 (K.R.பட்டிணம்)

1.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.ஆ . பட்டிணம் வடக்கு ெதரு குடியிருப்பு 

(வா டு5) , 2.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.ஆ . பட்டிணம் ெதற்கு ெதரு 

குடியிருப்பு  (வா டு 6) , 3.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.ஆ . பட்டிணம் புதிய 

குடியிருப்பு (வா டு 6)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ெதற்கு கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி 

ேகாதண்டராமபட்டினம்

 (K.R.பட்டிணம்)

1.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.ஆ . பட்டிணம் கிழக்கு காலணி குடியிருப்பு 

(வா டு 5) , 2.கீழக்குளம் (வ.கி) புழுதிக்குளம் (ஊ) ேகளல் வடக்கு குடியிருப்பு 

(வா டு 3) , 3.கீழக்குளம் (வ.கி) புழுதிக்குளம் (ஊ) ேகளல் ெதற்கு குடியிருப்பு  

(வா டு 3)

131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

ெபருங்கருைண

1.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணக்குளம் கீழத்ெதரு (வா டு 4) , 2.கீழக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஞ்சிதாழியேரந்தல் ெதரு(வா டு 4) , 3.கீழக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மணக்குளம் நடுத்ெதரு (வா டு 4) , 4.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மணக்குளம் ஒத்தவடு(வா டு 4) , 5.ேமலக்குளம் (வ.கி)  சிறுகுடி (ஊ) சிறுகுடி 

கீழத்ெதரு(வா டு 1) , 6.ேமலக்குளம் (வ.கி)  சிறுகுடி (ஊ) சிறுகுடி 

ேமலத்ெதரு(வா டு 1) , 7.ேமலக்குளம் (வ.கி)  சிறுகுடி (ஊ) சிறுகுடி 

ெதற்குத்ெதரு(வா டு 1)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

ெபருங்கருைண

1.ேமலக்குளம் (வ.கி)  சிறுகுடி (ஊ) ெபருங்கருைண வடக்குத்ெதரு(வா டு 1) , 

2.ேமலக்குளம் (வ.கி)  சிறுகுடி (ஊ) ெபருங்கருைண வடக்குத்ெதரு2(வா டு 1) , 

3.எம்.ெகாட்டகுடி (வ.கி) விக்கிரமபாண்டியபுரம்(ஊ) எம்.ெகாட்டகுடி 

ேமலத்ெதரு(வா டு 1) , 4.எம்.ெகாட்டகுடி (வ.கி) விக்கிரமபாண்டியபுரம்(ஊ) 

எம்.ெகாட்டகுடி கீழத்ெதரு(வா டு 1)

133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், 

கீழக்குளம்

1.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்குளம்  நாடா  காலணி வா டு 3 , 

2.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்குளம் வா டு 3 , 3.கீழக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கீழக்குளம் வடக்குெதரு வா டு 1 , 4.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கீழக்குளம் ெதற்குெதரு வா டு 2 , 5.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலிய  

காலணி வா டு 3 , 6.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லாங்குளம் வா டு 1

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,விளக்கேனந்தல்

1.மணலூ  மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) விளக்கேனந்தல்  

வா டு 1 , 2.மணலூ  மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) 

மூலக்கைரப்பட்டி வா டு 1 , 3.மணலூ  மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) 

விளக்கேனந்தல் (ஊ) ெவள்ளிமைரக்காண் , 4.மணலூ  மற்றும் ேமலக்குளம் 

(வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) அடிபிடிதாங்கி வா டு 2 , 5.மணலூ  மற்றும் 

ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) குடும்பங்குளம் வா டு 2 , 6.மணலூ  

மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) குடும்பங்குளம் ஆதிதிராவிட  

காலணி  வா டு 2 , 7.மணலூ  மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) 

கண்ணாத்தான் மறவ ெதரு வா டு 2 , 8.மணலூ  மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) 

விளக்கேனந்தல் (ஊ) கண்ணாத்தான் வடக்குெதரு வா டு 2 , 9.மணலூ  மற்றும் 

ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) கண்ணாத்தான் ஆதிதிராவிட  காலணி  

வா டு 2 , 10.மணலூ  மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) 

புல்வாய்கானிேயந்தல் வா டு 2

135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி 

ேமலக்கன்னிேசr

1.மணலூ  மற்றும் நல்லூ  (வ.கி) ேமலகன்னிேசr (ஊ) ேமலகன்னிச்ேசr (வா டு 

1,2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி 

ேமலக்கன்னிேசr

1.மணலூ  மற்றும் நல்லூ  (வ.கி) ேமலகன்னிச்ேசr(ஊ) பகநதி (வா டு 4) , 

2.மணலூ  மற்றும் நல்லூ  (வ.கி) ேமலகன்னிேசr (ஊ) சிறுமணிேயந்தல் (வா டு 

3,4) , 3.மணலூ  மற்றும் நல்லூ  (வ.கி) ேமலகன்னிேசr (ஊ) மாங்குடி (வா டு 4)

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

1.மணலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணலூ   கிழக்குெதரு வா டு 1,2 , 2.மணலூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணலூ  ேமற்கு ெதரு வா டு  2 , 3.மணலூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மணலூ  காலணி குடியிருப்பு வா டு 2

138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி மணலூ

1.மணலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணலூ   அருந்ததிய  குடியிருப்பு வா டு 2 , 

2.மணலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நக  வா டு  2,3 , 3.மணலூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மணிப்புரம் வா டு  2,3 , 4.மணலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆரபத்தி 

வா டு 2,3

139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

புதியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

ஆைனேசr

1.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு வா டு 1 , 2.ஆைனேசr (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு வா டு 1 , 3.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு 

வா டு 2 , 4.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வா டு 2 , 5.ஆைனேசr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வா டு 2 , 6.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஒத்தவடு வா டு 2 , 7.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ந ேகாழிேயந்தல் வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

140 140 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி, 

விளங்குளத்தூ

1.ஆைணேசr (வ.கி) விளங்களத்தூ  (ஊ) பருத்திகுளம் (வா டு 5) , 

2.விளங்களத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் ேகாவில்ெதரு (வா டு 1) , 

3.விளங்களத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு (வா டு 1) , 4.விளங்களத்தூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுப்பிரமணிய ேகாவில் ெதரு (வா டு 1)

141 141 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்கு கட்டிடம்,  

ெதற்கு பகுதி, 

விளங்குளத்தூ .

1.விளங்களத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 2.விளங்களத்தூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 3.விளங்களத்தூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வ. சுப்பிரமணியபுரம் (வா டு 1) , 4.விளங்களத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

இந்திராநக  (வா டு 1) , 5.விளங்களத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கண்ணிேசr 

காலணி குடியிருப்பு (வா டு 2)
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கீழக்கன்னிேசr.

1.விளங்களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கன்னிேசr கிழக்குத்ெதரு , 

2.விளங்களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கன்னிேசr முனியப்பசாமிேகாவில் 

ெதரு , 3.விளங்களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கன்னிேசr வடக்குெதரு , 

4.விளங்களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கன்னிேசr நடுத்ெதரு , 5.விளங்களத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கன்னிேசr ெதற்குெதரு , 6.விளங்களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கீழக்கன்னிேசr ேமற்குெதரு , 7.விளங்களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கீழக்கன்னிேசr காலனி குடியிருப்பு

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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நடுநிைலப்பள்ளி,  

கிழக்கு பக்கம், 

ெவங்கலக்குறிச்சி.

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வா டு 2)
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நடுநிைலப்பள்ளி,  

ேமற்கு பக்கம், 

ெவங்கலக்குறிச்சி.

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாட்டியவலைச  (வா டு 3) , 

3.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்கலக்குறிச்சி (வா டு 3) , 

4.விளங்களத்தூ   (வ.கி) ெவங்கலக்குறிச்சி (ஊ) திருவாக்கி (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெபாசுக்குடி.

1.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ்கைர ஊரணித்ெதரு  (வா டு 1) , 2.ெபாசுக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசாைனயா ேகாவில் ெதரு வா டு 1 , 3.ெபாசுக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு வா டு1 , 4.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கண்மாய்கைரகுடியிருப்பு வா டு 1 , 5.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  

காலணி வா டு1 , 6.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிற்பட்ேடா  நலக்காலணி 

வா டு1 , 7.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின்ேராடுேமற்கு பகுதி ேராடு 

(வா டு 2) , 8.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 9.ெபாசுக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வா டு 2) , 10.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெமயின்ேராடுகிழக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 11.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காலாங்கைர ெதரு (வா டு 2) , 12.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜா 

சத்திரத்ெதரு (வா டு 2) , 13.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மாதாேகாவில்ெதரு(வா டு 3) , 14.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ந க்குண்டம் 

குடியிருப்பு  (வா டு 3) , 15.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ந க்குண்டம் வடக்கு 

குடியிருப்பு(வா டு 3) , 16.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தஞ்சாக்கூ  

பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வா டு 4) , 17.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தஞ்சாக்கூ  

வடக்குத்ெதரு (வா டு 4) , 18.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தஞ்சாக்கூ  

பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு (வா டு 4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5
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நடுநிைலப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, மீசல்.

1.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீசல் பைழய காலனி ெதரு வா டு 3 , 

2.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீசல் நடுத்ெதரு வா டு 3 , 3.பிரபக்களூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மீசல் முஸ்lம் ெதரு வா டு 3 , 4.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மீசல்  ெதற்குெதரு வா டு 3 ,
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நடுநிைலப்பள்ளி, 

பைழய கட்டிடம்,  

மீசல்

1.பிரபக்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீசல் ேமலத்ெதரு வா டு 4 , 2.பிரபக்களூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீசல் நராவி ஊரணி ெதரு வா டு 4 , 3.பிரபக்களூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மீசல் வடக்கு காலனி வா டு 4

148 148 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி, 

நடுக்கட்டிடம், 

கிழக்குபகுதி,  

உைலயூ

1.உைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைலயூ  ேமற்குெதரு(வா டு 1) , 2.உைலயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைலயூ  வடக்குெதரு(வா டு 1) , 3.உைலயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) உைலயூ  யாதவ  ேமற்குகுடியிருப்பு(வா டு 2) , 4.உைலயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) உைலயூ  அகமுைடயா  குடியிருப்பு(வா டு 2) , 5.உைலயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) உைலயூ  ஆதிதிராவிட  ேமற்கு குடியிருப்பு(வா டு 1,2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?
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ெதாடக்கப்பள்ளி,   

ெநடியமாணிக்கம்

1.உைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடியமாணிக்கம் யாதவ  கிழக்கு 

குடியிருப்பு(வா டு 2,3) , 2.உைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடியமாணிக்கம் 

ஆதிதிராவிட  கிழக்கு குடியிருப்பு(வா டு 3) , 3.உைலயூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெநடியமாணிக்கம் ஆதிதிராவிட  வடக்கு ெதரு(வா டு 3) , 4.உைலயூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெநடியமாணிக்கம் ஆதிதிராவிட  ெதற்குத்ெதரு(வா டு 3,4)

150 150 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி, 

புதியகட்டிடம், கிழக்கு 

பக்கம், வடக்குப்பகுதி, 

 வளநாடு.

1.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வளநாடு இந்திரா நக  ெதரு (வா டு 1) , 2.வளநாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வளநாடு அருந்ததிய  ெதரு (வா டு 1) , 3.வளநாடு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வளநாடு வடக்குெதரு (வா டு 1,2) , 4.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வளநாடு நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 5.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வளநாடு 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 6.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதய்வதானம் 

வடக்குத்ெதரு  (வா டு 2,3) , 7.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதய்வதானம் 

நடுத்ெதரு  (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

151 151 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி, 

புதியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி,        

     ெதற்கு பக்கம்,   

வளநாடு.

1.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதய்வதானம் ெதற்கு ெதரு(வா டு 3) , 2.வளநாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ேகாகுல  ெதரு (வா டு 3) , 3.வளநாடு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட கிழக்குத்ெதரு (வா டு 3,4) , 4.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெசங்கப்பைட வடக்குெதரு (வா டு 4) , 5.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெசங்கப்பைட நடுத்ெதரு (வா டு 4,5) , 6.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 5) , 7.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருப்பிள்ைள 

மடத்துத்ெதரு (வா டு 6)

152 152 ஆ  சி 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புஷ்பவனம்.

1.இளங்காக்கூ  (வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) ெபான்னக்கேனr வடக்கு குடியிருப்பு 

(வா டு 1) , 2.இளங்காக்கூ  (வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) ெபான்னக்கேனr 

மாதாேகாவில் வடக்குெதரு (வா டு 1) , 3.இளங்காக்கூ  (வ.கி) 

ெபான்னக்கேனr(ஊ) ெபான்னக்கேனr மாதாேகாவில் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

4.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புஸ்பவனம் வடக்குெதரு (வா டு 5) , 5.வளநாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புஸ்பவனம் மாதாேகாவில் நடுத்ெதரு (வா டு 5,6) , 6.வளநாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புஸ்பவனம் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 6)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

153 153 ஆ  சி 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேகாடாேரந்தல்.

1.இளங்காக்கூ  (வ.கி) உைலயூ  (ஊ) ேகாடாேரந்தல் மாதாேகாவில் வடக்கு 

ெதரு(வா டு 4) , 2.இளங்காக்கூ  (வ.கி) உைலயூ  (ஊ) ேகாடாேரந்தல் 

மாதாேகாவில் நடுத்ெதரு(வா டு 5) , 3.இளங்காக்கூ  (வ.கி) உைலயூ  (ஊ) 

ேகாடாேரந்தல் மாதாேகாவில் ெதற்குத்ெதரு(வா டு 5)

154 154 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெபாக்கனாேரந்தல்.

1.இளங்காக்கூ  (வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) ெபாக்கனாேரந்தல் ஆதி திராவிட  

காலணி வா டு 2 , 2.இளங்காக்கூ  (வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) ெபாக்கனாேரந்தல் 

அம்மன் ேகாவில் யாதவ  ெதரு வா டு 2 , 3.இளங்காக்கூ  (வ.கி) 

ெபான்னக்கேனr(ஊ) ெபாக்கனாேரந்தல்ெதற்குத்ெதரு வா டு 2 , 4.இளங்காக்கூ  

(வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) ப்◌ி.சேவrயா பட்டணம் மாதா ேகாவில் ெதரு   

வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ஆதனக்குறிச்சி

1.ெபாசுக்குடி மற்றும் பிரபக்களூ  (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) ஆதனகுறிச்சி வடக்கு 

குடியிருப்பு (வா டு 1) , 2.ெபாசுக்குடி(வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) கண்மாய்கைர 

கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 3.ெபாசுக்குடி  (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) யாதவ  ெதரு 

(வா டு 1) , 4.ெபாசுக்குடி  (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) ஆதனகுறிச்சி 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வா டு 1) , 5.ெபாசுக்குடி (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) 

ஆதனகுறிச்சி ேமற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 6.பிரபக்களூ  (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) 

கிழவேனr ேதவ  குடியிருப்பு (வா டு 3) , 7.பிரபக்களூ  (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) 

கிழவேனr காலனி குடியிருப்பு பள்ளிவாசல் ெகாட்டைக (வா டு 3) , 8.பிரபக்களூ  

(வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) கிழவேனr பள்ளிவாசல் ெகாட்டைக (வா டு 4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம், 

கிழக்குபக்கம், 

புளியங்குடி

1.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு  (வா டு 1) , 2.புளியங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முைளக்ெகாட்டு திண்ைண வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 3.புளியங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவ  ெதரு  (வா டு 1) , 4.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

இராமநாதன் ேகாவில்  ெதரு  (வா டு 1) , 5.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ராக்கச்சி ேகாவில்  ெதரு (வா டு 1) , 6.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராமன் 

ேகாவில் ெதற்கு ெதரு (வா டு 1) , 7.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊரணி 

ேமற்கு ெதரு (வா டு 1) , 8.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முைளக்ெகாட்டு 

திண்ைண ெதற்கு ெதரு (வா டு 2) , 9.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முைளக்ெகாட்டு திண்ைண கிழக்கு ெதரு (வா டு 2) , 10.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) யாதவ  வடக்கு ெதரு (வா டு 2) , 11.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூசாr 

ெதரு (வா டு 2) , 12.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதற்கு ெதரு (வா டு 

2) , 13.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வா டு  2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

157 157 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம்,   

ேமற்குகுபக்கம், 

புளியங்குடி

1.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாபாலன் ெதரு (வா டு 2) , 2.புளியங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதற்கு ெதரு (வா டு 2) , 3.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பள்ளிவாசல் வடக்கு ெதரு (வா டு 2) , 4.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மறவ  வடக்கு ெதரு (வா டு 3) , 5.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியா  

ெதரு (வா டு 3) , 6.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் கிழக்கு ெதரு 1 

(வா டு 3) , 7.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் கிழக்கு ெதரு 2(வா டு 3) , 

8.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு (வா டு 3) , 9.புளியங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பஸ்ஸ்டாப் ெதரு (வா டு 3) , 10.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கூத்தப்ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு (வா டு 3) , 11.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஓத்தவடு ெதரு (வா டு 3) , 12.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் ேகாவில் 

ெதரு (வா டு 3) , 13.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழய காலனி (வா டு 3) , 

14.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாட்ைட காலனி ெதரு (வா டு 3) , 

15.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்பட்டன் ஊரணி ெதரு  (வா டு 3) , 

16.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலிய  காலனி (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி, 

வடக்கு கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி 

,ெவண்ண  வாய்க்கால்

1.விளங்களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவண்ண  வாய்க்கால் ேமற்கு  (வா டு 3) , 

2.விளங்களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவண்ண வாய்கால் கிழக்கு  (வா டு 3) , 

3.விளங்களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன காலணி (வா டு 3)

159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி, 

வடக்கு கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி,  

ெவண்ண  வாய்க்கால்

1.விளங்களத்தூ  (வ.கி) ெவங்கலக்குறிச்சி (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் (வா டு 3) , 

2.விளங்களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்ணாபுரம் (வா டு 3) , 3.ஆைணேசr (வ.கி) 

விளங்களத்தூ  (ஊ) பருக்ைகக்குடி யாதவெதரு  (வா டு 5) , 4.ஆைணேசr (வ.கி) 

விளங்களத்தூ  (ஊ) பருக்ைகக்குடி அrஜன காலணி  (வா டு 5) , 5.விளங்களத்தூ  

(வ.கி) ெவங்கலக்குறிச்சி (ஊ) கீழப்பைனயடிேயந்தல் (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்கு பக்கம், 

ெசல்வநாயகபுரம்

1.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் 

ேமற்குெதரு 1 (வா டு 2) , 2.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் 

(ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் ேமற்குெதரு 2 , 3.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் ேமற்குெதரு 3   (வா டு 2) , 

4.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் 

நடுத்ெதரு(வா டு 2) , 5.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) 

ெசல்வநாயகபுரம் நடுத்ெதரு 2 , 6.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் நடுத்ெதரு 3 , 7.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் பிள்ைளயா  ேகாவில்ெதரு 1   

(வா டு 2,3) , 8.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) 

ெசல்வநாயகபுரம் பிள்ைளயா  ேகாவில்ெதரு 2   (வா டு 2,3) , 

9.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் 

முைளக்ெகாட்டு திண்ைணத்ெதரு 1  (வா டு 3) , 10.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் முைளக்ெகாட்டு 

திண்ைணத்ெதரு 2  (வா டு 3) , 11.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் முைளக்ெகாட்டு திண்ைணத்ெதரு  3   

(வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,      

   வடக்கு கட்டிடம், 

ெசல்வநாயகபுரம்.

1.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் ேமற்கு ெதரு 

 (வா டு 4) , 2.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி)  ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் 

கிழக்கு ெதரு 1 (வா டு 4) , 3.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி)  ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) 

ெசல்வநாயகபுரம் வடக்குெதரு 1 (வா டு 2,4) ,

162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்கு கட்டிடம், 

ெசல்வநாயகபுரம்.

1.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி)  ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் 

ெதற்குெதரு (வா டு4,3) , 2.கீரனூ  (வ.கி) ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) தட்டேனந்தல் 

ெதற்கு ெதரு (வா டு 4) , 3.கீரனூ  (வ.கி)  ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) பிள்ைளயா  

ேகாவில் ெதரு (வா டு 4) , 4.கீரனூ  (வ.கி) ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) 

முைளக்ெகாட்டு திண்ைணத் ெதரு (வா டு 4) , 5.கீரனூ  (வ.கி) 

ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 4) , 6.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி)  

ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ஆைனேசr சாைல (வா டு 4) , 7.ேமலமுதுகுளத்தூ  

(வ.கி)  ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) பள்ளிக்கூடம் ெதரு (வா டு 4) , 

8.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி)  ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 1,2  (வா டு 4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

163 163 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பகுதி, கீரனூ .

1.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு 1 , 2.கீரனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு  வா டு 2 , 3.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு 

ெதரு வா டு 2 , 4.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முைளக்ெகாட்டு ெதரு  வா டு 2 , 

5.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு  வா டு 2 , 6.கீரனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 2 , 7.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திடீ  நக  

வா டு 2 , 8.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபஸ் ெதரு  வா டு 2 , 

9.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாவித  ெதரு வா டு 2 , 10.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) அருந்ததிய  ெதரு வா டு 2 , 11.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr ெதரு 

வா டு 2 , 12.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் ேராடு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

164 164 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குப் பகுதி, கீரனூ

1.ஆைணேசr (வ.கி) கீரனூ  (ஊ) ேமலபண்ைணக்குளம் கிழக்குெதரு , 

2.ஆைணேசr (வ.கி) கீரனூ  (ஊ) ேமலபண்ைணக்குளம் ேமற்குெதரு , 

3.ஆைணேசr (வ.கி) கீரனூ  (ஊ) கீழபண்ைணகுளம் , 4.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கீரனூ  காலணி வா டு 1 , 5.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீரனூ  காலணி வா டு 2 

, 6.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைவத்தியேனந்தல் காலணி வா டு 1 , 7.கீரனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைவத்தியேனந்தல் காலணி 2 , 8.கீரனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ைவத்தியேனந்தல்

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி, 

ஆத்திகுளம்.

1.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) ஆத்திகுளம் வடக்குெதரு வா டு 

1 , 2.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) ஆத்திகுளம் வா டு 1 , 

3.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) ெதற்கு வாச்சேனந்தல் வா டு 3 

, 4.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) வாச்சேனந்தல் வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குெதரு, 

ஆத்திகுளம்.

1.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) கடம்பன்குளம் வா டு 4 , 

2.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) கடம்பன்குளம் வடக்குத்ெதரு  

வா டு 4 , 3.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) ெமாச்சிகுளம் வா டு 

2 , 4.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) ெமாச்சிகுளம் கிழக்குத்ெதரு 

வா டு 2

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,      

    புதிய கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி, நல்லூ .

1.நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு வா டு 1,2 , 2.நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு வா டு 2,3 , 3.நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வா டு 3 , 

4.நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்கீழத்ெதரு வா டு 3 , 5.நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நல்லூ  காலணி வா டு 3

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெகால்லங்குளம்.

1.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லங்குளம் வடக்குெதரு (வா டு 3) , 

2.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லங்குளம் நடுத்ெதரு (வா டு 3) , 

3.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லங்குளம் ெதற்குெதரு (வா டு 3) , 

4.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லங்குளம் ஊரணிகைர ெதரு(வா டு 3)
 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புல்வாய்க்குளம்.

1.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதுகுளத்தூ  ேராடு ெதரு  (வா டு 1) , 

2.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்வாய்க்குளம் ெதற்கு ெதரு(வா டு 1) , 

3.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்வாய்க்குளம் நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 

4.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்வாய்க்குளம் வடக்கு ெதரு  (வா டு 1) , 

5.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உசிலங்குளம்(வா டு 2)

170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கீழக்காஞ்சிரங்குளம்.

1.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழக்காஞ்சரங்குளம் (ஊ) கீழக்காஞ்சரங்குளம் 

கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 2.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழக்காஞ்சரங்குளம் 

(ஊ) கீழக்காஞ்சரங்குளம் ேமலத்ெதரு (வா டு 1) , 3.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

கீழக்காஞ்சரங்குளம் (ஊ) கீழக்காஞ்சரங்குளம் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

4.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழக்காஞ்சரங்குளம் (ஊ) எட்டிச்ேசr 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 5.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழக்காஞ்சரங்குளம் 

(ஊ) எட்டிச்ேசr வடக்குத்ெதரு (வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

171 171 பிற்படுத்தப்பட்ேடா  

மாணவிய  விடுதி, 

வடக்குப்பகுதி, 

முதுகுளத்தூ .

1.கண்டிலான் (வ.கி) காத்தாகுளம் (ஊ) அப்பியேனந்தல் (வா டு 1) , 2.கண்டிலான் 

(வ.கி) காத்தாகுளம் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வா டு 1) , 3.கண்டிலான் (வ.கி) 

காத்தாகுளம் (ஊ) காத்தாகுளம் கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 4.கண்டிலான் (வ.கி) 

காத்தாகுளம் (ஊ) காத்தாகுளம் ேமற்குெதரு (வா டு 1) , 5.ேமலமுதுகுளத்தூ  

(வ.கி) ெசல்வ நாயகபுரம் (ஊ) தூr (வா டு 1) , 6.கண்டிலான் (வ.கி) காத்தாகுளம் 

(ஊ) கீழமானங்கைர கிழக்கு  (வா டு 2) , 7.கண்டிலான் (வ.கி) காத்தாகுளம் (ஊ) 

கீழமானங்கைர  காலணி (வா டு 2)

172 172 சி.எஸ்.ஐ.ெதாடக்கப்பள்

ளி, முதுகுளத்தூ

1.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) பஜா  ெதரு (வா டு 12) , 

2.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெபrய பள்ளிவாசல் ெதரு  (வா டு 

12) , 3.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) கடலாடி ேராடு (வா டு 11) , 

4.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) காவல்காரன் சந்து(வா டு 11) , 

5.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ேதவ  நக   (வா டு 11) , 

6.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) பிள்ைளமா  ெதரு  (வா டு 12) , 

7.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ேபட்ைட ெதரு  (வா டு 12)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

173 173 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

முதுகுளத்தூ .

1.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) கீழரத வதி (வா டு 13) , 

2.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) அக்ரஹாரம் ெதரு (வா டு 13) , 

3.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) நாயக்க  ேமலத்ெதரு (வா டு 13) , 

4.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) நாயக்க  கிழக்குத்ெதரு (வா டு 13) 

, 5.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) கீழ ரதவதி முதல் ரதவதி(வா டு 

13) , 6.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) கீழ ரதவதி 2 வது 

ெதரு(வா டு 13) , 7.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) கீழரத வதி 3வது 

ெதரு(வா டு 13)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

174 174 பிற்படுத்தப்பட்ேடா  

மாணவிய  விடுதி, 

ெதற்குப்பகுதி, 

முதுகுளத்தூ

1.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) கந்தசாமிபுரம் 

கிழக்குெதரு(வா டு 7) , 2.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) 

கந்தசாமிபுரம் கிழக்குெதரு(வா டு 7) , 3.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  

(ேப) ெமாச்சிகுளத்தா  சந்து(வா டு 7) , 4.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  

(ேப) வரகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு(வா டு 9) , 5.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

முதுகுளத்தூ  (ேப) முகமதியா வடக்குெதரு(வா டு 9) , 6.கீழமுதுகுளத்தூ  

(வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) முைளக்ெகாட்டுத்திண்ைண ெதரு(வா டு 9) , 

7.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ஆசாr ெதரு(வா டு 9) , 

8.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) வக்கில் 

ராமலிங்கம்பிள்ைளசந்து(வா டு 9) , 9.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  

(ேப) இைடயூ குடி சந்து(வா டு 9) , 10.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  

(ேப) முைளக்ெகாட்டு திண்ைண ெதரு வா டு 9 , 11.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

முதுகுளத்தூ  (ேப) முக்கந்த சந்து(வா டு 11) , 12.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

முதுகுளத்தூ  (ேப) மறவ  ெதரு(வா டு 11) , 13.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

முதுகுளத்தூ  (ேப) திருவள்ளுவ  ெதரு(வா டு 11) , 14.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

முதுகுளத்தூ  (ேப) ஹrஜன் ெதற்கு ெதரு வா டு 11 , 15.கீழமுதுகுளத்தூ  

(வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ஹrஜன்  நடுத் ெதரு(வா டு 11) , 16.கீழமுதுகுளத்தூ  

(வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) பஜா  ெதரு(வா டு 7) ,

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

17.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ேசக்மிதா  ெதரு(வா டு 11) , 

18.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) கடலாடி ேராடு (வா டு 11) , 

19.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெபrய பள்ளிவாசல் ெதரு(வா டு 

12) , 20.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) சுடைல ஊரணி 

ெதரு(வா டு 7) , 21.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ஜாகி உேஷன் 

ெதரு(வா டு 6) , 22.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெசட்டியா  

ெதரு(வா டு 11)

175 175 பள்ளிவாசல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குபுதிய கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, 

முதுகுளத்தூ

1.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) திடல் பாைத வா டு 3 , 

2.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) திடல் நடுத் ெதரு வா டு 3 , 

3.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) திடல்ெதற்கு ெதரு வா டு 4 , 

4.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெசக்கடி ெதரு வா டு 4 , 

5.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) மீனாட்சிபுரம் வா டு 5 , 

6.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) உழவன் ேதாப்பு காலணி வா டு 5 , 

7.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) கந்தசாமிபுரம் காலணி வா டு 5

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

176 176 பள்ளிவாசல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குபுதிய கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி, 

முதுகுளத்தூ .

1.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) காமராஜ் நக  வா டு 6 , 

2.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ஜாகி உேஷன் 1வது ெதரு வா டு 6 

, 3.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ஜாகி உேஷன் 2வது ெதரு வா டு 

6 , 4.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) சுடைலஊரணி பாைத வா டு 4 , 

5.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) திடல் நாடா  ெதரு வா டு 4 , 

6.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) கந்தசாமிபுரம் கிழக்குெதரு வா டு 7

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

177 177 பள்ளிவாசல் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, 

புதுக்கட்டிடம், வடக்கு 

பகுதி, வடக்குப் 

பக்கம், ேமற்கு பகுதி, 

முதுகுளத்தூ .

1.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) திடல் பாைத வா டு 3 , 

2.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) வன்னா  ெதரு (வா டு 4) , 

3.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) மா ெகட் முதல் ெதரு (வா டு 14) , 

4.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) மா ெகட் 2வது ெதரு (வா டு 14) , 

5.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) தபால் அலுவலகத்ெதரு (வா டு 5) , 

6.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) உலகன் ேதாப்பு காலனி (வா டு 5) , 

7.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) கந்தசாமிபுரம் காலனி (வா டு 5) , 

8.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெபrயா  நக  (வா டு 5) , 

9.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ேதேவந்திர நக  (வா டு 6) , 

10.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) முஸ்தபா புரம் (வா டு 6)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

178 178 பள்ளிவாசல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய வடக்கு 

கட்டிடம், வடக்கு 

பகுதி, முதுகுளத்தூ

1.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) முகமதிய  ெதற்கு ெதரு வா டு  8 , 

2.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) அலியா  ெதரு வா டு 8 , 

3.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) முகமதிய  நடுத் ெதரு வா டு 8 , 

4.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) முகமதிய  வடக்குத் ெதரு வா டு 8 

, 5.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) முகமதிய  ெதற்கு ெதரு (வா டு 

10) , 6.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) அலியா  ெதரு (வா டு 8) , 

7.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) வரமாகாளியம்மன் ெதரு வா டு 9 , 

8.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ேகாசு ராவுத்த  ெதரு வா டு  10 , 

9.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) சரவணெபாய்ைக ஊரணி பஜா  

ெதரு வா டு 7 , 10.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெமாச்சிகுளத்தூ  

சந்து வா டு 7

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

179 179 பள்ளிவாசல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,  

புதிய வடக்கு 

கட்டிடம், வடக்கு 

பகுதி, முதுகுளத்தூ .

1.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) திடல் பள்ளிவாசல் ெதரு வா டு  3 , 

2.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) திடல் அல்லாபிச்ைச ெதரு வா டு  

3 , 3.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) திடல் கிழக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 

4.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) திடல் நாடா  ெதரு (வா டு 3) , 

5.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) திடல் பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு 3) 

, 6.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) இராஜாக்கள் ெதரு (வா டு 14) , 

7.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) வடக்கூ  நடுத்ெதரு (வா டு 15) , 

8.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ேலாக்கல் பண்டு பஜா  ெதரு 

(வா டு 2,14,15) , 9.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) வடக்கூ  

முைளக்ெகாட்டு திண்ைணத்ெதரு (வா டு 15) , 10.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

முதுகுளத்தூ  (ேப) திடல் பாைதத்ெதரு (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

180 180 டி இ எல் சி உய  

நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

முதுகுளத்தூ .

1.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ேகாகுல் நக  (வா டு 2) , 

2.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ேநத்தாஜிநக  (வா டு 2) , 

3.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) மருத்துவமைன 2வது ெதரு (வா டு 

2) , 4.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) மருத்துவமைன 1வது ெதரு   

(வா டு 2) , 5.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) வடக்கூ  நாடா  ெதரு 

(வா டு 15) , 6.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ஓதுவா  ெதரு(வா டு 

15) , 7.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ேலாக்கல் பண்டு பஜா  ெதரு 

(வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

181 181 டி இ எல் சி உய  

நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

முதுகுளத்தூ .

1.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெசல்வியம்மன் ேகாயில் கிழக்கு 

5வது ெதரு (வா டு14) , 2.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) 

ெசல்வியம்மன் ேகாயில் கிழக்கு 4வது ெதரு (வா டு14) , 3.ேமலமுதுகுளத்தூ  

(வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெசல்வியம்மன் ேகாயில் கிழக்கு 3வது ெதரு  (வா டு 

14) , 4.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெசல்வியம்மன் ேகாயில் 

கிழக்கு 2வது ெதரு  (வா டு 14) , 5.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) 

ெசல்வியம்மன் ேகாயில் கிழக்கு 1வதுெதரு  (வா டு 14) , 6.ேமலமுதுகுளத்தூ  

(வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெசல்வியம்மன் ேகாயில் ேமற்கு 2வது ெதரு  (வா டு 

14) , 7.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெசல்வியம்மன் ேகாயில் 

ேமற்கு 1வது ெதரு (வா டு 14) , 8.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) 

சுவாமிகள் மடத்து ெதரு (வா டு 14) , 9.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  

(ேப) அய்யனா  ேகாவில் ெதரு (வா டு 15) , 10.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

முதுகுளத்தூ  (ேப) வடக்கூ  நடுத்ெதரு  (வா டு 15) , 11.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

முதுகுளத்தூ  (ேப) வடக்கூ  முைளக்ெகாட்டு திண்ைன ெதரு(வா டு 15)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

182 182 டி இ எல் சி 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு-

ேமற்குக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பக்கம், 

முதுகுளத்தூ .

1.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெகான்னடி விநாயக  ேகாயில் 

3வது ெதரு (வா டு 15) , 2.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) 

ெகான்னடி விநாயக  ேகாவில் 2வது ெதரு (வா டு 15) , 3.ேமலமுதுகுளத்தூ  

(வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) ெகான்னடி விநாயக  ேகாவில் 1வது ெதரு  (வா டு 15) 

, 4.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) வாைககுளம் அrஜன 

வடக்குத்ெதரு(வா டு 1) , 5.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) 

வாைகக்குளம் அrஜன ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 6.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

முதுகுளத்தூ  (ேப) இைடய  வாைகக்குளம்1 (வா டு 2) , 7.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

முதுகுளத்தூ  (ேப) இைடய  வாைகக்குளம்2 (வா டு 2) ,

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

183 183 டி இ எல் சி 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு-

ேமற்குக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பக்கம், 

முதுகுளத்தூ .

1.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) இைடய  வாைகக்குளம் 3 (வா டு 

2) , 2.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) இைடய  வாைகக்குளம் 

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு (வா டு 2) , 3.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) 

முதுகுளத்தூ  (ேப) ேலாக்கல் பண்டு பஜா  ெதரு (வா டு 1) , 

4.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) அம்ேபத்கா  நக  (வா டு 1) , 

5.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) பஞ்சாயத்து யூனியன் ஆபிஸ் 

ெதரு (வா டு 1) , 6.ேமலமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) வடக்கூ  

ஆசாr ெதரு (வா டு 14) , 7.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) 

வடக்கூ  அrஜன காலணி ேமற்கு காந்தி நக  (வா டு1) , 8.கீழமுதுகுளத்தூ  

(வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) வடக்கூ  அrஜன காலணி (கிழக்கு) (வா டு 1) , 

9.கீழமுதுகுளத்தூ  (வ.கி) முதுகுளத்தூ  (ேப) வடக்கூ  அrஜன காலணி காந்தி 

நக  காலணி  (வா டு 1)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

184 184 டி.இ.எல்.சி. 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

காக்கூ

1.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ ெதரு 1(வா டு 3) , 2.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேதவ ெதரு 2(வா டு 3) , 3.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ ெதரு 3(வா டு 3) 

, 4.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திர ெதரு 1(வா டு 4) , 5.காக்கூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திர ெதரு 2(வா டு 4) , 6.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேதேவந்திர ெதரு 3(வா டு 4) , 7.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திர ெதரு 

4(வா டு 4) , 8.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திர ெதரு 5(வா டு 4) , 

9.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திர ெதரு 6(வா டு 4) , 10.காக்கூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேசாைலபுரம் 1(வா டு 4) , 11.வகாக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேசாைலபுரம் 2(வா டு 4) , 12.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ  காலணி(வா டு 3) 

, 13.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாசிபுரம்(வா டு 3)

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதுகட்டிடம், 

ெதற்குபக்கம், காக்கூ

1.காக்கூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காக்கூ  முஸ்lம் ெதரு வா டு 2 , 2.காக்கூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காக்கூ  யாதவ ெதரு  வா டு 1,2 , 3.காக்கூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) காக்கூ  யாதவ  ெதரு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்குக்கட்டிடம், 

ெதற்குபக்கம், காக்கூ

1.காக்கூ   (வ.கி) புளியங்குடி(ஊ) கைதயன் வா டு 5 , 2.கருமல் (வ.கி) 

புளியங்குடி(ஊ) ஆண்டிச்சிேயந்தல் வா டு 6 , 3.ெபாசுக்குடி (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி 

(ஊ) ஆதனகுறிச்சி காலணி வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 4.ெபாசுக்குடி(வ.கி) 

ஆதனகுறிச்சி (ஊ) ஆதனகுறிச்சி காலணி ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 5.ெபாசுக்குடி 

(வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) ஆதனகுறிச்சி அrசன் பைழய குடியிருப்பு (வா டு 2)

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

வடக்குப் பகுதி, 

காக்கூ

1.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திராநக  (வா டு 1) , 2.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெசட்டியா  ெதரு வடக்கு 1 , 3.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியா ெதரு 

வடக்கு 2 (வா டு 1) , 4.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளமா ெதரு வடக்கு 

(வா டு 1) , 5.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்லிம்ெதரு வடக்கு 1 (வா டு 1) , 

6.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்லிம்ெதரு வடக்கு 2 (வா டு 1) , 7.காக்கூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு (வா டு 1) , 8.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  

ெதற்குெதரு (வா டு 1) , 9.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு (வா டு 1) , 

10.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு 2 (வா டு 1) , 11.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்குெதரு 3 (வா டு 1) , 12.காக்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சமத்துவபுரம் 

(வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

இராமலிங்கபுரம்

1.குமராகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமலிங்கபுரம் யாதவ  

ேமலக்குடியிருப்பு(வா டு 3) , 2.குமராகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமலிங்கபுரம் 

யாதவ  ேமற்கு ெதரு ேமற்குப்பகுதி(வா டு 3) , 3.குமராகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ராமலிங்கபுரம் யாதவ  கிழக்குத்ெதரு ேமற்குப்பகுதி(வா டு 3) , 4.குமராகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமலிங்கபுரம் யாதவ  கிழக்குத்ெதரு கிழக்குப்பகுதி(வா டு 3) 

, 5.குமராகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு கிழக்குப்பகுதி(வா டு 2) , 

6.குமராகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எருதன்குளம் கிராமம்(வா டு 1,2)

189 189 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

குமாரக்குறிச்சி

1.குமாரக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரக்குறிச்சி புதிய காலணி பகுதி(வா டு 2) 

, 2.குமாரக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரக்குறிச்சி பைழய காலணி பகுதி 

வடக்குெதரு(வா டு 2) , 3.குமாரக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரக்குறிச்சி 

பைழய காலணி வடக்கு ெதன்பக்கம் பகுதி(வா டு 2) , 4.குமாரக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) குமாரக்குறிச்சி பைழய காலணி நடுத்ெதரு ெதன்பக்கம்(வா டு 1,2) , 

5.குமாரக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரக்குறிச்சி பிள்ைளமா ெதரு 

ேமற்குப்பகுதி(வா டு 1) , 6.குமாரக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரக்குறிச்சி 

பிள்ைளமா  ெதரு கிழக்குப்பகுதி(வா டு 1)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

190 190 சமுதாயக் கூடம், 

கருமல்

1.கருமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன் புதுகாலணி  வா டு 4,5 , 2.கருமல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அrஜன் பைழய காலனி  வா டு 3 , 3.கருமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அrஜன் நடு குடியிருப்பு  வா டு 1,2 ,

191 191 இ.!ேசைவ ைமயம்-!
கருமல்

1.கருமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன் ெதற்கு குடியிருப்பு  வா டு 2 , 2.கருமல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா ,பிள்ைள,ேகானா  குடியிருப்பு வா டு 3,2 ,              

                                                                                           

                      3.கருமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு வா டு 3 ,  

                       4.கருமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருளப்பக்ேகான் குடியிருப்பு 

192 192 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்கு பக்கம், 

ெபrயைகயகம்

1.இளங்காக்கூ   (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) அணிகுருந்தன் வடக்குெதரு (வா டு 6) , 

2.இளங்காக்கூ   (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) அணிகுருந்தன் ெதற்கு ெதரு (வா டு 6) , 

3.இளங்காக்கூ   (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) ேகாபாலபுரம் (வா டு 6) , 4.இளங்காக்கூ   

(வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) சண்முகநாதபுரம் (வா டு 8) , 5.இளங்காக்கூ   (வ.கி) 

ேதrருேவலி(ஊ) இளங்காக்கூ  ெதற்கு குடியிருப்பு (வா டு 8)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

193 193 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்கு பக்கம், 

ெபrயைகயகம்

1.இளங்காக்கூ   (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) இளங்காக்கூ  ஆதிதிராவிட  காலணி 

(வா டு 8) , 2.இளங்காக்கூ   (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) ெபrய ைகயகம் 

ஆதிதிராவிட  காலணி (வா டு 7) , 3.இளங்காக்கூ   (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) 

ெபrய ைகயகம் கிழக்குெதரு (வா டு 7) , 4.இளங்காக்கூ   (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) 

ெபrய ைகயகம் ேமலத்ெதரு (வா டு 7) , 5.கருமல் (வ.கி) ேதrருேவலி (ஊ) 

சின்னக் ைகயகம் (வா டு 7)

194 194 ராவுத்த  சாகிப்  

உய நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்கு பக்க 

கட்டிடம், 

ெதற்குப்பக்கம், 

ேதrருேவலி

1.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதrருேவலி முஸ்lம் ெதரு (வா டு 2)

195 195 ராவுத்த  சாகிப்  

உய நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பக்கம், 

இேதrருேவலி

1.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதrருேவலி யாதவ  ேமற்கு ெதரு (வா டு 1) , 

2.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதrருேவலி யாதவ  கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1,3)

196 196 ராவுத்த  சாகிப் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    

 ேமற்குபக்கம் 

புதுகட்டிடம், கிழக்கு 

r

1.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்பச்ேசr ெதற்கு ெதரு  (வா டு 4) , 

2.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்பச்ேசr வடக்கு ெதரு (வா டு 3,4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

197 197 ராவுத்த  சாகிப் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    

 ேமற்குபக்கம் 

புதுகட்டிடம், ேமற்கு  

பக்கம்  ேதrருேவலி

1.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழப்பச்ேசr வடக்குெதரு (வா டு 4) , 

2.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதrருேவலி கீழபச்ேசr ெதற்குெதரு  (வா டு 

4,5)

198 198 ெசயிண்ட் ேஜாசப் 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

புதுகட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

மட்டியாேரந்தல்

1.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் வடக்குத்ெதரு 

(வா டு 3)2.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் 

வடக்குத்ெதரு 2 (வா டு 3) , 3.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) 

மட்டியேரந்தல் வடக்குத்ெதரு(வா டு 3) , 4.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr 

(ஊ) மட்டியேரந்தல் நடுத்ெதரு வா டு 3 , 5.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr 

(ஊ) மட்டியேரந்தல் நடுத்ெதரு  (வா டு 3) , 6.தாளியேரந்தல் (வ.கி) 

ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் நடுத்ெதரு  (வா டு 3) , 7.தாளியேரந்தல் 

(வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் கிழக்குத்ெதரு (வா டு 3,4) , 

8.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 

4) , 9.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் யாதவ  

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

10.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் யாதவ  குடியிருப்பு 

 (வா டு 4) , 11.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் 

ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு (வா டு 4) , 12.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr 

(ஊ) மட்டியேரந்தல் பஸ்டாப் (வா டு 4) , 13.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr 

(ஊ) மட்டியேரந்தல் ெமயின் ேராடு வா டு 4 , 14.தாளியேரந்தல் (வ.கி) 

ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் ஆதிதிராவிட  காலணி 1 (வா டு 4) , 

15.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் (வா டு 4) , 

16.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) தாளியாேரந்தல் வடக்குெதரு 

(வா டு 4) , 17.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) தாளியாேரந்தல் 

நடுத்ெதரு (வா டு 4) , 18.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) 

ி ே ந் ல் ெ ற் த்ெ டு199 199 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பக்கம், 

கடம்ேபாைட

1.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) கடம்ேபாைடவடக்குெதரு வா டு3 , 

2.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) வடக்குத்ெதரு 1(வா டு 3) , 3.தாலியேரந்தல் 

(வ.கி) பூேசr (ஊ) வடக்குெதரு 2 (வா டு 3) , 4.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) 

நடுத்ெதரு 1 (வா டு 3) , 5.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) நடுத்ெதரு 2 (வா டு 3) 

, 6.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 1 (வா டு 3) , 7.தாலியேரந்தல் 

(வ.கி) பூேசr (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 2 (வா டு 3) , 8.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) 

ேமற்குத்ெதரு (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு புதியகட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, பூேசr

1.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூேசr வடக்குெதரு(வா டு 1) , 2.பூேசr (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பூேசr பிள்ைளமா ெதரு (வா டு 1) , 3.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூேசr 

பைறய ெதரு (வா டு 1) , 4.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 

5.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கம்மாள ெதரு (வா டு 1) , 6.பூேசr (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) அரண்மைனெதற்குெதரு (வா டு 2) , 7.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அருந்ததிய ெதரு (வா டு 2,3) , 8.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  

காலணி ெதரு  (வா டு 1)

201 201 சாந்தி ஆசிரம 

கிராமவித்யாலயம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி,வலது 

பக்கம், 

ஆதங்ெகாத்தங்குடி

1.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு (வா டு 

1) , 2.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருப்பணசாமி ேகாவில்ெதரு (வா டு 

1) , 3.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நக  (வா டு 1) , 

4.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) டாக்ட . பி.ஆ .அம்ேபத்கா  நக  (வா டு 

1) , 5.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வா டு 2)
 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

202 202 சாந்தி ஆசிரம 

கிராமவித்யாலயம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்கு பகுதி, இடது 

பக்கம், 

ஆதங்ெகாத்தங்குடி

1.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு(வா டு 1,2) , 

2.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குக்குடியிருப்பு கிழக்குத்ெதரு வா டு 

2,3) , 3.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குக்குடியிருப்பு நடுத்ெதரு 

வா டு 3) , 4.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குக்குடியிருப்பு 

ேமற்குத்ெதரு (வா டு 3)

203 203 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,      

   ேமற்கு பக்கம், 

ெபrயஇைல

1.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ெபrயஇைல (ஊ) வடக்குெதரு (வா டு 1) , 

2.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ெபrயஇைல (ஊ) ெதற்குெதரு (வா டு 1,2) , 

3.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ெபrயஇைல (ஊ) ேமற்குெதரு (வா டு 3) , 

4.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ெபrயஇைல (ஊ) ெபrயஇைல காலணி (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

லாகல்

1.கருமல் (வ.கி) அரப்ேபாது (ஊ) அரப்ேபாது (வா டு 1) , 2.ேதrருேவலி, 

(வ.கி)அரப்ேபாது (ஊ) லாகல் (வா டு 3) , 3.ேதrருேவலி, (வ.கி)  அரப்ேபாது (ஊ) 

உத்தன்(வா டு 3)

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

மருதகம்

1.ேதrருேவலி (வ.கி) அரப்ேபாது (ஊ) மருதகம் (வா டு 4,5) ,

206 206 இ- ேசைவ ைமயம், 

மருதகம்

1.கீழசிறுேபாது (வ.கி) எஸ்.ஆ .என். பழங்குளம் (ஊ) எஸ்.ஆ .என். பழங்குளம் 

(வா டு 1) , 2.கீழசிறுேபாது (வ.கி) எஸ்.ஆ .என். பழங்குளம் (ஊ) எஸ்.ஆ .என். 

பழங்குளம்  (வா டு 1) ,   3.ேதrருேவலி (வ.கி) அரப்ேபாது (ஊ) கீழப்பைனயூ  

ெதற்கு (வா டு 2) , 4.ேதrருேவலி (வ.கி) அரப்ேபாது (ஊ) கீழப்பைனயூ  வடக்கு 

 (வா டு 2) , 5.கருமல் (வ.கி) அரப்ேபாது (ஊ) கீழக்கருமல் (வா டு 1)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

சைடயேனr

1.கீழசிறுேபாது (வ.கி)எஸ்.ஆ .என். பழங்குளம் (ஊ) சைடயேனr நடுத்ெதரு 

ேமற்குப்பகுதி(வா டு 2) , 2.கீழசிறுேபாது (வ.கி)எஸ்.ஆ .என். பழங்குளம் (ஊ) 

சைடயேனr நடுத்ெதரு காலணி கிழக்குப்பகுதி(வா டு 2)

208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

புதிய நடுக்கட்டிடம், 

சித்திரங்குடி

1.சித்திரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்திரங்குடி கிழக்குத்ெதரு வா டு 1 , 

2.சித்திரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன் காலனி வா டு 1 , 3.சித்திரங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 1

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

புதிய ேமற்குப்பக்கக் 

கட்டிடம், சித்திரங்குடி

1.சித்திரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைறச்சிகுளம் வா டு 2 , 2.சித்திரங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) இ.ேவப்பங்குளம் வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேசாைனப்பிrயான்ேகா

ட்ைட

1.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.பி ேகாட்ைட கண்மாய் ெதரு 

வா டு 1 , 2.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.பி ேகாட்ைட 

பட்டி வா டு 1 , 3.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 

வா டு 1 , 4.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 1 , 

5.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலெதரு வா டு 1

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெகாண்டுலாவி

1.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக (ஊ) ெகாண்டுலாவி 

வடக்குத்ெதரு வா டு 3 , 2.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக (ஊ) 

ெகாண்டுலாவி ெதற்குத்ெதரு வா டு 3 , 3.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  

கிடாத்திருக்ைக  (ஊ) ேமலெகாண்டுலாவி வா டு 3 , 4.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட 

(வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக  (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வா டு 3

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிடாத்திருக்ைக

1.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக (ஊ) கிடாதிருக்ைக 

கிழக்குெதரு வா டு 1 , 2.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)   கிடாத்திருக்ைக (ஊ) 

கிடாதிருக்ைக  முைளெகாட்டுத்ெதரு வா டு 1,2 , 3.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட 

(வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக (ஊ) கிடாதிருக்ைக நடுத்ெதரு வா டு 2 , 

4.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக (ஊ) கிடாதிருக்ைக  

ேமற்குெதரு வா டு 2 , 5.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக (ஊ) 

கிடாதிருக்ைக  அrஜனக்காலணி வா டு 2

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, ஏனாதி

1.ஏனாதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏனாதி கிழக்குத்ெதரு வா டு 1 , 2.ஏனாதி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஏனாதி ேமற்குத்ெதரு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, ஏனாதி

1.ஏனாதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாந்தம்புளி வா டு 4 , 2.ஏனாதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஏனாதி காலணி வா டு 2 , 3.ஏனாதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏனாதி ெகாட்டைக 

வா டு 2 , 4.ஏனாதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூங்குளம் வா டு 3

215 215 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

கீழச்சாக்குளம்

1.ஏனாதி (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கீழச்சாக்குளம் கிழக்கு ஒத்தவடு வா டு 1 , 

2.ஏனாதி (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கீழச்சாக்குளம் கிழக்கு ெதரு வா டு 1 , 

3.ஏனாதி (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கீழச்சாக்குளம் வடக்கு ஒத்தவடு வா டு 1 , 

4.ஏனாதி (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கீழச்சாக்குளம் ேமற்குத்ெதரு வா டு 1 , 

5.ஏனாதி (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) ேமலச்சாக்குளம் கிழக்குத்ெதரு வா டு 2 , 

6.ஏனாதி (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) ேமலச்சாக்குளம் ேமற்குத்ெதரு வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

216 216 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, 

கீழச்சாக்குளம்

1.கண்டிலான் (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கடமங்குளம் ஒத்தவடு வா டு 3 , 

2.ஏனாதி, கண்டிலான் (வ.கி) கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கடம்பங்குளம் வா டு 3 , 

3.கண்டிலான் (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) ேமலமானாங்கைர வா டு 4 , 

4.கண்டிலான் (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) துலுக்கன்குறிச்சி வா டு 5

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பக்கக் 

கட்டிடம், கண்டிலான்

1.கண்டிலான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்டிலான் வடக்குெதரு வா டு 1 , 

2.கண்டிலான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்டிலான் ெதற்குெதரு வா டு 1 , 3.கண்டிலான் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்டிலான் ேமற்குெதரு வா டு 1 , 4.கண்டிலான் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அஞ்சத்தம்பல் வா டு 5,6 , 5.கண்டிலான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மரெவட்டி வா டு 7

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

218 218 சமுதாயக்கூடம், 

கண்டிலான்

1.கண்டிலான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விளாத்திக்கூட்டம் வா டு 2 , 2.ஒருவாேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குளம் வா டு 3,4 , 3.கண்டிலான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நல்லியன் கூட்டம் வா டு 5

219 219 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி, 

புதிய ேமற்கு 

கட்டிடம், ெதற்குப் 

பக்கம்,  

1.இளஞ்ெசம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இளஞ்ெசம்பூ  வடக்கு வா டு 1 , 

2.இளஞ்ெசம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இளஞ்ெசம்பூ  ெதற்குெதரு வா டு 2 ,

220 220 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி, 

புதிய ேமற்கு 

கட்டிடம், வடக்கு 

பக்கம், இளஞ்ெசம்பூ

1.இளஞ்ெசம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாlஸ் லயன்  வா டு 2 , 2.இளஞ்ெசம்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நக  வா டு 2 ,                            

3.இளஞ்ெசம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 2 ,                 

4.இளஞ்ெசம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இளஞ்ெசம்பூ  காலணி வா டு 2

221 221 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதியகட்டிடம்,  

வரம்பல்

1.இளஞ்ெசம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரம்பல் ெதற்கு ெதரு  வா டு 7 , 

2.இளஞ்ெசம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரம்பல் வடக்கு ெதரு வா டு 8  அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

வடக்குக் கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

பூக்குளம்

1.இளஞ்ெசம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூக்குளம் ெதற்குெதரு வா டு 3 , 

2.இளஞ்ெசம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூக்குளம் வடக்குத்ெதரு வா டு 3

223 223 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி 

ெதற்குகட்டிடம்,    

ேமற்குப்பகுதி, 

பூக்குளம்

1.இளஞ்ெசம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூக்குளம் காலணி வா டு 3 , 2.இளஞ்ெசம்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணான்புஞ்ைச வா டு 4 , 3.இளஞ்ெசம்பூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பைறயன்குளம் வா டு 5

224 224 சமுதாயக்கூடம், 

காமாட்சிபுரம்

1.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமாட்சிபுரம் ெதற்குெதரு வா டு 4 , 

2.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமாட்சிபுரம் வடக்குத்ெதரு வா டு 4

225 225 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

ேமலப்பைனயூ

1.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்பைனயூ  ேமற்குெதரு வா டு 3 , 

2.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமாட்சிபுரம் வா டு 3 ,

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கீழச்சிறுேபாது

1.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதரு வா டு 1 , 

2.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகானா  கிழக்குெதரு வா டு 2 , 

3.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு வா டு 3,4,8 , 4.கீழச்சிறுேபாது 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகானா  ேமற்கு ெதரு வா டு 8 , 5.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  காலனி வா டு 8 , 6.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேகாகண்டான் வா டு 8

227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கபள்ளி, 

ேகாழிகுளம்

1.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ேபய்க்குளம் (ஊ) ேகாழிக் குளம் (வா டு 1) , 

2.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ேபய்க்குளம் (ஊ) ஆலங்குளம் (வா டு 2)

228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம், 

ெதற்குப்பக்கம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ேமலச்சிறுேபாது

1.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட  குடியிருப்பு வா டு 2 , 

2.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட  குடியிருப்பு  வா டு 2 , 

3.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 1 , 4.ேமலச்சிறுேபாது 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 2 , 5.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு வா டு 1 , 6.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

வா டு 2

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம், 

கிழக்குப் 

பகுதி,ேமலச்சிறுேபாது

1.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு சக்கிலியன் குடியிருப்பு வா டு 1 

, 2.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வா டு 1 , 3.ேமலச்சிறுேபாது 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைடெதரு வா டு 1 , 4.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேவளாள  குடியிருப்பு வா டு 1 , 5.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் 

ெதரு வா டு 1 , 6.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு குடியிருப்பு வா டு 

1 , 7.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலியன் குளம் வா டு 3

230 230 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

பூலாங்குளம்

1.பி.கீரந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புத்ேதந்தல் (வா டு 2) , 2.பி.கீரந்ைத (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பூலான்குளம் (வா டு 5) , 3.பி.கீரந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்துைடயான் 

(வா டு 6)

231 231 வரப்ெபருமாள் இந்து 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதுக்கட்டிடம், பி. 

கீரந்ைத

1.கீரந்ைத(வ.கி) மற்றும் பி. கீரந்ைத (ஊ) பி.கீரந்ைத (வா டு 1) , 2.கீரந்ைத(வ.கி) 

மற்றும் பி. கீரந்ைத (ஊ) உசிலங்குளம் (வா டு 3) , 3.கீரந்ைத(வ.கி) மற்றும் பி. 

கீரந்ைத (ஊ) உசிலங்குளம் (வா டு 4)  அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

232 232 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,இடது 

புறம், பண்ணந்ைத

1.பி.கீரந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பன்னந்ைத (வா டு 1) , 2.ேபய்க்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேபய்க் குளம் (வா டு 3)

233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

மறவாய்க்குடி

1.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பனிவாசல் ேமற்குெதரு (வா டு 1) , 2.பனிவாசல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பனிவாசல் நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 3.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பனிவாசல் கிழக்குெதரு (வா டு 1) , 4.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பனிவாசல் ெதற்குெதரு (வா டு 1) , 5.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணுன்னி 

ஆதிதிராவிட  காலணி (வா டு 2) , 6.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவாய்க்குடி 

ேமற்குெதரு (வா டு 3) , 7.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவாய்க்குடி 

முைளக்ெகாட்டுதின்ைன ெதரு (வா டு 3) , 8.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மறவாய்க்குடி ேச ைவ ெதற்கு (வா டு 3) , 9.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மறவாய்க்குடி நடுத்ெதரு (வா டு 3) , 10.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மறவாய்க்குடி பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு 3) , 11.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மறவாய்க்குடி ேச ைவ கிழக்கு குடியிருப்பு (வா டு 3 , 12.பனிவாசல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மறவாய்க்குடி ஆதிதிராவிட  காலணி (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குக் கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி,   

வல்லக்குளம்

1.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வடக்கு ெசாக்காைண நடுத்ெதரு 

(வா டு 1) , 2.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) ெதற்கு ெசாக்காைண 

நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 3.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) ெதற்கு 

ெசாக்காைண கிழக்குெதரு (வா டு 2) , 4.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண 

(ஊ) வல்லக்குளம் ேமற்குெதரு (வா டு 3) , 5.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் 

ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் ெதற்கு ெதரு (வா டு 3) , 6.பனிவாசல் (வ.கி) 

மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் கிழக்கு ெதரு (வா டு 3) , 7.பனிவாசல் 

(வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் பள்ளிவாசல் ேந ெதரு (வா டு 3) , 

8.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் ஊரணி 

கிழக்குத்ெதரு (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

235 235 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குக் கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி,  

வல்லக்குளம்

1.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் முஸ்lம் 

கிழக்குெதரு (வா டு 4) , 2.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) 

வல்லக்குளம் ஆதி திராவிட ெதரு (வா டு 4) , 3.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் 

ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் யாதவ  வடக்குெதரு (வா டு 5) , 4.பனிவாசல் 

(வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் யாதவ  ெதற்குெதரு (வா டு 5) , 

5.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் யாதவ  கிழக்குெதரு 

(வா டு 5) , 6.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் 

ேசாைனயா காலணி (வா டு 6)

236 236 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, 

எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம், 

ெதற்குப்பக்கம், 

ெதற்குப்பகுதி  சிக்கல்

1.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு1 (வா டு 7) , 2.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்கு ெதரு2 (வா டு 7) , 3.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு3 (வா டு 

8) , 4.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு1 (வா டு 8) , 5.சிக்கல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு2 (வா டு 8)

237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ஆண்டிச்சிகுளம்

1.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆண்டிச்சி குளம் (வா டு 9)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

238 238 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    

,நடுக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி   சிக்கல்

1.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிக்கல் வடக்கு ெதரு (வா டு 2) , 2.சிக்கல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு(சப்பாணி ேகாவில் ெதரு (வா டு 1)

239 239 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    

,நடுக்கட்டிடம், ேமற்கு 

பகுதி,  சிக்கல்

1.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வா டு 1) , 2.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு1) , 3.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு 1) 

, 4.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதுகுளத்தூ  ெமயின் சாைல (வா டு 6) , 5.சிக்கல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாட்டல் பச்ேசr (வா டு 6) , 6.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கழந  மங்களம் (வா டு 10) , 7.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதினா நக  (வா டு 10)

240 240 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம், இடது 

பக்கம், சிக்கல்

1.ேபய்குளம் (வ.கி), மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு (வா டு 3) , 2.ேபய்குளம் (வ.கி), 

மற்றும் (ஊ) பள்ள  ெதரு (வா டு 3) , 3.ேபய்குளம் (வ.கி), மற்றும் (ஊ) சக்கிலிய  

ெதரு (வா டு 4)

241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குக் கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ெதாட்டியபட்டி

1.ேபய்குளம் (வ.கி), மற்றும் (ஊ) ெதாட்டியபட்டி1(வா டு 5) , 2.ேபய்குளம் (வ.கி), 

மற்றும் (ஊ) ெதாட்டியபட்டி 2 (வா டு 5) , 3.ேபய்குளம் (வ.கி), மற்றும் (ஊ) 

அருந்ததிய  ேமற்கு காலணி (வா டு 4)
 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

242 242 அரசு 

உயா்நிைலப்பள்ளி, 

நுைழவுக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி, 

இதம்பாடல்

1.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு யாதவ  குடியிருப்பு (வா டு 1) , 

2.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு மூஸ்lம் குடியிருப்பு (வா டு 1) , 

3.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு குடியிருப்பு நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 

4.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு யாதவ குடியிருப்பு (வா டு 2)

243 243 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி   

,நுைழவுக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி, 

இதம்பாடல்

1.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதருவிலிருந்து வடக்கு முஸ்lம் 

குடியிருப்பு வைர (வா டு 3) , 2.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு 

குடியிருப்பில் ஆதிதிராவிட  பிள்ைளயா  ேகாவில் பகுதி (வா டு 4) , 

3.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பில் ஆதிதிராவிட  பகுதி 

ேகாவில் பகுதி (வா டு 4) , 4.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு 

அருந்ததிய  பகுதி  வா டு 4,5

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

வலதுபகுதி, ஏ வாடி

1.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத் ெதரு (வா டு 1) , 2.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நடுத் ெதரு (வா டு 2)

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குக் கட்டிடம், 

ஏ வாடி

1.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு (வா டு 5) , 2.ஏ வாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பள்ள  குடியிருப்பு (வா டு 5)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

246 246 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தனிக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, ஏ வாடி

1.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ைளயன் வலைச (வா டு 6)

247 247 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பகுதி,  

நடுக்கட்டிடம், 

இரண்டாவது 

1.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ைளயன் வலைச காட்டுப்பள்ளி (வா டு 6)

248 248 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

புதுக்கட்டிடம், 

கிழக்குப் பகுதி, 

1.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாத்தன்மகன்வாடி (வா டு 6) , 2.ஏ வாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முத்தைரய  ெதரு (வா டு 6)

249 249 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி,  

பிரதான கட்டிடம்,  

ஏ வாடி

1.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு 3) , 2.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கிழக்குத் ெதரு (வா டு 4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

250 250 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி,  

பிரதான கட்டிடம்,  

ஏ வாடி

1.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடேமற்கு ெதரு (வா டு 9)

251 251 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்குப்பகுதி,        

  கிழக்குக் கட்டிடம்,  

கிழக்குப்பகுதி 

1.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நக  (வா டு 3) , 2.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) அண்ணாநக  (வா டு 9)

252 252 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்குபுற கிழக்கு 

கட்டிடத்தின் 

மூன்றாவது 

ப்

1.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்பா  (வா டு 9) , 2.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆதஞ்ேசr (வா டு 9) , 3.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாகுல நக  (வா டு 9)

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,   

புதுக்கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, சின்ன 

ஏ வாடி

1.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன ஏ வாடி (வா டு 7)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,   

புதுக்கட்டிடம், 

கிழக்குப் பகுதி, சின்ன 

ஏ வாடி

1.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் நக , சைடமுனியன் வலைச (வா டு 8) 

, 2.ஏ வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிச்ைசமூப்பன் வலைச, ெமாட்ைட கிழவன் 

வலைச, ெமய்யன் வலைச (வா டு 8)

255 255 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி,      

       வலது பகுதி, 

சிைறக்குளம்

1.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராஜாக்கள் பாைளயம் ராஜாக்கள் ெதரு(வா டு 

2) , 2.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு(வா டு2) , 3.சிைறக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவளாள  ெதரு(வா டு 2) , 4.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆ .புதுநக (வா டு 2) , 5.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜபுரம்(வா டு 2) , 

6.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவலிங்கபுரம்(வா டு 2)

256 256 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

இடதுபகுதி, 

சிைறக்குளம்

1.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  காலனி(வா டு 1) , 2.சிைறக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  குடியிருப்பு(வா டு 1) , 3.சிைறக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சிைறக்குளம் குடியிருப்பு(வா டு 1) , 4.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) சிைறக்குளம் வடக்கு(வா டு 1) , 5.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மத்தியல் 

வல்லம்பாடல்(வா டு3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ஆய்குடி

1.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன ஆய்க்குடி(வா டு 3) , 2.சிைறக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrய ஆய்க்குடி(வா டு 3)

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாத்தங்குளம்

1.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) ெகாத்தங்குளம் (ஊ) ெகாத்தங்குளம் (வா டு 1) , 2.பி.கீரந்ைத 

(வ.கி) ெகாத்தங்குளம் (ஊ) தத்தங்குடி (வா டு 3)

259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, 

ஓrவயல்

1.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு  (வா டு 1) , 

2.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் ேகாவில் ெதரு  (வா டு 1) , 3.ஓrவயல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  ெதரு (வா டு 2) , 4.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

யாதவ  ெதரு (வா டு 1) , 5.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ  ெதரு (வா டு 2) 

, 6.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அழகுமுத்து நக  ெதரு  (வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

260 260 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,  

ேமற்கு பகுதி, 

ஒrவயல்

1.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதரு 1 (வா டு 3) , 2.ஓrவயல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதரு 2 (வா டு 3) , 3.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதரு 3 (வா டு 3) , 4.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு  (வா டு3) , 5.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குயவ  

ெதரு (வா டு 3) , 6.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முக்குலத்ேதா  ெதரு (வா டு 3)

261 261 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,    

வடக்குப் பக்கம், 

நடுப்பகுதி , மாரந்ைத

1.மாரந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரந்ைத ேமல குடியிருப்பு (வா டு 1)

262 262 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,    

ெதற்கு பகுதி,  

மாரந்ைத

1.மாரந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரந்ைத கீழக்குடியிருப்பு (வா டு 2) , 

2.மாரந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரந்ைத (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

263 263 ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

உய நிைலப்பள்ளி, 

பிரதானகட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

நடுக்கட்டிடம், 

சேவrயா பட்டிணம்

1.மாரந்ைத(வ.கி) மற்றும் சேவrயா பட்டிணம் (ஊ) சேவrயா  பட்டிணம் (வா டு 1)

264 264 ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

உய நிைலப்பள்ளி, 

பிரதானகட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

நடுக்கட்டிடம், 

சேவrயா பட்டிணம்

1.மாரந்ைத(வ.கி) மற்றும் சேவrயா பட்டிணம் (ஊ) சேவrயா  சமுத்திரம் (வா டு 

1)

265 265 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ேமற்குக்கட்டிடம், 

ஏ.புனவாசல்

1.எ.புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எ.புனவாசல் (வா டு 1)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

266 266 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ஏ.சிறுகுடி

1.எ.புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிறுகுடி (வா டு 2)

267 267 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி 

ஏ.புனவாசல்

1.எ.புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாடுவாேனந்தல்(வா டு 2) , 2.ேக.ேவப்பங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் எ.புனவாசல் (ஊ) ேவப்பங்குளம்(வா டு 3)

268 268 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ெதற்கு கட்டிடம், 

குருவிகாத்தி

1.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒருவாேனந்தல்(வா டு 1) , 

2.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ குறிச்சி(வா டு 2) , 3.ஒருவாேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா ேகாவில் ெதரு (வா டு 2)

269 269 இ- ேசைவ ைமயம், 

ெபாதிகுளம்

1.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ெபாதிகுளம் (வா டு 1)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பக்கம்,   

கிழக்குபகுதி,    

யாதவ குடியிருப்பு,  

ெபாதிகுளம்

1.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ெபாதி குளம் (வா டு 1) , 

2.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ெபாதிகுளம்  அம்மன்ேகாவில் 

ெதரு (வா டு 1) , 3.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ெபாதிகுளம்  

மஹால் ெதரு  (வா டு 1)

271 271 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,  

எஸ்.எஸ்.ஏ.கட்டிடம்,  

நடுப்பகுதி, யாதவ  

ெபாதிகுளம்,

1.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ேபய்விள்ளி கடம்பன்குளம் 

(வா டு 5) , 2.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) அருணாகிr ெதரு 

(வா டு 5) , 3.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) அருந்ததிய  

காலனி ெதரு (வா டு 1) , 4.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ஒய். 

ெபாதிகுளம் (வா டு 1) , 5.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) 

பிடாrேயந்தல் (வா டு 6) , 6.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) 

கூவ  கூட்டம் (வா டு 4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

272 272 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

முக்கிய கட்டிடம், 

வடக்குபக்கம், 

ஆப்பனூ

1.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆப்பனூ  வடக்கு ெதரு (வா டு 1)

273 273 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

முக்கியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி,  

ஆப்பனூ

1.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு (வா டு 2) , 2.ஆப்பனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமற்கு ெதரு (வா டு 2) , 3.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) க ணம் 

(வா டு 1) , 4.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைணயாைன (வா டு 1) ,

274 274 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

முக்கியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, இடது 

பக்கம்,  ஆப்பனூ

1.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமியாடிெகாட்டைக (வா டு 1) ,                 

2.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ புரம் (வா டு 1) ,                              

        3.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ்ஆப்பனூ  (வா டு 1) ,                   

             4.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நக  (வா டு 1)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

275 275 அரசின  

உய நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பக்கம், 

ஆப்பனூ

1.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆப்பனூ  ெதற்கு ெதரு  (வா டு 1) , 2.ஆப்பனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrயநாதபுரம் (வா டு 2) , 3.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேதாப்பு ெகாட்டைக (வா டு 1) , 4.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைடக்குளம் 

ெகாட்டைக (வா டு 1) , 5.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எருமக்காச்சி 

ெகாட்டைக(வா டு 1) , 6.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளி ேகாவில் ெகாட்டைக 

(வா டு 1) , 7.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெகாட்டைக வா டு 1 , 

8.ஆப்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) டி.ெகாட்டைக (வா டு 1) , 9.ஆப்பனூ  (வ.கி) 

ற் ம் ிக்ே ெ ட் டு276 276 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம்,  

காணிக்கூ

 1.எம். கrசல் குளம் (வ.கி) மற்றும் காணிக்கூ  (ஊ) காணிக்கூ  (வா டு 2) ,

277 277 இ- ேசைவ ைமயம், 

காணிக்கூ

1.எம். கrசல் குளம் (வ.கி) மற்றும் காணிக்கூ  (ஊ) ெபருமாள் 

தைலவேனந்தல்  (வா டு 1) ,  2.எம். கrசல் குளம் (வ.கி) மற்றும் காணிக்கூ  

(ஊ) ஒச்சாத்ேதவன் ேகாட்ைட (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

278 278 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, எம். 

கrசல்குளம்

1.எம். கrசல் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம் கrசல் குளம் (வா டு 1) , 2.எம். 

கrசல் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தனியங்கூட்டம் (வா டு 2) , 3.எம். கrசல் குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி.உசிலங்குளம் (வா டு 3)

279 279 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம், 

மங்கலம்

1.ேக.ேவப்பங்குளம்,(வ.கி) மங்களம் (ஊ) மங்களம் (வா டு 1) , 2.ேக.ேவப்பங்குளம் 

(வ.கி) மங்களம் (ஊ) கண்ணன் ெபாதுவன் (வா டு 2) , 3.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) 

மங்களம் (ஊ) புரசங்குளம் (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

280 280 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,முல்ைலக் கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி,  

கடலாடி

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியா  குடியிருப்பு 1 (வா டு 1) , 2.கடலாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ  குடியிருப்பு  (வா டு 1) , 3.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெசட்டியா  குடியிருப்பு 2 (வா டு 1) , 4.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளமா  

குடியிருப்பு  (வா டு 1) , 5.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr குடியிருப்பு 1   

(வா டு 1) , 6.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr குடியிருப்பு 2   (வா டு 1) , 

7.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளமா  ஆசாr குடியிருப்பு   (வா டு 1) , 

8.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இரணசிங்க தைலவ  குடியிருப்பு   (வா டு 1)

281 281 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம், 

ெதற்கு பக்கம், 

கிழக்குப்பகுதி, கடலாடி

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாணியச் ெசட்டியா  ெதரு (வா டு 2) , 2.கடலாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணா  குடியிருப்பு (வா டு 2) , 3.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முஸ்lம், ேதவ  குடியிருப்பு (வா டு 2) , 4.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளமா  குடியிருப்பு (வா டு 2) , 5.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாணியச் 

ெசட்டியா  குடியிருப்பு 2 (வா டு 2) , 6.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருத்துவ  

குடியிருப்பு (வா டு 2) , 7.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு (வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

282 282 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம், 

(நான்கு வகுப்பைற) 

வடக்குப் பகுதி, 

கடலாடி

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பரத  மீன் பரவ  குடியிருப்பு (வா டு 3) , 2.கடலாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு (வா டு 3) , 3.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மீன்பரவ  குடியிருப்பு 2 (வா டு 3) , 4.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வானியச் 

ெசட்டியா  குடியிருப்பு (வா டு 3) , 5.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூசாrகள் 

குடியிருப்பு (வா டு 3) , 6.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு 1 (வா டு 

3) , 7.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீன்பரவ  குடியிருப்பு 3  (வா டு 4) , 8.கடலாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு 2 (வா டு 4)

283 283 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம், 

(நான்கு வகுப்பைற) 

வடக்குப் பகுதி, 

கடலாடி

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு 3 (வா டு 4) , 2.கடலாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு 4 (வா டு 4) , 3.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

இந்திரா நக  பைரய  குடியிருப்பு (வா டு 5) , 4.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நாடா  குடியிருப்பு  5 (வா டு 5) , 5.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவல  

குடியிருப்பு 6 (வா டு 5) , 6.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு  6 

(வா டு 5) , 7.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு 7 (வா டு 5) , 

8.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திராநக  பைறய  குடியிருப்பு (வா டு 5)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

284 284 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

இடதுபகுதி, 

கருங்குளம்

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) அrசன ெதரு 1  (வா டு 1) ,            

                     2.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) அrசன ெதரு 2  

(வா டு 1) ,

285 285 இ- ேசைவ ைமயம், 

கருங்குளம்

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) யாதவ  ெதரு 1 (வா டு 1) , 

2.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) யாதவ  ெதரு 2 (வா டு 1) , 

3.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) யாதவ  ெதரு  3 (வா டு 1) , 

4.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) யாதவ  ெதரு  4 (வா டு 1)

286 286 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்கு பகுதி, ெதற்கு 

கட்டிடம், கருங்குளம்

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) யாதவ  மறவ  குடியிருப்பு (வா டு 2) , 

2.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) இந்திராநக  காலனி அருந்ததிய  

குடியிருப்பு (வா டு 2
 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

287 287 சமுதாயக் கூடம், 

கருங்குளம்

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) அrஜன குடியிருப்பு 1 (வா டு 3) , 

2.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) அrஜன குடியிருப்பு 2 (வா டு 3) , 

3.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு (வா டு 3)

288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வலதுபுறம், மீனங்குடி

1.மீனங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனங்குடி (வா டு 1) , 2.மீனங்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நரசிங்ககூட்டம் (வா டு 2)

289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

இடதுபுறம், மீனங்குடி

1.மீனங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனங்குடி (வா டு 3)

290 290 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு பகுதி, 

ெவள்ளாங்குளம்

1.மீனங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாத்தான்குடி (வா டு 1) , 2.மீனங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாங்குளம்(வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

291 291 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி, 

ைமயக் கட்டிடம், 

ேமலச்ெசல்வனூ

1.ேமலச்ெசல்வனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலச்ெசல்வனூ  கிழக்குத்ெதரு (வா டு 

1) , 2.ேமலச்ெசல்வனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலச்ெசல்வனூ  வடக்குத்ெதரு 

(வா டு 1) ,

292 292 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்கு பகுதி,  இடது 

பக்கம், 

ேமலச்ெசல்வனூ

3.ேமலச்ெசல்வனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலச்ெசல்வனூ  ேமற்குத்ெதரு 

(வா டு 1)

293 293 அரசின  

உய நிைலப்பள்ளி,    

ேமற்குப் பகுதி, 

ேமலச்ெசல்வனூ

1.மீனங்குடி (வ.கி), ேமலச்ெசல்வனூ  (ஊ) புதுகுடியிருப்பு (வா டு 2) , 2.மீனங்குடி 

(வ.கி), ேமலச்ெசல்வனூ  (ஊ) எஸ்.ஆலங்குளம் (வா டு 4) , 3.மீனங்குடி (வ.கி), 

ேமலச்ெசல்வனூ  (ஊ) ேதராங்குளம் (வா டு 3) ,

294 294 அரசின  

உய நிைலப்பள்ளி,  

ேமற்குப் பகுதி, 

வலது பக்கம்,  

ேமலச்ெசல்வனூ

1.மீனங்குடி (வ.கி), ேமலச்ெசல்வனூ  (ஊ) பள்ேளந்தல் (வா டு 3) , 2.மீனங்குடி 

(வ.கி), ேமலச்ெசல்வனூ  (ஊ) கண்டங்கனி (வா டு 3) , 3.மீனங்குடி (வ.கி), 

ேமலச்ெசல்வனூ  (ஊ) பாடுவேனந்தல் (வா டு 3) , 4.மீனங்குடி (வ.கி), 

ேமலச்ெசல்வனூ  (ஊ) பாப்பாகுளம் (வா டு 3) , 5.மீனங்குடி (வ.கி), 

ேமலச்ெசல்வனூ  (ஊ) கைடயான்குளம் (வா டு 4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

295 295 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதன்கிழக்குக்கட்டிடம்,

  கீழச்ெசல்வனூ

1.கீழச்ெசல்வனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழச்ெசல்வனூ  (வா டு 1)

296 296 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதன்ேமற்குகட்டிடம்,  

கீழச்ெசல்வனூ

1.கீழச்ெசல்வனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ள  குடியிருப்பு (வா டு 2)

297 297 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

வலதுபகுதி , 

கீழச்ெசல்வனூ

1.ேமலக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் கீழச்ெசல்வனூ  (ஊ) ேகாட்ேடந்தல் (வா டு 1) , 

2.ேமலக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் கீழச்ெசல்வனூ  (ஊ) சக்கிலிய  குடியிருப்பு  

(வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

298 298 அரசு ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,         

 வடக்கு பகுதி, 

ேமற்கு கட்டிடம், 

ேமலகிடாரம்

1.ேமலக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்கிடாரம் (வா டு 1)

299 299 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பகுதி, ெதற்கு 

கட்டிடம், ேமலகிடாரம்

1.ேமலக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்கிடாரம் (வா டு 2)

300 300 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

இடது பகுதி, 

ேமலக்கிடாரம்

1.ேமலக்கிடாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபான்னுச்சாமிபுரம் (வா டு 3) , 

2.ேமலக்கிடாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாலக்கால் (வா டு 4) , 3.கீழகிடாரம் (வ.கி),  

ேமலக்கிடாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவாகுளம் (வா டு 5) , 4.ேமலக்கிடாரம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) திருவரங்ைக (வா டு 6)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

301 301 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

வடக்குப்பகுதி, 

கீழக்கிடாரம்

1.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கிடாரம் (வா டு 1) , 2.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கீழக்கிடாரம் (வா டு 2) , 3.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முத்துசாமிபுரம் (வா டு 3) , 4.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ள  குடியிருப்பு 

(வா டு 4) , 5.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலிய  குடியிருப்பு (வா டு 5)

302 302 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

வடக்குப்பகுதி, 

காவாகுளம்

1.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு(வா டு 6)

303 303 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ெதற்குப்பகுதி, 

காவாகுளம்

1.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு 2 (வா டு 6) , 2.கீழக்கிடாரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு(வா டு 7) , 3.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) சண்முகநாதபுரம்(வா டு 8)

304 304 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

ேசரந்ைத

1.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் ெகாத்தங்குளம் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு (வா டு ம்எண் 1) 

, 2.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் ெகாத்தங்குளம் (ஊ) ேமற்கு ெதரு (வா டு எண் 2) , 

3.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் ெகாத்தங்குளம் (ஊ) வடக்கு ெதரு (வா டு எண் 4) , 

4.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் ெகாத்தங்குளம் (ஊ) கிழேமற்குத் ெதரு (வா டு எண் 

4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

305 305 இ - ேசைவ ைமயம், 

இடதுபகுதி,           

                     

  டி கிருஷ்ணபுரம்

1.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தனிச்சியம் (வா டு  எண் 1) , 2.தனிச்சியம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆத்ேதாைட (வா டு எண் 1) , 3.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்கு ெதரு (வா டு எண் 2)

306 306 இ - ேசைவ ைமயம், 

வலது பகுதி,         

                  டி 

கிருஷ்ணபுரம்

1.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு  எண் 2) , 2.தனிச்சியம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு எண் 2) , 3.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

குசவன்குளம் (வா டு எண் 3) , 4.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசனாங்குறிச்சி 

(வா டு எண் 4)

307 307 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

ெதற்குக் கட்டிடம், 

ேமற்குப் பகுதி, 

வாலிேநாக்கம்

1.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலய  குடியிருப்பு (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

308 308 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

ேமற்குப் பகுதி, 

வாலிேநாக்கம்

1.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலி ேநாக்கம் 1வது ெதரு (வா டு 4)

309 309 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

கிழக்குப் பகுதி, 

வாலிேநாக்கம்

1.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலி ேநாக்கம் 2வது ெதரு (வா டு 4) , 

2.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலி ேநாக்கம் 3வது ெதரு  (வா டு 4)

310 310 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,  

வடக்கு ேமற்குப் 

பக்கம், வாலிேநாக்கம்.

1.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலி ேநாக்கம் (வா டு 5)

311 311 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,   

கிழக்கு வடக்குக் 

கட்டிடம், 

வாலிேநாக்கம்.

1.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலி ேநாக்கம் (வா டு 6) , 2.வாலிேநாக்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அடஞ்ேசr (வா டு 7)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

312 312 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

கீழமுந்தல்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் வாலி ேநாக்கம் (ஊ) கீழமுந்தல் (வா டு 1)

313 313 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம், 

கிழக்குப் பகுதி, 

கீழமுந்தல்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் வாலி ேநாக்கம் (ஊ) கீழமுந்தல் (வா டு 2) , 

2.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் வாலி ேநாக்கம் (ஊ) ேமலமுந்தல் (வா டு 8)

314 314 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

எம்.கிருஷ்ணாபுரம்

1.மாrயூ  (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) கிருஷ்ணபுரம் (வா டு 6) , 2.மாrயூ  (வ.கி) மற்றும் 

 (ஊ) மடத்தா குளம் (வா டு 7)

315 315 சி.எஸ்.ஐ. 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குப் பகுதி, எஸ் 

மாrயூ

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் மாrயூ  (ஊ) மாrயூ  (வா டு1) , 2.ெபrயகுளம் 

(வ.கி) மற்றும் மாrயூ  (ஊ) மாrயூ  (வா டு2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

316 316 சி.எஸ்.ஐ. 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குப் பகுதி, எஸ் 

மாrயூ

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் மாrயூ  (ஊ) மாrயூ  (வா டு 3)

317 317 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, டி. 

மாrயூ

1.ெபrயகுளம்  (வ.கி) மற்றும் மாrயூ  (ஊ) மாrயூ  (வா டு 4)

318 318 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, டி. 

மாrயூ

1.ெபrயகுளம்  (வ.கி) மற்றும் மாrயூ  (ஊ) மாrயூ  (வா டு 5)

319 319 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

வடக்குக் கட்டிடம், 

ஒப்பிலான்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் ஒப்பிலான் (ஊ) ஒப்பிலான் (வா டு 1) , 

2.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் ஒப்பிலான் (ஊ) ஒப்பிலான் (வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

320 320 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம், 

ஒப்பிலான்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் ஒப்பிலான் (ஊ) ஒப்பிலான் (வா டு 3) , 

2.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் ஒப்பிலான் (ஊ) ஒப்பிலான் (வா டு 4)

321 321 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு பகுதி, 

ெபrயகுளம்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயகுளம் (வா டு 1) , 2.ெபrயகுளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெபrயகுளம் (வா டு 2) , 3.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபrயகுளம்(வா டு 3) , 4.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயகுளம் (வா டு 3)  அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

322 322 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

இடதுபகுதி, 

கடுகுசந்ைத சத்திரம்

1.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் 1வது ெதரு (வா டு 1) , 2.கடுகுசந்ைத 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் குடியிருப்பு (வா டு 1) , 3.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பண்டாரம் 2வது ெதரு  (வா டு 1) , 4.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பண்டாரம் மற்றும் யாதவ  ெதரு (வா டு 1) , 5.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பண்டாரம் 3வது ெதரு (வா டு 2) , 6.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் 

4வது ெதரு (வா டு 2) , 7.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் 5வது 

ெதரு(வா டு 2) , 8.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ  ேவளா  குடியிருப்பு 

(வா டு 3) , 9.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு  (வா டு 2) , 

10.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ  ேவளா  குடியிருப்பு 2 (வா டு 2) , 

11.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன காலனி (வா டு 2) , 12.கடுகுசந்ைத 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் 6வது ெதரு(வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

323 323 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

வலதுபகுதி , 

கடுகுசந்ைத சத்திரம்

1.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ  குடியிருப்பு (வா டு 3) , 2.கடுகுசந்ைத 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு  (வா டு 2) , 3.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேதவ  குடியிருப்பு முதல் ெதரு  (வா டு 2) , 4.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேதவ  குடியிருப்பு 3வது ெதரு  (வா டு 3) , 5.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேதவ  குடியிருப்பு 4வது ெதரு  (வா டு 3)

324 324 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கூரான்ேகாட்ைட

1.அ ச்சைனபாகம் உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூரான்ேகாட்ைட (வா டு 2)

325 325 மகளி மன்றக் 

கட்டிடம்,               

       எ உசிலங்குளம்

1.அ ச்சைனபாகம் உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எ உசிலங்குளம் (வா டு 1) ,

326 326 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

இடதுபகுதி, 

பிள்ைளயா குளம்

1.எஸ்.வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் பிள்ைளயா  குளம் (ஊ) பிள்ைளயா  குளம் 

(வா டு 1)
 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

327 327 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வலதுபகுதி, 

ேவடகrசல்குளம்

1.எ.உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் பிள்ைளயா குளம் (ஊ) ேவடகrசல் குளம் (வா டு 

2)

328 328 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

இடதுபகுதி, 

ேவடகrசல்குளம்

1.எ.உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் பிள்ைளயா குளம் (ஊ) மணிவலைசக் குடியிருப்பு 

 (வா டு 3) , 2.எ.உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் பிள்ைளயா குளம் (ஊ) 

ெவள்ளாம்பல் (வா டு 4) , 3.எ.உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் பிள்ைளயா குளம் (ஊ) 

கீழஅல்லிக் குளம் (வா டு 5)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

329 329 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

(இடதுபக்கம் ) எஸ் 

வாைகக்குளம்

1.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாைகக்குளம் கிழக்கு ெதரு வா டு 1 , 

2.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாைகக்குளம் ேமலத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராசிகுளம் வடக்கு ெதரு (வா டு 3) , 

4.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராசிகுளம் ெதற்கு ெதரு (வா டு 3) , 

5.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலங்குளம் வடக்கு ெதரு  (வா டு 5) , 

6.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலங்குளம் ெதற்கு ெதரு  (வா டு 5) , 

7.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலங்குளம் கால்வாய் ெதரு  (வா டு 5)

330 330 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

(வலதுபக்கம் ) எஸ் 

வாைகக்குளம்

1.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலந்ைதகுளம் ேமற்கு ெதரு  (வா டு 2) 

, 2.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலந்ைதகுளம் கிழக்கு ெதரு (வா டு 2) 

, 3.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திட்டங்குளம் கிழக்கு ெதரு  (வா டு 4) 

, 4.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திட்டங்குளம் ேமற்கு ெதரு  (வா டு 4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

331 331 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

இடதுபகுதி,  

அவத்தாண்ைட

1.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வா டு 1 , 2.அவத்தாண்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு  வா டு 1 , 3.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிவாசல் ெதரு வா டு 1 , 4.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் 

ெதரு வா டு 2 , 5.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு வா டு 2 , 

6.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு1 வா டு 2 , 7.அவத்தாண்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு வா டு 2

332 332 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குக்கட்டிடம், 

குருவாடி

1.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு 3) , 

2.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) 

3.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம்  ெதற்கு ெதரு (வா டு 3)  

4.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா டு 4)

333 333 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

கருத்தாய்வு ைமயம், 

குருவாடி

1.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதரு (வா டு 3) ,                   

2.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 4) ,                 

3.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதரு (வா டு 4) ,

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

334 334 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

கருத்தாய்வு ைமயம், 

குருவாடி

1.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வா டு 5) , 2.அவத்தாண்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 5) , 3.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்கு ெதரு1 (வா டு 5) , 4.அவத்தாண்ைட (ஊ) ெதற்கு ெதரு-2 (வா டு-5) , 

5.அவத்தாண்ைட (ஊ) ெதற்கு ெதரு3 (வா டு-6) , 6.அவத்தாண்ைட (ஊ) கிழக்கு 

ெதரு1 (வா டு-6) , 7.அவத்தாண்ைட (ஊ) கிழக்கு ெதரு2 (வா டு-6) , 

8.அவத்தாண்ைட (ஊ) கருப்பசாமி ேகாவில் ெதரு (வா டு-6)

335 335 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,எஸ் கீரந்ைத

1.எஸ்.வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் எஸ். கீரந்ைத (ஊ) எஸ்.கீரந்ைத(வா டு 1) ,

336 336 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புல்லந்ைத

1.எஸ்.வாைகக்குளம், இருேவலி (வ.கி) மற்றும் எஸ். கீரந்ைத (ஊ) 

புல்லந்ைத(வா டு 2) ,                                                                  

             2.எஸ்.வாைகக்குளம், இருேவலி (வ.கி) மற்றும் எஸ். கீரந்ைத (ஊ) 

ேநாம்பக்குளம்(வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

337 337 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

(கிழக்கு கட்டிடம், 

நடுப்பகுதி) 

பூப்பாண்டியபுரம்

1.குதிைரெமாழி (வ.கி), மூக்ைகயூ   (ஊ) குதிைரெமாழி 1வது ெதரு (வா டு 7) , 

2.குதிைரெமாழி (வ.கி), மூக்ைகயூ   (ஊ) குதிைரெமாழி 2வது ெதரு (வா டு 7) , 

3.குதிைரெமாழி (வ.கி), மூக்ைகயூ   (ஊ) குதிைரெமாழி  3வது ெதரு (வா டு 7) , 

4.குதிைரெமாழி (வ.கி), மூக்ைகயூ   (ஊ) குதிைரெமாழி 4வது ெதரு (வா டு 7) , 

5.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூப்பாண்டியபுரம் 5வது ெதரு  (வா டு 7) , 

6.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூப்பாண்டியபுரம் 6வது ெதரு (வா டு 7) , 

7.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூப்பாண்டியபுரம் 7வது ெதரு (வா டு 7)

338 338 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பக்கம், 

மூக்ைகயூ

1.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு மூக்ைகயூ  1வது ெதரு வா டு 1 , 

2.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு மூக்ைகயூ  2வது ெதரு வா டு 1 , 

3.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குமூக்ைகயூ  1வது ெதரு வா டு 2 , 

4.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு மூக்ைகயூ  2வது ெதரு (வா டு 2) , 

5.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு  மூக்ைகயூ  3வது ெதரு (வா டு 2) , 

6.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு மூக்ைகயூ  1 வது ெதரு (வா டு 3) , 

7.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு மூக்ைகயூ  2வது ெதரு (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

339 339 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

பிரதானகட்டிடம் 

வடக்குபகுதி, 

மூக்ைகயூ

1.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குமூக்ைகயூ  1வது ெதரு (வா டு 4) , 

2.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குமூக்ைகயூ  2வது ெதரு (வா டு 4) , 

3.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்னிகாபுr அந்ேதாணியா  ெதரு (வா டு 4) , 

4.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்னிகாபுr பத்திரகாளியம்மன் ெதரு (வா டு 4) 

, 5.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குமூக்ைகயூ  1வது ெதரு (வா டு 5) , 

6.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனவ  காலனி ெதற்குமூக்ைகயூ  2வது ெதரு 

(வா டு 5) , 7.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனவ  காலனி ெதற்குமூக்ைகயூ  

3வது ெதரு (வா டு 5) , 8.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனவ  காலனி 

ெதற்குமூக்ைகயூ  1வது ெதரு (வா டு 6) , 9.மூக்ைகயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மீனவ  காலனி ெதற்குமூக்ைகயூ  2வது ெதரு (வா டு 6)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

340 340 புதிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,வடக்கு பக்கம், 

கிழக்குப்பகுதி 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) சதுரயுக வன்னி நக   வா டு 1 , 2.சாயல்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசல்வ நாயகிபுரம்   வா டு 1 , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) சண்முக குமாரபுரம்   வா டு 1 , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

சிவன்ேகாவில் ெதரு   வா டு 1 , 5.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்கு முதல் 

ெதரு   வா டு 1 , 6.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) இராமநாதபுரம் சாைல   

வா டு 1 , 7.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேபாlஸ் ஸ்ேடசன் ேமற்குசந்து  

வா டு 1 , 8.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) நியூஸ்கூல் ெதரு   வா டு 1

341 341 புதிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

வடக்கு கட்டிடம் 

(ேமற்குப்பகுதி), 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்கு 2வது ெதரு  (வா டு 2) , 2.சாயல்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்கு 3வது ெதரு   வா டு 2 , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) இராமனாதபுரம் சாைல   வா டு 2 , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

பத்திரகாளியம்மாள் ேகாவில் ெதரு   வா டு 1 , 5.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ெசட்டியா  ெதரு   வா டு 15

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

342 342 புதிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

கிழக்குக் கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) குடிந  ேமல் நிைல ெதாட்டி ெதரு வா டு(14) , 

2.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) நாடா  ெதரு (வா டு 15) , 3.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேபாஸ்டு ஆபஸ் ெதரு  வா டு  14 , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

அருப்புக்ேகாட்ைட சாைல வா டு 14

343 343 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

இருேவலி

1.இருேவலி (வ.கி), சாயல்குடி (ேப) இருேவலி வா டு 13 , 2.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) அருப்புக்ேகாட்ைட ேராடு வா டு 13 , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

துைரசாமிபுரம் முதல் ெதரு வா டு 13 , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

துைரசாமிபுரம் 2வது ெதரு  வா டு 13 , 5.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

துைரசாமிபுரம் 3வது ெதரு வா டு 13

344 344 அரசின  ஆண்கள்  

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

புதுகட்டிடம், இடது 

பக்கம்,  சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) அருப்புக்ேகாட்ைட ேராடு(வா டு 13) ,      

2.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) துைரசாமிபுரம் 5வது ெதரு(வா டு 11) ,  

3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) துைரசாமிபுரம் 6வது ெதரு (வா டு 13) , 

4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) துைரசாமிபுரம் 7 வது ெதரு(வா டு 11) ,    

5.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) துைரசாமிபுரம் 8வது ெதரு (வா டு 11) ,

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

345 345 அரசின  ஆண்கள்  

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

புதுகட்டிடம்,  ைமய 

பகுதி, சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) குைழயிருப்பு கண்மாய்(வா டு 12) , 2.சாயல்குடி 

(வ.கி) மற்றும் உசிலங்குளம் (ேப) இலந்ைத குளம் (வா டு 8)

346 346 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

புதுகட்டிடம்,  வலது 

பக்கம், சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) அருப்புக்ேகாட்ைட சாைல வா டு  11 , 

2.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) கன்னிராஜபுரம் சாைல  வா டு  10 , 

3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசவல்பட்டி சாைல  வா டு   10 , 4.சாயல்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) லால்பகதூ சாஸ்திr ெதரு  வா டு   9 , 5.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) டாக்ட  ராதாகிருஷ்ணன் ெதரு  (வா டு 8) , 6.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) பத்திரகாளியம்மன்ேகாவில் ெதரு   வா டு 8 , 7.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேக எஸ் சண்முகேவல் நாடா  ெதரு   வா டு 8 , 8.சாயல்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) பாரதியா  ெதரு   வா டு 8 , 9.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) வ.உ.சி ெதரு   வா டு 8

347 347 அரசின  ஆண்கள்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குக் கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) உைறக்கிணறு   வா டு   9 , 2.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேநருஜி ெதரு(வா டு 8)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

348 348 அரசின  ஆண்கள்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு ேமற்குக் 

கட்டிடம், நடுப்பகுதி, 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) காமராஜ  ெதரு(வா டு 7) , 2.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) காந்திஜி ேநரு(வா டு 7) , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

லால்பகதூ  சாஸ்திr ெதரு(வா டு 7)

349 349 அரசின  ஆண்கள்  

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

நடுக்கட்டிடம் 1, 

வடக்குப்பகுதி, 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) கன்னிராஜபுரம் சாைல (வா டு 7) , 2.சாயல்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) மூக்ைகயூ  சாைல (வா டு 6)

350 350 அரசின  ஆண்கள்  

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

நடுக்கட்டிடம் 1, 

வடக்குப்பகுதி, 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு  (வா டு 5) , 

2.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) அரண்மைன வதி (வா டு 6)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

351 351 அரசின  ஆண்கள்  

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குக்கட்டிடம் 

(இரண்டு வகுப்பைற) 

ேமற்குப்பகுதி,  

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) கன்னிராஜபுரம் சாைல (வா டு 10) , 2.சாயல்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) இராமநாதபுரம் சாைல (வா டு 4) , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) அரண்மைன வதி (வா டு 4) , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

அங்காேலஸ்வrயம்மாள் ேகாயில் ெதரு

352 352 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, டி. 

ேவப்பங்குளம்

1.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருப்புக்ேகாட்ைட ெமயின் சாைல வடக்கு 

ெதரு 1 (வா டு1 , 2.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருப்புக்ேகாட்ைட 

ெமயின் சாைல  ெதற்கு ெதரு (வா டு1) , 3.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அருப்புக்ேகாட்ைட ெமயின் சாைல வடக்கு ெதரு 3 (வா டு 1) , 4.டி.ேவப்பங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருப்புக்ேகாட்ைட ெமயின் சாைல ெதன்கிழக்கு ெதரு 

4(வா டு 1) , 5.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டாலங்குளம் சாைல கிழக்கு 

ெதரு (வா டு 1) , 6.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டாலங்குளம் சாைல 

ேமற்கு ெதரு (வா டு 1) , 7.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு 

1 (வா டு 1) , 8.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு 2  (வா டு 

1) , 9.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு(வா டு 1) ,

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

10.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டாலங்குளம் சாைல கீழ்பகுதி 

நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 11.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டாலங்குளம் 

சாைல கீழ்பகுதி நடுத்ெதரு 1 (வா டு 1 , 12.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கட்டாலங்குளம் சாைல கீழ்பகுதி நடுத்ெதரு 2 (வா டு 1) , 13.டி.ேவப்பங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்கிழக்கு ெதரு (வா டு 1) , 14.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஊராட்சி மன்ற சாைல ெதரு  (வா டு  1) , 15.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதன்ேமற்கு ெதரு (வா டு 1) , 16.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வா டு 1) , 17.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குளம் 

சாைல கீழத்ெதரு  (வா டு  1) , 18.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெநடுங்குளம் சாைல ேமலத் ெதரு (வா டு 1)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

353 353 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

இடதுபகுதி, 

கட்டாலங்குளம்

1.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வா டு 2) , 

2.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) மடத்துத்ெதரு (வா டு 2) , 

3.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

4.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) ேதவ  ெதரு (வா டு 2) , 

5.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதரு 1  

(வா டு 2) , 6.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) ஆதிதிராவிட  

ெதரு 2  (வா டு 2) , 7.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) 

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு  (வா டு 3) , 8.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) ெநடுங்குளம் நடுத் ெதரு  (வா டு 3) , 9.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) ெநடுங்குளம் ெதற்குத் ெதரு  (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

354 354 சுப்பிரமணிய 

விலாஸ் இந்து 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, டி எம் 

ேகாட்ைட

1.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடம் ெதரு  (வா டு 1) , 

2.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விலக்கு ெதரு  (வா டு 1) , 

3.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதரு (வா டு 1) , 

4.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசக்கடி ெதரு (வா டு 1) , 

5.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மடத்துத்ெதரு (வா டு 1) , 

6.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு 1) , 

7.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உச்சினி மாகாளி ேகாவில் 

ேமற்கு ெதரு (வா டு 1) , 8.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உச்சினி 

ேகாவில் ெதரு  (வா டு  2) , 9.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 10.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெமயின் ெதரு (வா டு 2) , 11.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சிவன்ேகாவில் ெதரு (வா டு 2) , 12.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கஞ்சலியாபுரம் (வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

355 355 சுப்பிரமணிய 

விலாஸ் இந்து 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, டி எம் 

ேகாட்ைட

1.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) மடத்துத்ெதரு 

(வா டு 4) , 2.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) 

மூன்றாம் குறுக்கு ெதரு  (வா டு  4) , 3.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) முதல் குறுக்கு ெதரு  (வா டு  4) , 4.திருமாலுகந்தன் 

ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 4) , 

5.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) மூன்றாம் 

ெதரு (வா டு 4) , 6.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் 

(ஊ) இரண்டாம் ெதரு (வா டு 4) , 7.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) முதல் ெதரு (வா டு 4) , 8.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 4) , 

9.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) டி.எம். 

ேகாட்ைட ேராடு  (வா டு  4) ,

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

 10.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 5) , 11.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வா டு 5) , 12.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் டி. கrசல்குளம் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 6) , 13.திருமாலுகந்தன் 

ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் டி. கrசல்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 6) , 

14.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் டி. கrசல்குளம் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு 

(வா டு 6) , 15.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் டி. கrசல்குளம் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு (வா டு 7) , 16.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் டி. 

கrசல்குளம் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு (வா டு 7)

356 356 இராேஜந்திர விலாஸ் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேசதுராஜபுரம்

1.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் ேசதுராஜபுரம் (ஊ) 

ேசதுராஜபுரம் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 2.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் ேசதுராஜபுரம் (ஊ) ேசதுராஜபுரம் நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 

3.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் ேசதுராஜபுரம் (ஊ) 

ேசதுராஜபுரம்வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 4.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் ேசதுராஜபுரம் (ஊ) ேசதுராஜபுரம் காலனி (வா டு 4) ,

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

357 357 மகளி மன்றக் 

கட்டிடம்,  

அன்னபூவநாயக்கன்ப

ட்டி

1.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி(ஊ) அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி ெதற்குெதரு(வா டு1) 

2.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி(ஊ) அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி நடுத்ெதரு (வா டு 2) 

3.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி(ஊ) அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி வடக்குத்ெதரு (வா டு 

3) ,                                                                                       

              4.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி(ஊ) அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி கிழக்குத்ெதரு (வா டு 3)

358 358 அரசு ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, உச்சிநத்தம்

1.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உச்சிநத்தம் (ஊ) உச்சிநத்தம் (வா டு 1) , 

2.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உச்சிநத்தம் (ஊ) உச்சிநத்தம் வடக்கு 

குடியிருப்பு  (வா டு 2) , 3.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உச்சிநத்தம் (ஊ) 

உச்சிநத்தம் நடுக்குடியிருப்பு (வா டு 3) , 4.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

உச்சிநத்தம் (ஊ) உச்சிநத்தம் பள்ள  குடியிருப்பு, ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு 

(வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

359 359 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி,  

ெகாண்டுநல்லான்பட்

டி

1.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி), ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வா டு 1) ,                                                    

                2.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி), ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வா டு 2)                                      

                                3.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி), 

ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வா டு 3) ,

360 360 இந்து நாடா  

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பகுதி, 

இரண்டாவது 

வகுப்பைற, 

ெகாக்கரசன் 

ேகாட்ைட

 1.ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி), ெகாக்கரன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெகாக்கரன் ேகாட்ைட (வா டு 4) ,                                                     

  2.ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி), ெகாக்கரன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெகாக்கரன் ேகாட்ைட (வா டு 5)

361 361 ராமலிங்கா 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

முத்துராமலிங்கம்புரம்

1.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) முத்துராமலிங்கபுரம் 

வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 2.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) 

முத்துராமலிங்கபுரம் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

362 362 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வாலம்பட்டி

1.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) வாலம்பட்டி வடக்குத்ெதரு 

(வா டு 2) , 2.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) வாலம்பட்டி 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1)

363 363 சி. எஸ் .ஐ . 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெசவல்பட்டி

1.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) ேமலத்ெதரு(வா டு 3) , 2.எஸ். 

தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) நடுத்ெதரு 1 (வா டு 3) , 3.எஸ். 

தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) நடுத்ெதரு 2 (வா டு 3)

364 364 ஆ . சி 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெசவல்பட்டி

1.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 4) , 

2.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) கிழக்குத்ெதரு(வா டு 4)
 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

365 365 புனித ேசவிய  

ேராமன் கத்ேதாலிக் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, எஸ் 

தைரக்குடி

1.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 2.எஸ் தைரக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின்சாைல (வா டு 1) , 3.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 4.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனிசு ெதரு 

(வா டு 2) , 5.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு 2) , 

6.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபங்கு ெதரு (வா டு 5)

366 366 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குக் கட்டிடம், 

எஸ் தைரக்குடி

1.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 2.எஸ் தைரக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைமயநாயகிபுரம் (வா டு 2) , 3.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆ .சி. புரம் ெதற்கு  (வா டு 2) , 4.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ஆ .சி.. புரம் வடக்கு1 (வா டு 2) , 5.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆ .சி 

புரம் வடக்கு 2 (வா டு 2)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

367 367 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குக் கட்டிடம், 

எஸ் தைரக்குடி

1.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆ .சி. புரம் ெதற்கு  (வா டு  3) , 2.எஸ் 

தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆஸ்பத்r ெதரு (வா டு 3) , 3.எஸ் தைரக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலமரத்து குடியிருப்பு  (வா டு 3) , 4.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆ .சி. புரம் ெதற்கு  (வா டு 3) , 5.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேதாட்டக்காடு (வா டு 3) , 6.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். 

முத்துராமலிங்கபுரம்  (வா டு 3)

368 368 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்கு பகுதி, ேமற்கு 

கட்டிடம்(எஸ்.எஸ்.ஐ), 

எஸ்.தைரக்குடி

1.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.டி. ேசதுராஜபுரம் மறவ  வடக்கு ெதரு 

(வா டு 3) , 2.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.டி. ேசதுராஜபுரம் மறவ  

ெதற்கு ெதரு (வா டு 3) , 3.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.டி. 

ேசதுராஜபுரம் ேமற்குெதரு (வா டு 3)

369 369 பாரதமாதா 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

நrப்ைபயூ

1.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நrப்ைபயூ  (வா டு 1)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

370 370 பாரதமாதா ெதாடக்கப் 

பள்ளி, வடக்குக் 

கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

நrப்ைபயூ

1.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நrப்ைபயூ  (வா டு 2)

371 371 பாரதமாதா 

உய நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குக்கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, 

நrப்ைபயூ

1.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 2.நrப்ைபயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) 2 வது வடக்குத்ெதரு  (வா டு  3) , 3.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காமராஜ  ெதரு (வா டு 3) , 4.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

(வா டு 3)

372 372 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, 

நrப்ைபயூ

1.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜபுரம் (வா டு 4) , 2.நrப்ைபயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பத்திரகாளி அம்மன் ேகாவில் ெதரு (வா டு 4) , 3.நrப்ைபயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) 5 ஏக்க  ெதரு  (வா டு 4) , 4.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ராயப்புரம் (வா டு 4) , 5.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrய நாயகிபுரம்  

(வா டு 4) , 6.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பரேலாகமாதா ேகாவில் 1 வது ெதரு 

(வா டு 4) , 7.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பரேலாகமாதா ேகாவில் 2 வது ெதரு 

(வா டு 4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

373 373 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்கு பக்கம், 

நrப்ைபயூ

1.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 5) , 2.நrப்ைபயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு  (வா டு  5) , 3.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மதினா நக   (வா டு 5) , 4.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதினா நக  2  (வா டு 

 5)

374 374 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்கு பகுதி, ேமற்கு 

பக்கம், நrப்ைபயூ

1.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூஸ்lம் ெதரு (வா டு 5) , 2.நrப்ைபயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு 2 (வா டு 5) , 3.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முஸ்lம் ெதரு  3 (வா டு 5)

375 375 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்குப் பகுதி, 

கிழக்கு பக்கம், 

நrப்ைபயூ

1.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு 5) , 2.நrப்ைபயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுத்ெதரு (வா டு 5) , 3.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆ .சி. 

ெதரு (வா டு 6)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

376 376 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

ேவப்பமரத்துப்பைன,நr

ப்ைபயூ

1.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவப்பமரத்துப்பைன (வா டு 7) , 2.நrப்ைபயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுக்கிராமம் (வா டு 9) , 3.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேவலாயுதபுரம் (வா டு 9)

377 377 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெபான்னகரம்

1.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திராவிடபுரம்1 (வா டு 9) , 2.நrப்ைபயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) திராவியபுரம் 2 (வா டு 9) , 3.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கடல்கட்டியம்மன் குடியிருப்பு (வா டு 9) , 4.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபான்னகரம் (வடக்கு) (வா டு 10) , 5.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெவட்டுக்காடு (வடக்கு) (வா டு 10) , 6.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெவட்டுக்காடு (ெதற்கு) (வா டு 10) , 7.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபான்னகரம்  (ெதற்கு) (வா டு 10)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

378 378 அம்பிகாபதி இந்து 

நாடா  

நடுநிைலப்பள்ளி  

ெவள்ளப்பட்டி

1.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவப்பமரத்துபைன (வா டு 8) , 2.நrப்ைபயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜ் நுைழவாயில்  (வா டு 8) , 3.நrப்ைபயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 1 (வா டு 8) , 4.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு 

ெதரு 2 (வா டு 8) , 5.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகைம கைட ெதரு   

(வா டு 8) , 6.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜ் நுைழவு வாயில்   (வா டு 

8) , 7.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு 1 (வா டு 8) , 8.நrப்ைபயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு 2வது   (வா டு 8) , 9.நrப்ைபயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) விநாயக  ேகாவில் ெதரு   (வா டு 8)

379 379 அரசின  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, இடது 

பகுதி (தைரத்தளம்), 

கன்னிராஜபுரம்

1.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிைழ ெபாருத்தம்மன் குடியிருப்பு  (வா டு 1) 

, 2.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாசானபுரம் த மராஜபுரம் (வா டு 1) , 

3.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்னிராஜபுரம் (வா டு 1)
 அைனத்து 
வாக்காள கள்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

380 380 அரசின  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி   

,வலதுபகுதி 

(தைரத்தளம்), வலது 

பக்கம், கன்னிராஜபுரம்

1.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு ேக.ேக.ேராடு  (வா டு 2) , 

2.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு இராமலிங்கம் சாைல  

(வா டு 2) , 3.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.பி.என். ெதரு (வா டு 2) , 

4.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.பி.என். ெதரு (வா டு 2) , 

5.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நக  (வா டு 2) , 6.கன்னிராஜபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசவல்பட்டி ேராடு (வா டு 2) , 7.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு (வா டு 2) , 8.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

குறுக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 9.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜ  ெதரு 

(வா டு 2) , 10.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு  

(வா டு 2) , 11.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு குறுக்குத்ெதரு  

(வா டு 3) , 12.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு 2 

குறுக்குத்ெதரு  (வா டு 3) , 13.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு 

காமராஜ  ெதரு (வா டு 3) , 14.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு 

ெதரு  ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு    (வா டு 3)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

381 381 அரசின  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, 

வலதுபகுதி 

(தைரத்தளம்),  

நடுப்பகுதி, 

கன்னிராஜபுரம்

1.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு  ெசவல்பட்டி ேராடு  

(வா டு 3) , 2.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு  அம்மன் 

ேகாயில் ெதரு    (வா டு 3) , 3.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசவல்பட்டி 

ேராடு (வா டு 3) , 4.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு 3 

குறுக்குத்ெதரு   (வா டு 3) , 5.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு 

காமராஜ  ெதரு  (வா டு 3) , 6.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு 

ெதரு 4வது குறுக்குத்ெதரு  (வா டு 3) , 7.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழேமற்கு ெதரு  ெசவல்பட்டி ேராடு  (வா டு 3) , 8.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கிழேமற்கு ெதரு சி.எஸ்.ஐ. மிஷின் ெதரு   (வா டு 3) , 9.கன்னிராஜபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு சி.எஸ்.ஐ. மிஷின் ெதரு   (வா டு 4) , 

10.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு    

(வா டு 4) , 11.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு ேதேராடும் வதி   

(வா டு 4) , 12.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு ேபாஸ்ட் ஆபஸ் 

ெதரு    (வா டு 4) , 13.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு 

குறுக்குத்ெதரு    (வா டு 4) , 14.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு 

2வது குறுக்குத்ெதரு  (வா டு 4) , 15.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு 

ெதரு ெசவல்பட்டி ேராடு    (வா டு 4)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்
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வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

382 382 சத்திrய நாடா  

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கன்னிராஜபுரம்

1.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ் ஆ  கைட சந்து(வா டு 5) , 

2.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜ  ெதரு(வா டு 5) , 3.கன்னிராஜபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு(வா டு 5) , 4.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பிள்ைளயா  ேகாயில் ெதரு(வா டு 5) , 5.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு (கிழக்கு பக்கம் )(வா டு 5) , 6.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு (ேமற்கு பக்கம்) (வா டு 5) , 7.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காமராஜ  ெதரு (வா டு 5) , 8.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேதசிய ெநடுஞ்சாைல (ேவம்பா   சாயல்குடி) வா டு 5) , 9.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) 2வது சந்து (வா டு 5) , 10.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதசிய 

ெநடுஞ்சாைல (வா டு 5) , 11.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு(வா டு 5) , 12.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கற்பகச் 

ேசாைல (வா டு 5) , 13.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடற்கைர ேராடு 

(ேமற்கு பக்கம)வா டு 5) , 14.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடற்கைர ேராடு 

(கிழக்கு பக்கம்)(வா டு 5) , 15.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடற்கைர ேராடு 

(ேமற்கு பக்கம்) (வா டு 5) , 16.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்னிராஜபுரம் 

குடிைசகள் (ேமற்கு பக்கம்)(வா டு 5) , 17.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேரச்மாநக  சந்தியாகப்ப  ெதரு (வா டு 5) , 18.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கடற்கைர ேராடு(வா டு 5)

 அைனத்து 
வாக்காள கள்



35 ‐ இராமநாதபுரம் பாரளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 212‐முதுகுளத்துா  சட்டமன்றேபைர ெதாகுதிக்குrய 
வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்.
வா.சா.
எண்.

 வாக்குச்சாவடி 
அைமவிடம் 
மற்றும் 

வாக்குச்சாவடி 
அைமந்துள்ள 
கட்டிடத்தின் 

ெபய

      பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

1 2 3 4

அைனத்து 
வாக்காளா  
களுக்கு 
உrயதா? 

ஆண்களுக்கு 
மட்டுமா?ெப
ண்களுக்கு 
மட்டுமா?

5

383 383 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேராஜ்மா நக

1.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராச்மாநக  (ெதன்வடக்கு ெதரு (வா டு 6) , 

2.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராச்மாநக  1வது குறுக்கு ெதரு   (வா டு 6) 

, 3.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராச்மாநக  1வது குறுக்கு ெதரு (வட 

பக்கம்) (வா டு 6) , 4.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராச்மாநக  2வது 

குறுக்கு ெதரு (ெதன்பக்கம்) (வா டு 6) , 5.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கடற்கைர ேராடு (கிழக்குப் பக்கம்) (வா டு 6) , 6.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கடற்கைர ேராடு (ேமற்கு பக்கம்) (வா டு 6) , 7.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கன்னிராஜபுரம் இராைமயாநாடா குடியிருப்பு (வா டு 6)

ெகா.வர ராகவ ராவ் இ.ஆ.ப.,

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
Þìñ¢ : இராமநாதபுரம்

 அைனத்து 
வாக்காள கள்

ï£÷¢ : 26/03/2019


