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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 ெதன்ேகாடிப்பாக்கம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, பைழய

கட்டிடம், வடக்கு முகம், கிழக்கு பகுதி, 
ெதன்ேகாடிப்பாக்கம்‐604102

1.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகுளம் , 
2.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) யாதவர்ெதரு , 
3.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 ெதன்ேகாடிப்பாக்கம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், வடக்கு முகம், கிழக்கு பகுதி, 
ெதன்ேகாடிப்பாக்கம்‐604102

1.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
3.ெதன்ேகாடிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 ேபராவூர்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, பைழய
கட்டிடம், ேபராவூர்‐604154

1.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ேபராவூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபலாக்குளம்  ெதரு , 3.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) சந்து 
வதீி , 4.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 5.ேபராவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ேபராவூர் (வ.கி) 
& (ஊ) நயினார் ெதரு , 7.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr ெதரு 
, 8.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனமட ெதரு , 9.ேபராவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெபான்னி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
10.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) நாயக்கர் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 ேபராவூர்‐604154 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி புதிய கட்டிடம், 
வடக்கு பகுதி, ேபராவூர்‐604154

1.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ட வதீி , 3.ேபராவூர் (வ.கி) & 
(ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

5 5 5 ேபராவூர்‐604154 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு புதிய
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
ேபராவூர்‐604154

1.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 2.ேபராவூர் (வ.கி) & 
(ஊ) தண்டு மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 3.ேபராவூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குருப் அவுஸ் வதீி , 4.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் வதீி , 5.ேபராவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சுடுகாட்டுப்பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 உலகாபுரம்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம், உலகாபுரம்‐604154

1.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயக்காலனி , 2.உலகாபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் காலனி , 3.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
5.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.உலகாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) கம்பத்து ெதரு , 7.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
முன்னூர்த்தி மங்கலம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
7 7 7 உலகாபுரம்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
உலகாபுரம்‐604154

1.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கமலாபுரம் , 2.உலகாபுரம் (வ.கி) 
& (ஊ) இந்திராநகர் , 3.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) களர் 
காலனி , 4.உலகாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காரக்ெகால்ைல 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 டி.பரங்கனி‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, டி.பரங்கனி‐604154

1.தி.பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) தி.பரங்கனி கிராமம் , 
2.தி.பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.தி.பரங்கனி (வ.கி) 
& (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.தி.பரங்கனி 
(வ.கி) & (ஊ) புதுமைன ெதரு , 5.தி.பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) 
ெநடுஞ்சாைலத் ெதரு , 6.தி.பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 7.தி.பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 டி.பரங்கனி‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம், டி.பரங்கனி‐604154

1.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி (ஊ) புதுநகர் கிராமம் , 
2.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி (ஊ) குமளம்பட்டு , 
3.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 
4.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
5.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி (ஊ) 
களத்துேமட்டுத்ெதரு , 6.குமளம்பட்டு (வ.கி) & தி.பரங்கனி 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 உப்புேவலூர்‐604154 உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ைமய அைற 4, 
உப்புேவலூர்‐604154

1.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு
வடக்கு , 2.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயின் ேகாயில் 
நடுத்ெதரு , 4.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்ேகணி 
குளத்ெதரு , 5.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலக்கல் 
ெதரு , 6.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புபாட்ைட வதீி , 
7.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 
8.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 9.உப்புேவலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் வதீி , 
10.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயின் ேகாவில் ெதரு , 
11.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
11 11 11 உப்புேவலூர்‐604154 உதவி ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம், ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி 
அைற எண்‐5, உப்புேவலூர்‐604154

1.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு
வடக்கு , 2.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் வதீி , 
4.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புபாட்ைட வதீி , 
5.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலக்கல் ெதரு , 
6.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 7.உப்புேவலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெஜயின் ேகாயில் ெதரு , 8.உப்புேவலூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின் ேராடு , 9.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 உப்புேவலூர்(காலனி)‐
604154

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளிகாலனி, 
வடக்கு பகுதி, உப்புேவலூர்காலனி‐604154

1.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புேவலூர் காலனி
திருவள்ளூவர் ெதரு , 2.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
உப்புேவலூர் உப்புபாட்ைட வதீி , 3.உப்புேவலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) உப்புேவலூர் காலனி ெமயின் ேராடு , 4.உப்புேவலூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி கம்பன் ெதரு , 5.உப்புேவலூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி பாரதி ெதரு , 6.உப்புேவலூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
13 13 13 தைலகாணிகுப்பம்‐‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

தைலகாணிகுப்பம்‐604154
1.தைலக்காணிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில்
ெதரு , 2.தலகாணிக்குப்பம் (ஊ) வார்டு 1 ெகங்ைகஅம்மன் 
ேகாயில் ெதரு  , 3.தலக்காணிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு வதீி , 4.தலக்காணிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
வதீி , 5.தலக்காணிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 
6.ேதவனந்தல் (வ.கி) & தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.ேதவனந்தல் (வ.கி) & 
தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) ெதற்குெதரு ஊர் ேதவனந்தல் , 
8.ேதவனந்தல் (வ.கி) & தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) கிழக்கு 
வதீி (ஊர்) , 9.ேதவனந்தல் (வ.கி) & தலக்காணிக்குப்பம் & 
(ஊ) வங்காரம் ேராடு , 10.ேதவனந்தல் (வ.கி) & 
தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) ெதற்கு ெதரு காலனி , 
11.ேதவனந்தல் (வ.கி) & தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு காலனி , 12.ேதவனந்தல் (வ.கி) & 
தலக்காணிக்குப்பம் & (ஊ) வடக்கு ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
14 14 14 காயல்ேமடு‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

காயல்ேமடு‐604301
1.வங்காரம் (வ.கி) & காயல்ேமடு (ஊ) வங்காரம் ெமயின்
ேராடு , 2.வங்காரம் (வ.கி) & காயல்ேமடு (ஊ) வங்காரம் 
பிள்ைளயார் ெகாயில் ெதரு , 3.வங்காரம் (வ.கி) & 
காயல்ேமடு (ஊ) பைழயகாலனி , 4.வங்காரம் (வ.கி) & 
காயல்ேமடு (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.வங்காரம் 
(வ.கி) & காயல்ேமடு (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.காயல்ேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார்ெதரு , 7.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) காயல் 
ேமடு முருகன் ேகாயில் ெதரு , 8.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
காயல் ேமடு ேமட்டுத்ெதரு , 9.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
காயல் ேமடு முத்துமாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
10.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) காயல் ேமடு  மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 11.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
சித்தனப்பாக்கம் பஜைனேகாயில் ெதரு , 12.காயல்ேமடு 
(வ.கி) & (ஊ) சித்தனபாக்கம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
13.காயல்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) சித்தனப்பாக்கம்  காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 கிளாப்பாக்கம்‐604301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் வடக்கு முகம், கிளாப்பாக்கம்‐604301

1.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிளாப்பாக்கம்
ேகாட்டிக்குப்பம் சாைல , 2.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிளப்பாக்கம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிளாப்பாக்கம் 
முருக்ேகrெமயின் சாைல , 4.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிளாப்பாக்கம் முதல்ெதரு , 5.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
கிளாப்பாக்கம்  நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 நானக்கல்ேமடு‐604301 நூலக கட்டிடம், ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி, நானக்கல்ேமடு‐604301

1.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நானக்கல்ேமடு  திெரௗபதி
அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நானக்கல்ேமடு முருக்ேகr ஒமிப்ேபர் சாைல , 
3.கிளாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நானக்கல்ேமடு முருகன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
17 17 17 காரட்ைட ‐ 604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி கூடுதல்

கட்டிடம், காரட்ைட ‐ 604154
1.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேபருந்து நிைலயத்ெதரு , 
2.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 3.காரட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிச்சாவடிசாைலெதரு , 4.காரட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) காரட்ைடகாலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிச்சாவடி ெநடுந் ெதரு , 
6.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிச்சாவடி பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) காரட்ைட 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 9.காரட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
கீழ்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 அறுவைட‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி,அறுவைட‐604154

1.அறுவைட (வ.கி) & (ஊ) ெகாமடிப்பட்டு கிராமக்காலனி , 
2.அறுவைட (வ.கி) & (ஊ) அறுவைட , 3.அறுவைட (வ.கி) & 
(ஊ) ெகாமடிப்பட்டு கிராமம் , 4.அறுவைட (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாமடிப்பட்டு இருளர் குடியிருப்பு , 5.அறுவைட (வ.கி) & 
(ஊ) ெகாமடிப்பட்டு புதியக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 எடச்ேசr‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, எடச்ேசr‐
604154

1.எடச்ேசr (வ.கி) & (ஊ) எடச்ேசr கிராமம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 புதுக்குப்பம்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பக்க கட்டிடம், புதுக்குப்பம்‐604154

1.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்குப்பம்  பைழயகாலனி , 
2.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) உப்பு ேவலூர்ெதரு , 
3.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
4.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாவில்ெதரு , 
5.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
6.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 7.புதுக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 8.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
சுந்தர மூர்த்தி வினாயகர் ெதரு , 9.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக்காலனிெதரு , 10.புதுக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமல்நிைலபள்ளிெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
21 21 21 ெகாஞ்சிமங்கலம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, ெகாஞ்சிமங்கலம்‐
604102

1.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய ஊர்
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைனேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 ெகாஞ்சிமங்கலம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, ெகாஞ்சிமங்கலம்‐
604102

1.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில்ெதரு , 
2.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
3.ெகாஞ்சிமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 கிளியனூர்‐604102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி, கிளியனூர்‐604102

1.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & (ஊ) கிளியனூர் கிராமம்
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 3.கிளியனூர் ேமற்கு 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 4.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & 
(ஊ) கூத்தாண்டவர் ேகாயில்ெதரு , 5.கிளியனூர் ேமற்கு 
(வ.கி) & (ஊ) ேதற்குணம்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 கிளியனூர்‐604102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, நடுக்கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ெதற்கு பகுதி, கிளியனூர்‐
604102

1.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & (ஊ) கிளியனூர் இந்திராநகர்
காலனி , 2.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் 
புதுெதரு , 3.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு 
ஊர் , 4.கிளியனூர் ேமற்கு (வ.கி) & (ஊ) காடாகுளம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 கிளியனூர்‐604102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, நடுக்கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம், கிளியனூர்‐
604102

1.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
3.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
5.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) தானமாணயம் , 6.கிளியனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ராமலிங்கம் ேபட்ைட , 7.கிளியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 கிளியனூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, ெதற்கு
பகுதி ேமற்கு முகம், கிளியனூர்‐604102

1.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னக்காலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 கிளியனூர்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, வடக்கு
பகுதி ெதற்கு முகம், கிளியனூர்‐604102

1.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர். அம்ேபத்கார்நகர் , 
2.கிளியனூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
28 28 28 நல்லாவூர்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு

பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம், நல்லாவூர்‐
604154

1.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில் ெதரு , 
3.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புேவலூர் ேராடு , 4.நல்லாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 நல்லாவூர்‐604154 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, ேமற்கு கட்டிடம், நல்லாவூர்‐604154

1.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புேவலூர் ேராடு , 5.நல்லாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழ்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 நல்லாவூர் மதுரா புதூர் ‐
604154

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதுர்
நல்லாவூர்‐604154

1.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏகவள்ளி அம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு 
, 4.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
5.நல்லாவூர் (வ.கி) & (ஊ) உப்புேவலூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

31 31 31 ெகாந்தமூர்‐604102 ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பகுதி கிழக்கு முகம், ெகாந்தமூர்‐604102

1.ெகாந்தமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாந்தமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ெகாந்தமூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 ெகாந்தமூர்‐604102 ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, கிழக்கு முகம், ெகாந்தமூர்‐604102

1.ெகாந்தமூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 
2.ெகாந்தமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேஜாதி நகர் , 3.ெகாந்தமூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
33 33 33 அருவாப்பாக்கம்‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு முகம், 
அருவாப்பாக்கம்‐604102

1.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு , 
4.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
5.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வண்டிக்கார ெதரு , 
7.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 8.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 
9.அருவாப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 ஆதனப்பட்டு‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் நடுப்பகுதி வடக்கு முகம், 
ஆதனப்பட்டு‐604102

1.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) இராஜவதீி , 2.ஆதனப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர வதீி , 3.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 4.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வண்டிக்கார 
ெதரு , 5.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 ஆதனப்பட்டு‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
ஆதனப்பட்டு‐604102

1.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 2.ஆதனப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆதனப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) காளிக்ேகாயில் வதீி , 4.ஆதனப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 5.ஆதனப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார் நகர் , 6.ஆதனப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) இருளர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

36 36 36 ெதன்சிறுவளூர்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு பகுதி
கிழக்கு முகம், ெதன்சிறுவளூர்‐604102

1.ெதன்சிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 ெதன்சிறுவளூர்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு பகுதி
கிழக்கு முகம், ெதன்சிறுவளூர்‐604102

1.ெதன்சிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.ெதன்சிறுவளூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
38 38 38 ேதற்குணம்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு பகுதி

கிழக்கு முகம் , ேதற்குணம்‐604102
1.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 2.ேதற்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசங்ேகணியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ேதற்குணம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 5.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பத்தர் வதீி , 
6.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr வதீி , 7.ேதற்குணம் (வ.கி) 
& (ஊ) வரீன் ேகாயில் வதீி , 8.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதாேகாயில் வதீி , 9.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 ேதற்குணம்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு பகுதி
ெதற்கு முகம், ேதற்குணம்‐604102

1.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 
2.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ேதற்குணம் (வ.கி) 
& (ஊ) ெசங்ேகணியம்மன் ேகாயில் வதீி , 4.ேதற்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 5.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) 
பத்தர் வதீி , 6.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) வரீன் ேகாயில் 
வதீி , 7.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் வதீி , 
8.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
9.ேதற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 கீழ்கூத்தப்பாக்கம்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, புதிய கட்டிடம்
ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு முகம், 
கீழ்கூத்தப்பாக்கம்‐604102

1.கீழ்கூத்தப்பாக்கம் (வ) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு
, 2.கீழ்கூத்தப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெதன்னகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 கீழ்கூத்தப்பாக்கம்‐604102 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, புதிய கட்டிடம்
கிழக்கு பக்கம் ெதற்கு முகம், 
கீழ்கூத்தப்பாக்கம்‐604102

1.கீழ்கூத்தப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஏைழமாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 முருக்கம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, முருக்கம்‐
605109

1.முருக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருக்கம் கிராமம் , 2.முருக்கம்
(வ.கி) & (ஊ) முருக்கம் (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 பrக்கல்பட்டு‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பக்கம், பைழய கட்டிடம், ெதற்கு முகம், 
பrக்கல்பட்டு‐604304

1.பrக்கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பrக்கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.பrக்கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு , 
4.பrக்கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
44 44 44 சிறுநாவூர்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு

முகம், கிழக்கு பகுதி, சிறுநாவூர்‐604304
1.சிறுநாவூர் (வ.கி) & (ஊ) சுந்தர வினாயகர் ேகாயில் ெதரு
, 2.சிறுநாவூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 ெபரும்பாக்கம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பகுதி, ெபரும்பாக்கம்‐604304

1.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் (ஊர்) , 
2.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் ெமயின் 
ேராடு , 3.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் 
பைழய காலனி (அம்ேபத்கார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 ெபரும்பாக்கம்‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி புதிய கட்டிடம், ெபரும்பாக்கம்‐604304

1.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் புதிய காலனி
எ.ஜி.பி நகர் , 2.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் 
சின்னகாலனி , 3.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபரும்பாக்கம் அய்யனார் ேகாவில் ெதரு , 
4.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபரும்பாக்கம் குளக்கைர 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

47 47 47 குன்னம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, வடக்கு
பகுதி, குன்னம்‐604204

1.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) குண்ணம் ெநடுந் ெதரு , 
2.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) குண்ணம் பைழய காலனி , 
3.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி , 4.குண்ணம் (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு ெதரு , 5.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 குன்னம்‐604204 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, குன்னம்‐604204

1.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 2.குண்ணம்
(வ.கி) & (ஊ) கணக்கப்பிள்ைள ெதரு , 3.குண்ணம் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 4.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
49 49 49 இலவம்பட்டு‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு பகுதி, 
இலவம்பட்டு‐605109

1.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) எலவம்பட்டு (வ.கி) வினாயகர்
ேகாயில் ெதரு , 2.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) எலவம்பட்டு 
(வ.கி) ெமயின் ேராடு , 3.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) 
எலவம்பட்டு (வ.கி) கம்பத்து ெதரு , 4.குண்ணம் (வ.கி) & 
(ஊ) எலவம்பட்டு (வ.கி) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) எலவம்பட்டு (வ.கி) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) 
எலவம்பட்டு (வ.கி) புதுகாலனி , 7.குண்ணம் (வ.கி) & (ஊ) 
எலவம்பட்டு (வ.கி) எலவம்பட்டு ஊர் மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 வி.ேகணிப்பட்டு‐604102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வி.ேகணிப்பட்டு‐604102

1.வி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) ெபrயேகணிப்பட்டு , 
2.வி.ேகணிப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) காலனி , 3.வி.ேகணிபட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) சின்ன ேகணிப்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 ைதலாபுரம்‐604102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு முகம்
ேமற்கு பகுதி நடுக்கட்டிடம், ைதலாபுரம்‐
604102

1.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஈச்சங்காடு கிராமம் , 
2.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஈச்சங்காடு காலனி , 
3.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நாவக்குளம் , 4.ைதலாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) பத்தினிெதரு , 5.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
முப்பலியார் ெதரு , 6.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி 
ெதரு , 7.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ைதலாபுரம் காலனி , 
8.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ட நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 ைதலாபுரம்‐604102 அரசு ஆதிதிராவிடர் நலத்துவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம், ைதலாபுரம்‐
604102

1.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ைதலாபுரம் காலனி , 
2.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ைதலாபுரம்  கிராமம் , 
3.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் காலனி , 
4.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
53 53 53 ைதலாபுரம்‐604102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு பகுதி

நடுக்கட்டிடம் கிழக்கு முகம், ைதலாபுரம்‐
604102

1.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ைதலாபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 4.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கடகம்பெதரு , 5.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) திடீர் நகர் , 
6.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 ைதலாபுரம்‐640102 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு பக்க
கட்டிடம் வடக்குமுகம் , ைதலாபுரம்‐640102

1.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.ைதலாபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) ேமலண்டெநடுந்ெதரு , 3.ைதலாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) நாகமுதலியார் ெதரு , 4.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமலண்டபுளியந்ேதாப்பு , 5.ைதலாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 ெகாடூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, பைழய
கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம் வடக்கு முகம், 
ெகாடூர்‐605109

1.ெகாடூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாடூர் காலனி , 2.ெகாடூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெகாடூர் கிராமம் , 3.ெகாடூர் (வ.கி) & (ஊ) முதலியார் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 ெகாடூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, வடக்கு
பகுதி புதிய கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, ெகாடூர்‐
605109

1.ெகாடூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 2.ெகாடூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 ஆண்பாக்கம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, ேமற்கு முகம், ஆண்பாக்கம்‐605109

1.ெகாடூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆண்பாக்கம் கிராமம் , 2.ெகாடூர்
(வ.கி) & (ஊ) முதலியார் ெதரு (ஆண்பாக்கம்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 வில்வநத்தம்‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வில்வநத்தம்‐605014

1.வில்வநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 
2.வில்வநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
(காலனி) , 3.வில்வநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில் 
வதீி (காலனி) , 4.வில்வநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில் வதீி (ஊ) , 5.வில்வநத்தம் (வ.கி) & (ஊ) 
இருளர் பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
59 59 59 கழுப்ெபரும்பாக்கம்‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, கழுப்ெபரும்பாக்கம்
1.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்டாபீஸ் வதீி , 
2.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 3.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு(காலனி) , 4.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
டாக்டர்.வரதராஜன்  (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 சின்னெகாழுவாr‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
சின்னெகாழுவாr‐605014

1.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னெகாழுவாr
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.கழுப்ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) சின்னெகாழுவாr நீலியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

61 61 61 ெகாழுவாr‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, ெகாழுவாr‐605014

1.ெகாழுவாr (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாழுவாr (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெகாழுவாr (வ.கி) & (ஊ) குவார்ட்டர்ஸ் வதீி , 
4.ெகாழுவாr (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 மாத்தூர்‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பக்கக்கட்டிடம், மாத்தூர்‐605014

1.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாத்தூர் கிராமம் , 2.மாத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மாத்தூர் காலனி , 3.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துேமட்டுத்ெதரு , 4.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 5.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
யாதவர்ெதரு , 6.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குத்ெதரு , 
7.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய ேசைவ ைமய கட்டிடம்
ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐605104

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

64 64 64 ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

சமுதாயக்கூடம், ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபாம்ைமயாபாைளயம் காலனி , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமார்ஸ் வதீி , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
65 65 65 பள்ளி கட்டிடம், 

ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

பல்ேநாக்கு பாதுகாப்பு ைமய பள்ளி
கட்டிடம் கட்டிடம், ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் ேராடு , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
சனீன் ெதரு , 4.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
கட்டரசி ெதரு , 5.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுத்ெதரு , 6.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசக்ேபாஸ்ட் ெதரு , 7.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
வில்லமா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பகுதி, ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெவண்ைணயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயபாைளயத்தம்மன் ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

67 67 67 ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, ெபாம்ைமயார்பாைளயம்‐605104

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கழுமார வதீி , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கவுண்டர் ெதரு , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மடத்து வதீி , 
4.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மஞ்சக்குப்பத்தார் 
வதீி , 5.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) இ.சி.ஆர் 
ேராடு , 6.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
முத்துமாrயம்மன்ேகாவில் வதீி குப்பம் , 
7.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாட்டுக்காரன்ெதரு , 
8.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஆேராவில்ேராடு , 
9.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
68 68 68 பிள்ைளச்சாவடி‐605104 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

பகுதி ெதற்கு முகம், பிள்ைளச்சாவடி‐605104
1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா
பிள்ைளசாவடி(ஊ) திெரௗபைதயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) முருகன்ேகாயில்ெதரு , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) ேதேராடும் வதீி , 
4.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) ெவங்கட்டம்மன் ேகாவில் 
ெதரு(ேமற்கு) , 5.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
6.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) ெமயின்ேராடு இ.சி.ஆர் , 
7.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) கணபதி நாயக்கர் ெதரு , 
8.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) ெவங்கட்டம்மன் ேகாவில் 
ெதரு(கிழக்கு) , 9.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) காலனிெதரு , 
10.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
பிள்ைளசாவடி(ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 குயிலாப்பாைளயம்‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி ெதற்கு முகம், குயிலாப்பாைளயம்‐
605111

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) ெமாரட்டாண்டி ேராடு , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) லட்சுமிபுரம் , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) வடக்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 குயிலாப்பாைளயம்‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, குயிலாப்பாைளயம்‐605111

1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) மார்க்ெகட்ெதரு , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) குளத்துெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
71 71 71 குயிலாப்பாைளயம்‐605111 சத்துzவு ைமயம், குயிலாப்பாைளயம்‐605111 1.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா

குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 
2.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) புதுெதரு , 
4.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
5.ெபாம்ைமயாபாைளயம் (வ.கி) & மதுரா 
குயிலாப்பாைளயம் (ஊ) ெபாம்ைமயாபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

72 72 72 ெபrயமுதலியார்சாவடி‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, நடுப்
பகுதி, ெபrயமுதலியார்சாவடி‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1  
பஜைனேகாயில் ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 1  ேமற்குத் ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1   வடக்குெதரு , 
4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  1 பாரதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 ெபrயமுதலியார்சாவடி‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, ெதற்கு முகம், 
ெபrயமுதலியார்சாவடி‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1  திவான்
கந்தப்பா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 ெபrயமுதலியார்சாவடி‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, ெதற்கு முகம், 
ெபrயமுதலியார்சாவடி‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 
பள்ளத்ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 1 குளத்துத்ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 1 ஆதிதிராவிடக்காலனி , 
4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 1 திவான் 
கந்தப்பா நகர் (ெமயின்ேராடு) , 5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 3 ராஜவ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
75 75 75 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 மதரஸாமகபுப் அரபிக்பள்ளி, இந்திரா நகர்

கிழக்கு பகுதி, ேகாட்டக்குப்பம்‐605104
1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 
ேகாட்ைடேமடு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 5 ெதன்னந்ேதாப்பு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 4 சாணாரத்ெதரு 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 மதரஸாமகபுப் அரபிக்பள்ளி, இந்திரா
நகர்ேமற்கு பகுதி, ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 3 இந்திரா
நகர் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 
சாணாரத்ெதரு1

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 ெபrயமுதலியார்சாவடி‐
605104

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
பைழய கட்டிடம், ெதற்கு முகம், 
ெபrயமுதலியார்சாவடி‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 5 
தபீாஞ்சம்மன் ேகாவில் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 4 சின்னமுதலியார் சாவடி காலனி 
கிழக்கு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 4 
சின்ன முதலியார்சாவடி காலனி ேமற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 சின்னமுதலியார்சாவடி 
(குப்பம்), 
ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி, ெதற்கு முகம், 
சின்னமுதலியார்சாவடி குப்பம், 
ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 3  
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 2  ேமற்கு ெதரு, 
சின்னமுதலியார்சாவடிக்குப்பம் , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 2  ேமற்குத் ெதரு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2  ெதற்குத் ெதரு , 
5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 3 
குறுக்குெதரு , 6.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 3 ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 சின்னமுதலியார்சாவடி 
(குப்பம்), 
ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பகுதி, சின்னமுதலியார்சாவடி குப்பம், 
ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2  
சின்னமுதலியார் சாவடிக்குப்பம் வடக்குெதரு , 
2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2  
ேகாயில்ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 2  சின்னமுதலியார்சாவடிகுப்பம் , 4.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 2  
சின்னமுதலியார்சாவடிக்குப்பம் ெதற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
80 80 80 ேகாட்டக்குப்பம்(காலனி)‐

605104
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, பைழய
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, ேமற்கு முகம், 
ேகாட்டக்குப்பம்காலனி‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 6  
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 6  பள்ளிக்கூடம் பின்புறம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 ேகாட்டக்குப்பம்(காலனி)‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, பைழய கட்டிடம், ேமற்கு முகம், 
ேகாட்டக்குப்பம்காலனி‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 6  
அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 ேகாட்டக்குப்பம்(காலனி)‐
605104

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, கிழக்கு முகம், 
ேகாட்டக்குப்பம்காலனி‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு6  
மாrயம்மன் ேகாயில் பின்புறம் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 6  புதுத் ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு6  ேகாட்டக்குப்பம்  அக்பர் வதீி , 
4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 6 
பைழயபட்டினம் பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 , ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 மதராஸா ரவனகுல் இஸ்லாம்
அரபிக்பள்ளி, பைழயபட்டனம்ேராடு பள்ளி, 
ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 13  
ேகாட்டக்குப்பம் ேராடு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 13  ேசாதைனக்குப்பம் , 
3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 
ேசாதைனகுப்பம் ேமற்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 ேகாட்டக்குப்பம்
(தந்திrயான்குப்பம்)‐605104

குழந்ைதகள் சத்துணவு ைமயம், 
ேகாட்டக்குப்பம்தந்திrயான்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7  
நடுக்குப்பம்பாைத , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 7  ெசம்மண்குட்ைட (பைழயபட்டனம்பாைத) , 
3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7  
தந்திrயான் குப்பம் , 4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 7 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 7  
கடற்கைரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
85 85 85 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளிமுஸ்lம், 

வடக்கு கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு 
முகம், ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8  பஜார்வதீி , 
2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8  
ேவங்ைகவதீி , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 8  மாமுலப்ைபெதரு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 8  உமறுப்புலவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளிமுஸ்lம்
வடக்கு கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, ெதற்கு 
முகம், ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8  
ேகாட்டக்குப்பம் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 9  பள்ளிவாசல் ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 10 ஆசாத் ெதரு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 ஹாஜியார் வதீி , 
5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 8  
பைழயபட்டினத்தார் பாைத ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளிமுஸ்lம், 
ேமற்கு கட்டிடம், நடுப்பகுதி, கிழக்கு முகம், 
ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு  10 
ேகாட்டக்குப்பம் ெமயின் ேராடு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 11 ேமார்சார் ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 ைதக்கால் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளிமுஸ்lம், 
வடக்கு பகுதி, ேமற்கு கட்டிடம், கிழக்கு 
முகம், ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 9 ெபrய
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடகிழக்கு
பகுதி, ெதற்கு முகம், கிழக்குேமற்கு 
கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், ேகாட்டக்குப்பம்‐
605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு
12ேகாட்டகுப்பம்  ஹாஜிஉேசன் ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ரகமத் நகர்  பள்ளிவாசல் 
ெதரு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 
13ரகமத்நகர்  சிராஜ்மில்லத்ெதரு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 13 ரகமத்நகர் மிலாதுெதரு , 
5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 10 
குட்டவாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
90 90 90 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு பகுதி, 

ேமற்கு பக்கக்கட்டிடம், , ேகாட்டக்குப்பம்‐
605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு
11ேகாட்டக்குப்பம் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 5 புறாத்ேதப்பு , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 11 நாட்டாண்ைமகாரர் ெதரு , 
4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15 பர்கத்நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

91 91 91 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு பகுதி, 
ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு  13 
ரகமத்நகர் கடற்கைரெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு  13 ரகமத்நகர் ஹாஜிலத்தப்ெதரு , 
3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு  13 
ரகமத்நகர்  திப்புசுல்தான் ெதரு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு  13 ரக மத்நகர்  
அல்லாபிச்ைசமைரக்காயர் ெதரு , 5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு  13 ரகமத்நகர் கைடசிெதரு , 
6.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு  11 
அைணக்குடியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடேமற்கு
பக்கம், கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம், ெதற்கு 
முகம், ேமற்கு பக்கம், ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 12 
பட்டினத்தார் ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 12 மைரக்காயர் வதீி.1 , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 12 மைரக்காயர் வதீி.2 , 
4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14ேகாrத் 
ேதாப்பு , 5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
முராது வதீி , 6.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 14 குயவர் வதீி , 7.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 14 ேகாட்டக்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு முகம், 
ெதற்கு பகுதி, வடக்கு கட்டிடம், 
ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
பைழயப்பட்டினம்பாைத (ெதற்கு வதீி) , 2.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15மகாத்மாகாந்தி 
வதீி(வடக்குெமயின்ேராடு) , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 15மகாத்மாகாந்தி வதீி (ெதற்கு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
94 94 94 ேகாட்டக்குப்பம்‐605104 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, வடக்கு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, ேமற்கு முகம், 
ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 15காந்தி வதீி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐
605104

ேவதா உதவிெபறும் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, ேமற்கு 
முகம், சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 16 
ெதன்னேதாப்பு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு 17 மாந்ேதாப்பு பள்ளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

96 96 96 சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐
605104

ேவதா உதவிெபறும் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம், நடுப்பகுதி, ேமற்கு முகம், 
சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 17 
கன்னியம்மன் ேகாயில்  ெதரு , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 17 ெசந்தாமைர வதீி , 
3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 17 
பள்ளிவாசல் ெதரு சத்தியாநகர் , 4.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) 
& (ேபரூராட்சி) வார்டு 18 சத்தியாநகர் , 5.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 18 சத்தியாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐
605104

ேவதா உதவிெபறும் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு பகுதியின் 
நடுபகுதி ேமற்கு முகம், 
சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 குண்டு
கிராமம் , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 14 
முருகபிள்ைள ேதாட்டம் , 3.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 14 சர்தார் ேதாப்பு , 4.ேகாட்டக்குப்பம் 
(வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு14 மரக்காயர் ேதாப்பு , 
5.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு 18 
வண்ணரத் ெதரு , 6.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) 
வார்டு18அrசன காலனி , 7.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 18 ேசப்பங்ெகால்ைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐
605104

ேவதா உதவிெபறும் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி, கிழக்கு முகம், ெதற்கு 
கட்டிடம், சின்னக்ேகாட்டக்குப்பம்‐605104

1.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & (ேபரூராட்சி) வார்டு  17 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 2.ேகாட்டக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ேபரூராட்சி) வார்டு 18 ேதாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 22 of 63
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
99 99 99 இரும்ைப‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

முகம், இரும்ைப‐605111
1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இரும்ைப பள்ளத்ெதரு , 
2.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.இரும்ைப (வ.கி) & 
(ஊ) இரும்ைப காலனி , 5.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இரும்ைப 
கணபதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 இரும்ைப மதுரா 
ேகாட்டக்கைர‐605111

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, இரும்ைப மதுரா 
ேகாட்டக்கைர‐605111

1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டகைர காலனி , 2.இரும்ைப
(வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டக்கைர பள்ளத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

101 101 101 இரும்ைப மதுரா 
ேகாட்டக்கைர‐605111

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, இரும்ைப மதுரா 
ேகாட்டக்கைர‐605111

1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்டக்கைர மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) பாரதிபுரம் , 
3.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 இரும்ைப மதுரா 
இைடயஞ்சாவடி
‐605101

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், கிழக்கு முகம், வடக்கு பகுதி, 
இரும்ைப மதுரா இைடயஞ்சாவடி‐605101

1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஆேராவில் ேராடு , 2.இரும்ைப
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.இரும்ைப (வ.கி) & 
(ஊ) வண்ணகுட்ைட ெதரு , 4.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி , 6.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) ெபrய வடவாண்ட ெதரு 
, 7.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
8.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
பின்புறம்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 இரும்ைப மதுரா 
இைடயஞ்சாவடி‐605101

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, மத்திய
பகுதி, ேமற்கு கட்டிடம், கிழக்கு முகம், 
இரும்ைப மதுரா இைடயஞ்சாவடி‐605101

1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இைடயன்சாவடி மணியக்காரர்
வதீி , 2.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இைடயன்சாவடி 
ேகாட்டக்கைர ேராடு , 3.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
இைடயன்சாவடி ெசல்லியம்மன் ேகாவில் ெதரு (காலனி) 
, 4.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இைடயன்சாவடி 
மாrயம்மன்ேகாவில் பின்புரவதீி , 5.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
இைடயன்சாவடி மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 6.இரும்ைப 
(வ.கி) & (ஊ) இைடயன்சாவடி ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
104 104 104 இரும்ைப மதுரா 

இைடயஞ்சாவடி‐605101
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, இரும்ைப மதுரா 
இைடயஞ்சாவடி‐605101

1.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) இைடயன்சாவடி
களத்துேமட்டுத்ெதரு , 2.இரும்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
இைடயன்சாவடி ஆேராவில் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 ராயப்புதுப்பாக்கம்‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், ராயப்புதுப்பாக்கம்‐605111

1.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகபுரம் , 
2.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதீி , 
3.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் வதீி 
, 4.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 5.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் வதீி , 6.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
சுண்ணாம்பு ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 ராயப்புதுப்பாக்கம்‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், ராயப்புதுப்பாக்கம்‐605111

1.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) துலுக்காணத்தம்மன்
ேகாயில் வதீி , 2.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 3.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் 
நகர் , 4.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 
5.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் நகர் , 
6.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாத் வதீி , 
7.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காய்ேதமில்லத் வதீி , 
8.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) தண்டு முத்து 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 9.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) வினாயகர் ேகாயில் வதீி , 10.இராயபுதுப்பாக்கம் (வ.கி) 
& (ஊ) இளங்ேகா வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 ெநசல்‐605014 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி , ெநசல்‐605014

1.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) மசூதி ெதரு , 2.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 3.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 5.ெநசல் 
(வ.கி) & (ஊ) குதிைரெபான்னிேமடு , 6.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) 
மந்தேவளி ஒத்தவாைடத்ெதரு , 7.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு(காலனி) , 8.ெநசல் (வ.கி) & (ஊ) 
ேதாட்டித்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
108 108 108 ஆப்பிரம்பட்டு‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம், 
ஆப்பிரம்பட்டு‐605111

1.ஆப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன்
ேகாயில்ெதரு(ஊ) , 2.ஆப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு (ஊ) , 3.ஆப்பிரம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 ஒழிந்தியாம்பட்டு‐605109 அருணாசலம் உதவி ெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு பகுதி, ேமற்கு 
முகம், ஒழிந்தியாம்பட்டு‐605109

1.ஒழிந்தியாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஒழிந்தியாம்பட்டு கிராமம்
, 2.ஒழிந்தியாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபrயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 ஒழிந்தியாம்பட்டு‐605109 அருணாசலம் உதவி ெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு பகுதி, ேமற்கு 
முகம், ஒழிந்தியாம்பட்டு‐605109

1.ஒழிந்தியாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டிப்பாைளயம், 
நாப்பாைளயம் ,ெபrயகாலனி , 2.ஒழிந்தியாம்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) இராயஒட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 துருைவ‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம், துருைவ‐605111

1.துருைவ (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.துருைவ (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 3.துருைவ (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 4.துருைவ (வ.கி) & (ஊ) குளத்து 
ேமடு , 5.துருைவ (வ.கி) & (ஊ) துருைவ காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 அச்சரம்பட்டு‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
அச்சரம்பட்டு‐605111

1.ஆகாசம்பட்டு & ஆச்சரம்பட்டு (வ.கி) & ஆகாசம்பட்டு (ஊ) 
அச்சரம்பட்டு மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 2.ஆகாசம்பட்டு 
& ஆச்சரம்பட்டு (வ.கி) & ஆகாசம்பட்டு (ஊ) 
ெசங்ேகணிஅம்மன் ேகாவில் நகர் , 3.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) 
&  ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 
4.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) &  ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) பாண்டி 
திண்டிவனம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 ஆகாசம்பட்டு‐605111 பாரதி உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி, 
ஆகாசம்பட்டு‐605111

1.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) &  ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 
2.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) &  ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) &  
ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ஆகாசம்பட்டு (வ.கி) &  
ஆச்சரம்பட்டு (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
114 114 114 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 காந்தி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, தைரதளம், 
திருச்சிற்றம்பலம்‐605111

1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) திண்டிவனம்  பாண்டி
ெமயின் ேராடு , 2.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏைழமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 காந்தி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்குேமற்கு கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 
கிழக்கு முகம், திருச்சிற்றம்பலம்‐605111

1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாவில் ெதரு
, 2.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) இரும்ைபேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

116 116 116 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 காந்தி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, வடக்கு 
முகம், தைரத ளம், திருச்சிற்றம்பலம்‐605111

1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கைலஞர்நகர் , 
2.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) மகாலட்சுமி நகர் , 
3.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

117 117 117 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 காந்தி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கட்டிடம், தைரதளம், வடக்கு பக்க 
நடுப்பகுதி, திருச்சிற்றம்பலம்‐605111

1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ைமலம் ெமயின் ேராடு , 
2.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கூட்டுறவு நகர் , 
3.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ஜவகர் நகர் , 
4.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெஜயகேணஷ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 மதியசத்துணவு ைமயம்பால்வாடி, 
திருச்சிற்றம்பலம்‐605111

1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) திருச்சிற்றம்பலம் ஊர் , 
2.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) திருச்சிற்றம்பலம் காலனி 
, 3.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) பூத்துைற ேராடு , 
4.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) மகாவரீபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 திருச்சிற்றம்பலம்‐605111 மகளிர் சுய உதவி குழு கட்டிடம், 
திருச்சிற்றம்பலம்‐605111

1.பட்டானூர் (வ.கி) & (ஊ) பட்டானூர் காலனி , 2.பட்டானூர்
(வ.கி) & (ஊ) சின்ன பட்டானூர் , 3.பட்டானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயபட்டானூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 ெமாரட்டாண்டி மதுரா 
திருச்சிற்றம்பலம் ‐605111

சமுதாயகூடம், வடக்கு பகுதி, வடக்கு
முகம், ெமாரட்டாண்டி மதுரா 
திருச்சிற்றம்பலம் ‐605111

1.திருச்சிற்றம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ெமாரட்டாண்டி சாவடி , 
2.பட்டானூர் (வ.கி) & (ஊ) ைமக்ேரா வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 26 of 63



   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
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வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
121 121 121 ெமாரட்டாண்டி மதுரா 

திருச்சிற்றம்பலம் ‐605111
சமுதாயகூடம், ேமற்கு பகுதி, ெதற்கு முகம், 
ெமாரட்டாண்டி மதுரா திருச்சிற்றம்பலம்‐
605111

1.பட்டானூர் (வ.கி) & (ஊ) திருநகர் , 2.பட்டானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) தாமைர வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 ெமாரட்டாண்டி மதுரா 
திருச்சிற்றம்பலம் ‐605111

சமுதாயகூடம், கிழக்கு பகுதி, கிழக்கு
முகம், ெமாரட்டாண்டி மதுரா 
திருச்சிற்றம்பலம்‐605111

1.பட்டானூர் (வ.கி) & (ஊ) கைலவாணர் நகர் , 2.பட்டானூர்
(வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 ெமாரட்டாண்டி மதுரா 
திருச்சிற்றம்பலம் ‐605111

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, ெதற்கு முகம், ெமாரட்டாண்டி மதுரா 
திருச்சிற்றம்பலம்‐605111

1.பட்டானூர் (வ.கி) & திருச்சிற்றம்பலம் (ஊ) மாட்டுக்காரன்
சாவடி , 2.பட்டானூர் (வ.கி) & திருச்சிற்றம்பலம் (ஊ) 
அன்ைன ேவளாங்கண்ணி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 நாவற்குளம் மதுரா 
பட்டானூர்‐605111

குழந்ைதகள் சத்துணவு ைமயம்பால்வாடி, 
நாவற்குளம் மதுரா பட்டானூர்‐605111

1.பட்டானூர் (வ.கி) & திருச்சிற்றம்பலம் (ஊ) நாவற்குளம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

125 125 125 வசந்தபுரம் மதுரா 
பட்டானூர்‐605111

மகளிர் சுய உதவி குழு கட்டிடம், 
வசந்தபுரம் மதுரா பட்டானூர்‐605111

1.பட்டானூர் (வ.கி) & திருச்சிற்றம்பலம் (ஊ) வசந்தபுரம்  , 
2.பட்டானூர் (வ.கி) & திருச்சிற்றம்பலம் (ஊ) அய்யனார் 
ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 பூத்துைற‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, 
ெதற்கு முகம், பூத்துைற‐605111

1.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) பூத்துைற , 2.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாண்டிேமடு , 3.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் 
நகர் , 4.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) பாரதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 பூத்துைற ‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
பூத்துைற‐605111

1.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) பூத்துைற , 2.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாயில் வதீி , 3.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) காசிப்பாைளயம் , 
4.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) மணெவளி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 பூத்துைற ‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
பூத்துைற‐605111

1.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் (காலனி) , 2.பூத்துைற
(வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 3.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் நகர் , 4.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) பள்ள ெதரு , 
5.பூத்துைற (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
129 129 129 ெபரம்ைப‐605110 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம், டி.பரங்கனி‐604154

1.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
2.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 4.ெபரம்ைப 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 5.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
வில்லியனூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 ெபரம்ைப‐605110 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம், டி.பரங்கனி‐604154

1.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
2.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத் ெதரு , 3.ெபரம்ைப (வ.கி) & 
(ஊ) வாய்க்கால் ெதரு , 4.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) காளிக் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) பூத்துைற 
ெமயின் ேராடு , 6.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) 
வாைழபட்டாம்பாைளயம் காலனி கைலஞர் நகர் , 
7.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 8.ெபரம்ைப 
(வ.கி) & (ஊ) லட்சுமணநாயக்கன்பாைளயம் மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 9.ெபரம்ைப (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 கடப்ேபrக்குப்பம்‐605502 சுவாமி விேவகாநந்தா நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி, கடப்ேபrக்குப்பம்‐605502

1.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடவண்டெதரு , 
2.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 
3.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய அஞ்சலகத்ெதரு , 
4.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மீனாட்சியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
6.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
7.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

132 132 132 கடப்ேபrக்குப்பம்‐605502 சுவாமி விேவகாநந்தா நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி, கடப்ேபrக்குப்பம்‐605502

1.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 
3.கடப்ேபrக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கடப்ேபrக்குப்பம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
133 133 133 ஒட்ைட ‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, ஒட்ைட‐605109
1.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத்ெதரு , 3.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 
5.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) அங்காளபரேமஸ்வr ேகாவில் 
ெதரு , 6.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு , 
7.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 ஒட்ைட ‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, ஒட்ைட‐605109

1.ஒட்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு(காலனி) அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 வி.புதுப்பாக்கம்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி, வி.புதுப்பாக்கம்‐605502

1.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 2.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாராயணபுரம் (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) 
அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 4.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாராயணபுரம் (ஊ) ெமயின் ேராடு , 5.வி.புதுப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 வி.புதுப்பாக்கம்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, வி.புதுப்பாக்கம்‐605502

1.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) காளி
ேகாயில் ெதரு , 2.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாராயணபுரம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (காலனி) , 
3.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) புத்தர் 
வதீி (புதிய காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 நாராயணபுரம் மதுரா வி 
புதுப்பாக்கம்‐605502

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
நாராயணபுரம் மதுரா வி.புதுப்பாக்கம்‐605502

1.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) சர்க்கைர
ஆைலேராடு நாராயணபுரம் , 2.வி.புதுப்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) நாராயணபுரம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
138 138 138 வானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

பகுதி, கூடுதல் கட்டிடம், கிழக்கு முகம், 
வானூர்‐605109

1.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காமன் ேகாயில் ெதரு , 3.வானுார் (வ.கி) & (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 7.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
இருளர்ெதரு , 8.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 வானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி ெதற்கு முகம், வானூர்‐605109

1.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) பச்ைச வாழியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெவங்கிேடஸ்வரா நகர் , 
3.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) ைமலம் ெமயின்ேராடு , 4.வானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஒட்ைடேராடு , 5.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டராம் பாக்கம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 , ைநனார்பாைளயம் 
மதுரா வானூர்‐605109

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ைநனார்பாைளயம் மதுரா வானூர்‐605109

1.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) புறாக் ேகாயில் வதீி , 2.வானூர்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 3.வானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழயகுளம் வதீி , 4.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்ராம்பாக்கம் வதீி , 5.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்குளம் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 வானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம் நடுப்பகுதி கிழக்கு முகம், வானூர்‐
605109

1.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) வானூர் கிராமம் (காலனி) , 
2.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 வானூர்‐605109 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, 
காலனி ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
வானூர்‐605109

1.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரஸ்புரம் , 2.வானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 வானூர்‐605109 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, 
காலனி கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
வானூர்‐605109

1.வானுார் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி வதீி அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
144 144 144 புளிச்சப்பள்ளம்‐605109 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, 

புளிச்சப்பள்ளம்‐605109
1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதேராடும் வதீி , 3.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதீி , 4.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 5.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாவில் வதீி , 6.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 7.புளிச்சப்பள்ளம் 
(வ.கி) & (ஊ) கன்னியம்மன் ேகாவில்  வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 புளிச்சப்பள்ளம்‐605109 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம், புளிச்சப்பள்ளம்‐605109

1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 
2.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 புளிச்சப்பள்ளம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், புளிச்சப்பள்ளம்‐605109

1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு
, 2.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
3.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & (ஊ) ஆேராபுட் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

147 147 147 ராவுத்தன்குப்பம்‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, வடக்கு முகம், 
ராவுத்தன்குப்பம்‐605111

1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 2.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & 
ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) வண்ணரத் ெதரு , 3.புளிச்சப்பள்ளம் 
(வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 5.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் 
(ஊ) ஆேராபுட் கணபதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 பாப்பாஞ்சாவடி‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, புதிய கட்டிடம், பாப்பாஞ்சாவடி‐605111

1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) 
பாப்பாஞ்சாவடி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
149 149 149 பாப்பாஞ்சாவடி‐605111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

பகுதி, புதிய கட்டிடம், பாப்பாஞ்சாவடி‐605111
1.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) 
பாப்பாஞ்சாவடி ெமயின்ேராடு , 2.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & 
ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) பாப்பாஞ்சாவடி புதூர் , 
3.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) ெஹச் ஆர் 
சி. குடியிருப்பு , 4.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & ராவுத்தன்குப்பம் 
(ஊ) அய்யர் ெதரு , 5.புளிச்சப்பள்ளம் (வ.கி) & 
ராவுத்தன்குப்பம் (ஊ) ஆகாசம்பட்டு பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 காட்ராம்பாக்கம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம், ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி, 
காட்ராம்பாக்கம்‐605109

1.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில்
ெதரு , 2.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசவாழியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபைத அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.காட்ராம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி ேராடு , 5.காட்ராம்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 காட்ராம்பாக்கம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம், ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி, 
காட்ராம்பாக்கம்‐605109

1.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அவித்புரம் , 
2.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலண்ைடத் ெதரு , 
3.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஈசங்காலனி , 
4.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கலர்காலனி , 
5.காட்ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முல்ைல நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 ேசமங்கலம்‐605109 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு பக்கம், 
நடுக்கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, ேசமங்கலம்‐
605109

1.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேசமங்கலம் கிராமம் , 
2.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) எடப்பாைளயம் கிராமம் , 
3.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேசதனப்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 ேசமங்கலம்‐605109 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு பக்கம்
நடுக்கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, ேசமங்கலம்‐
605109

1.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ேசமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) நடுக்காலனி வதீி , 3.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
154 154 154 விநாயகபுரம் மதுரா 

ேசமங்கலம்‐605109
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் வடக்கு முகம், விநாயகபுரம் 
மதுரா ேசமங்கலம்‐605109

1.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகபுரம் காலனி , 
2.ேசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) இராமநாதபுரம் , 3.ேசமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு , 4.ேசமங்கலம் (வ.கி) 
& (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 5.ேசமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.ேசமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 வி.பரங்கினி‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பக்க கட்டிடம், வி.பரங்கினி‐605109

1.வி. பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) காலனிேராடு ெதரு , 2.வி. 
பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.வி. 
பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.வி. 
பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 5.வி. பரங்கனி (வ.கி) & 
(ஊ) கண்ணுேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 வி.பரங்கினி‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பக்க கட்டிடம், வி.பரங்கினி‐605109

1.வி. பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 2.வி. பரங்கனி
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 3.வி. பரங்கனி (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 ரங்கநாதபுரம் மதுரா வி 
பரங்கனி‐605109

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
பக்கக்கட்டிடம், ரங்கநாதபுரம் மதுரா 
வி.பரங்கனி‐605109

1.வி. பரங்கனி (வ.கி) & ரங்கநாதபுரம்(ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
2.வி. பரங்கனி (வ.கி) & ரங்கநாதபுரம் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.வி. பரங்கனி (வ.கி) & ரங்கநாதபுரம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4.வி. பரங்கனி (வ.கி) & 
ரங்கநாதபுரம் (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

158 158 158 கரசானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, கரசானூர்‐605109

1.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி திருவள்ளுவர் நகர் 1வது
ெதரு , 2.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி திருவள்ளுவர் 
நகர் 2வது ெதரு , 3.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 கரசானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, கரசானூர்‐605109

1.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 2.கரசானுர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 3.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
160 160 160 கரசானூர்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கூடுதல்

கட்டிடம் ெமற்கு பகுதி, கரசானூர்‐605109
1.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.கரசானுர் (வ.கி) & 
(ஊ) தருமகுளம் , 3.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) ஓைடத் ெதரு , 
4.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrேமடு , 5.கரசானுர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 எைறயூர்‐604304 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு பகுதி
ெதற்கு பக்கக்கட்டிடம், எைறயூர்‐604304

1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrமைல , 2.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புது காலனி , 3.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
4.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 5.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 6.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆறுமுகசுவாமி ேகாவில் ெதரு , 7.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 8.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பட்டி ெதரு , 9.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாவில் 
ெதரு , 10.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
11.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) மணியம் ெதரு , 12.எைறயூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 13.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 14.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவக்கைர ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 எைறயூர்‐604304 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, நடுப்பகுதி ெதற்கு
பக்கக்கட்டிடம், எைறயூர்‐604304

1.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவக்கைர  ெபரும்பாக்கம்
ேராடு , 2.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 
3.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 4.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.எைறயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மணியம் ெதரு , 7.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 8.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 9.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் 
ெதரு , 10.எைறயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
163 163 163 ெநமிலி‐604304 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கபள்ளி, 

ெநமிலி‐604304
1.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 2.ெநமிலி (வ.கி) & 
(ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 3.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளி ெதரு , 5.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) ெகாள்ள 
ேமட்டு ெதரு , 6.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) திருவக்கைர ேராடு 
ெதரு , 7.ெநமிலி (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 8.ெநமிலி 
& அம்புழுக்ைக (வ.கி) & ெநமிலி (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 அம்புழுக்ைக‐604304 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
அம்புழுக்ைக‐604304

1.ெநமிலி & அம்புழுக்ைக (வ.கி) & ெநமிலி (ஊ) 
அம்புழுக்ைக வடக்கு ெதரு , 2.ெநமிலி & அம்புழுக்ைக 
(வ.கி) & ெநமிலி (ஊ) அம்புழுக்ைக வினாயகர் ேகாவில் 
ெதரு , 3.ெநமிலி & அம்புழுக்ைக (வ.கி) & ெநமிலி (ஊ) 
அம்புழுக்ைக மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ெநமிலி & 
அம்புழுக்ைக (வ.கி) & ெநமிலி (ஊ) அம்புழுக்ைக காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 ெபான்னம்பூண்டி‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், ெபான்னம்பூண்டி‐605501

1.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெபான்னம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
166 166 166 சிறுைவ‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பகுதி கட்டிடம், சிறுைவ‐605652
1.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாவில் ெதரு , 
2.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
3.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 4.சிறுைவ (வ.கி) & 
(ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு , 5.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) 
நத்தேமட்டுத் ெதரு , 6.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாபால்பிள்ைள ெதரு , 7.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) மயிலம் 
ெமயின் ேராடு , 8.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 9.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) வரீபத்திரர் ெதரு , 
10.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
11.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) ெதாள்ளமூரார் ெதரு , 12.சிறுைவ 
(வ.கி) & (ஊ) ெபாம்பூர் ெமயின் ேராடு , 13.சிறுைவ (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய நத்தேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 சிறுைவ‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம், சிறுைவ‐605652

1.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி1வது ெதரு , 2.சிறுைவ
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி 2வதுெதரு , 3.சிறுைவ (வ.கி) & 
(ஊ) புதியகாலனி 3வதுெதரு , 4.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) 
புதியகாலனி , 5.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) காலனிமாrயம்மன் 
ேகாவில்ெதரு , 6.சிறுைவ (வ.கி) & (ஊ) சிறுைவ 
ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 எைடயப்பட்டு‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
எைடயப்பட்டு‐605652

1.எைடயப்பட்டு (வ.கி) & சிறுைவ (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.எைடயப்பட்டு (வ.கி) & சிறுைவ (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3.எைடயப்பட்டு (வ.கி) & 
சிறுைவ (ஊ) களத்துேமட்டு ெதரு , 4.எைடயப்பட்டு (வ.கி) & 
சிறுைவ (ஊ) புதிய காலனி ெதரு , 5.எைடயப்பட்டு (வ.கி) & 
சிறுைவ (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
169 169 169 ெபாம்பூர்‐605652 இளங்ேகா நிதி உதவிெபறும்

நடுநிைலப்பள்ளி பகுதி‐I, புதிய கட்டிடம், 
ெபாம்பூர்‐605652

1.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்மாளர் ெதரு , 2.ெபாம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ேகாமுட்டி ெதரு , 3.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி 
ெதரு , 4.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) தச்சன் குட்ைட ெதரு , 
5.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட ெதரு , 6.ெபாம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பள்ளத்ெதரு , 7.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் 
ெதரு , 8.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 9.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 ெபாம்பூர்‐605652 இளங்ேகா நிதி உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி பிளாக்1 நடுபகுதி, 
ெபாம்பூர்‐605652

1.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ைமலம் ெதரு , 2.ெபாம்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெபாம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 4.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) கக்கிலர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 ெபாம்பூர்‐605652 இளங்ேகா நிதி உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி பிளாக்1 கிழக்கு பகுதி, 
ெபாம்பூர்‐605652

1.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 3.ெபாம்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அரசமரபிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ெபாம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காடநயினார் ெதரு , 5.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் 
குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 ெபாம்பூர்‐605652 அரசு ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலபள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி, ெபாம்பூர்‐605652

1.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி முதல் ெதரு , 
2.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி 2வது ெதரு , 
3.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 3வது ெதரு , 
4.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
5.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) இைளயாண்டிபட்டு பாைத , 
6.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) தைலயாr ெதரு , 7.ெபாம்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காப்புகாரன் ெதரு , 8.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புடைவ 
காrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 9.ெபாம்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அய்ேவலி பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 இைளயாண்டிப்பட்டு‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
இைளயாண்டிப்பட்டு‐605652

1.இைளயாண்டிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில்
ெதரு , 2.இைளயாண்டிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.இைளயாண்டிபட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
174 174 174 ஐேவலி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய

வளாகம், புதிய கட்டிடம், ெதற்கு முகம், 
ேமற்கு பகுதி, ஐேவலி‐605652

1.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
3.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.அய்ேவலி (வ.கி) & 
(ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 5.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 6.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) காளி 
ேகாயில் ெதரு , 7.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) பாண்டிேராடு , 
8.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) காலனிமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.அய்ேவலி (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 ேகாைரக்ேகணி‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், ேகாைரக்ேகணி‐605501

1.ேகாைரக்ேகணி (வ.கி) & (ஊ) ஊர் மாrயம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.ேகாைரக்ேகணி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 3.ேகாைரக்ேகணி (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ேகாைரக்ேகணி 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 திருவக்கைர‐604304 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு பக்க
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, திருவக்கைர‐604304

1.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில்
ெதரு, திருவக்கைர கிராமம் , 2.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) 
பாைளயக்காரத் ெதரு , 3.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) 
கன்னிமார் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 திருவக்கைர‐604304 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு கட்டிடம், 
வடக்கு பகுதி, திருவக்கைர‐604304

1.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) சந்திரெமௗlஸ்வரர் ேகாவில்
ெதரு , 2.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 திருவக்கைர‐604304 கிராம ஊராட்சி ேசைவ ைமய கட்டிடம், 
உயர்நிைலப்பள்ளி வளாகம் ெதற்கு முகம், 
திருவக்கைர‐604304

1.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 2.திருவக்கைர
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 3.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) 
இருதய நகர் , 4.திருவக்கைர (வ.கி) & (ஊ) ேசணிப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 ெதாள்ளமூர்‐604304 உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி, ெதாள்ளமூர்‐
604304

1.ெதாள்ளமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதாள்ளமூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெதாள்ளமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாள்ளமூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
180 180 180 கடகம்பட்டு‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

கடகம்பட்டு‐605502
1.கடகம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.கடகம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட ெதரு , 3.கடகம்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 4.கடகம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 5.கடகம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாண்டலாங்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 ெசங்கேமடு‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், நடுப்பகுதி, கிழக்கு முகம், 
ெசங்கேமடு‐605502

1.ெசங்கேமடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ெசங்கேமடு (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
3.ெசங்கேமடு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி , 4.ெசங்கேமடு 
(வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 ெகாடுக்கூர்‐605501 அரசு ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி, 
பகுதி‐II, ெதற்கு பகுதி, ெகாடுக்கூர்‐605501

1.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சன்னியாசி அப்பன் ேகாயில்
வதீி , 2.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்வதீி 
, 3.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதி வதீி , 4.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பாரதி வதீி குறுக்கு வதீி 1 , 5.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதி வதீி குறுக்கு வதீி 2 , 6.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதி வதீி குறுக்கு வதீி 3 , 7.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கண்ணகி வதீி , 8.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
இளங்ேகாவடிகள் வதீி , 9.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளுவர் வதீி , 10.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் 
வதீி , 11.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 ெகாடுக்கூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெகாடுக்கூர்‐605501

1.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 2.ெகாடுக்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 3.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு வதீி , 4.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதரடி வதீி , 
5.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் வதீி , 6.ெகாடுக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திருவக்கைர ெமயின் ேராடு , 7.ெகாடுக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திருவக்கைர ெமயின் ேராடு , 8.ெகாடுக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு வதீி , 9.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அய்யனார் ேகாவில் ெதரு , 10.ெகாடுக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வாள்கார் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
184 184 184 சித்தலம்பட்டு‐605501 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு பக்க

கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, சித்தலம்பட்டு‐605501
1.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கலத்து ேமட்டு ெதரு , 
3.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் வதீி , 
4.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 சித்தலம்பட்டு‐605501 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு பக்க
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, சித்தலம்பட்டு‐605501

1.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல ேராடு , 
2.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாநகர் , 
3.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல 
ேராடுகைட வதீி , 4.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
ெசட்டிப்பட்டு பாைத , 5.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பைழயக் காலனி , 6.சித்தலம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 புதுகுப்பம் மதுரா 
திருமங்கலம்‐605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பக்க கட்டிடம், ேமற்கு முகம், புதுகுப்பம் 
மதுரா திருமங்கலம்‐605501

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பூங்ெகாடி அம்மன் வதீி , 
2.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திருவண்ணாமைல புதுகுப்பம் 
, 3.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபாம்புெரட்டிகுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 புதுகுப்பம் மதுரா 
திருமங்கலம்‐605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, புதுகுப்பம் மதுரா 
திருமங்கலம்‐605501

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் வதீி , 
2.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குத் ெதரு , 
3.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாலபடிகுப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 திருமங்கலம்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, திருமங்கலம்‐605501

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் விதி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 திருமங்கலம்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம்,கிழக்கு பகுதி திருமங்கலம்‐605501

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் விதி , 
2.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதஅம்மன் ெதரு , 
3.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 4.திருமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) பாலப்பாடி குப்பம் , 5.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
190 190 190 பிடாrபட்டு மதுரா 

திருமங்கலம்‐605501
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, பிடாrபட்டு மதுரா திருமங்கலம்‐
605501

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ெதரு , 
2.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் வதீி , 
3.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) தி.வி. மைல ேராடு , 
4.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி மாrயம்மன் 
வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 திருமங்கலம்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி திருமங்கலம்‐605501

1.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
2.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டிபாைளயம் 
ேதாப்புெதரு , 3.திருமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆண்டிபாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 வி.மாத்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, வி.மாத்தூர்‐605402

1.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) திெராளபதியம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 3.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு 
, 5.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
(நகr) , 6.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 வி.மாத்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, வி.மாத்தூர்‐605402

1.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கrயன் ெதரு , 3.வி.மாத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.வி.மாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

194 194 194 புராணசிங்குபாைளயம் 
மதுரா வாதானூர்‐605107

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
புராணசிங்குபாைளயம் மதுரா வாதானூர்‐
605107

1.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வாதானூர்
(வ.கி) & (ஊ) குமுளம் பாைத , 3.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 4.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டித் ெதரு , 
5.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 6.வாதானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அண்ணா நகர் , 7.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபல்ஜியம் 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
195 195 195 புராணசிங்குபாைளயம்‐

605107
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, வடக்கு முகம், 
புராணசிங்குபாைளயம்‐605107

1.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) வியாபாrத் ெதரு , 2.வாதானூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.வாதானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குட்ைடத் ெதரு , 4.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 ேசஷங்கனூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி, ேசஷங்கனூர்‐605501

1.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய ேடங்க் ெதரு , 
3.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) குராம்பாைளயம் கிழக்கு 
ெதரு , 5.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) குராம்பாைளயம் 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 6.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) 
குராம்பாைளயம் குளத்து ெதரு , 7.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & 
(ஊ) குராம்பாைளயம் ேமற்கு ெதரு , 8.ேசஷங்கனுரர் 
(வ.கி) & (ஊ) குராம்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 9.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) குராம்பாைளயம் காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 ேசஷங்கனூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, ேசஷங்கனூர்‐605501

1.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) காளி 
ேகாயில்  ெதரு , 3.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.ேசஷங்கனுரர் (வ.கி) & (ஊ) 
கமலம்மாள் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 எஸ்.ஆண்டிப்பாைளயம்‐
605501

வள்ளலார் நிதி உதவிெபறும் துவக்கபள்ளி, 
எஸ்.ஆண்டிப்பாைளயம்‐605501

1.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) பாட்ைடத் ெதரு , 2.வாதானூர்
(வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 3.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
4.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) வாதானூர் ஆண்டிப்பாைளயம் , 
5.ேசஷங்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேசஷங்கனூர் 
ஆண்டிப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 எஸ்.ஆண்டிப்பாைளயம்‐
605501

குைழந்ைதகள் நல ைமயம், அங்கன்வாடி
கட்டிடம், எஸ்.ஆண்டிப்பாைளயம்‐605501

1.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 2.வாதானூர்
(வ.கி) & (ஊ) தி.மைல .ேராடு , 3.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.வாதானூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
200 200 200 முட்ராம்பட்டு‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

பகுதி, முட்ராம்பட்டு‐605501
1.முட்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசங்ேகணி அம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.முட்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
3.முட்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
4.முட்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.முட்ராம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 வி.ெநற்குணம்‐605501 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, 
புதிய கட்டிடம், வி.ெநற்குணம்‐605501

1.வி.ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
2.வி.ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புர் , 3.வி.ெநற்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.வி.ெநற்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 பக்கிrபாைளயம்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, பக்கிrபாைளயம்‐
605502

1.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கண்டமங்கலம் ேராடு , 
2.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
3.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 
4.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சின்ன ெதரு , 
6.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பக்கிrபாளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

203 203 203 பக்கிrபாைளயம்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு முகம், பக்கிrபாைளயம்‐
605502

1.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) தட்டாங்குளம் , 
2.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புறா ேகாவில் 
ெதரு , 4.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புறாக் 
ேகாவில் ெதரு , 6.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
கலிங்கமைல மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
7.பக்கிrப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குமாரபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
204 204 204 வழுதாவூர்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

பகுதி வடக்கு முகம் , வழுதாவூர்‐605502
1.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ராஹாரவதீி , 2.வழுதாவூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.வழுதாவூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிவாசல் ெதரு , 5.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கைடவதீி , 
6.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) காட்ேடrக்குப்பம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 வழுதாவூர்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
ேமற்கு பக்கம் கூடுதல் கட்டிடம், கிழக்கு 
முகம், வழுதாவூர்‐605502

1.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெவளி , 2.வழுதாவூர் (வ.கி) 
& (ஊ) சனீாத்ேதாப்பு , 3.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தட்டாங்குளம் ெதரு , 4.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 வழுதாவூர்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, 
ேமற்கு முகம், வழுதாவூர்‐605502

1.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 2.வழுதாவூர்
(வ.கி) & (ஊ) தபால் ஆபீஸ் ெதரு , 3.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கைட வதீி , 4.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) கீைரக்காரத் ெதரு , 
5.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) மீனவர் ெதரு , 6.வழுதாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கம்மாளர் ெதரு , 7.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குயவர் ெதரு , 8.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

207 207 207 வழுதாவூர்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், வழுதாவூர்‐605502

1.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாட்ைடக் காலனி , 
2.வழுதாவூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 3.வழுதாவூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 கலித்திரம்பட்டு‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பக்க கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 
கிழக்கு முகம், கலித்திரம்பட்டு‐605501

1.கலித்திரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 கலித்திரம்பட்டு‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பகுதி, ெதற்கு பக்கக்கட்டிடம், 
கலித்திரம்பட்டு‐605501

1.கலித்திரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கண்டப்பச்சாவடி , 
2.கலித்திரம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கலித்திரம்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
210 210 210 அம்மணங்குப்பம்‐605502 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய

கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், கிழக்கு பகுதி, 
அம்மணங்குப்பம்‐605502

1.தாண்டவமூர்த்தி (வ.கி) & அம்மணங்குப்பம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.தாண்டவமூர்த்தி (வ.கி) & 
அம்மணங்குப்பம் (ஊ) (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

211 211 211 ெகண்டியாங்குப்பம்‐605502 இளங்ேகா நிதி உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி, புதிய ஆர் சி சி கட்டிடம், 
ெகண்டியாங்குப்பம்‐605502

1.தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (வ.கி) &ெகண்டியாங்குப்பம் (ஊ) 
சாவடி ெதரு , 2.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & 
தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (ஊ) முருகன் ேகாயில் விதி , 
3.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & ெகண்டியாங்குப்பம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 4.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) 
& ெகண்டியாங்குப்பம் (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
5.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 தாண்டவமூர்த்திகுப்பம்‐
605502

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
தாண்டவமூர்த்திகுப்பம்‐605502

1.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 2.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & 
தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (ஊ)குப்பம் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & 
தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (ஊ) ரயில்ேவ வதீி , 
4.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & தாண்டவமூர்த்திகுப்பம் (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 ெபrயபாபுசமுத்திரம்‐
605102

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, புதிய கட்டிடம், 
ெதற்கு பக்கம், ைமய அைற, 
ெபrயபாபுசமுத்திரம்‐605102

1.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம்
குயவர் ெதரு , 2.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ரசபுத்திரபாைளயம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம் 
ஆலஞ்சாைல ெதரு , 4.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ரசபுத்திரபாைளயம் வானூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
214 214 214 ெபrயபாபுசமுத்திரம்‐

605102
அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு பகுதி, 
ேமற்கு கட்டிடம், ெபrயபாபுசமுத்திரம்‐605102

1.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம்
வானூர்ேராடு குறுக்குெதரு , 2.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) 
& (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம் அண்ணா நகர் , 
3.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம் 
குறுக்கு ெதரு , 4.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ரசபுத்திரபாைளயம் பாரதி நகர் , 5.ெபrயபாபுசமுத்திரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம்ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு , 
6.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ரசபுத்திரபாைளயம் 
குயவர் வதீி , 7.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ரசபுத்திரபாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 ெபrயபாபுசமுத்திரம்‐
605102

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, புதிய கட்டிடம், 
ெதற்கு பக்கம், வடக்கு பகுதி, 
ெபrயபாபுசமுத்திரம்‐605102

1.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) குயிலாப்பாைளயம்
நுைழவு பகுதி , 2.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) 
& (ஊ) மந்ைதெவளி , 4.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளி பின் புறம் , 5.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளி எதிrல் , 6.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 7.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் 
ெதரு , 8.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 ராஜபுத்திரபாைளயம்‐
605102

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, ராஜபுத்திரபாைளயம்‐605102

1.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) வானூர் ேராடு , 
2.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெபrயபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
217 217 217 சின்னபாபுசமுத்திரம்‐

605102
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, சின்னபாபுசமுத்திரம்‐
605102

1.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னபாபுசமுத்திரம் , 
2.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் 
ெதரு , 3.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரபைதயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.சின்னபாபுசமுத்திரம் 
(வ.கி) & (ஊ) வனத்தாம்பாைளயம் ேராடு , 
5.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) பேடசாயுபு ேகாயில் 
ெதரு , 6.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டிகுப்பம் , 
7.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) வடவண்ைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

218 218 218 சின்னபாபுசமுத்திரம்‐
605102

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
பக்க கட்டிடம், ெதற்கு முகம், கிழக்கு பகுதி, 
சின்னபாபுசமுத்திரம்‐605102

1.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்
ெதரு , 2.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) மந்தேவளி 
ெதரு , 3.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.சின்னபாபுசமுத்திரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 சின்னபாபுசமுத்திரம்‐
605102

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, கிழக்கு முகம், புதிய 
கட்டிடம், சின்னபாபுசமுத்திரம்‐605102

1.சின்னபாபுசமுத்திரம் (ஊ) & காலனி வினாயகர் ேகாயில்
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

220 220 220 பன்னக்குப்பம் மதுரா 
சின்னபாபுசமுத்திரம்‐
605102

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
முகம், பன்னக்குப்பம் மதுரா 
சின்னபாபுசமுத்திரம்‐605102

1.சின்னபாபுசமுத்திரம் (ஊ) & பண்ணகுப்பம் (வ.கி) முருகன்
ேகாயில் ெதரு , 2.சின்னபாபுசமுத்திரம் (ஊ) & 
பண்ணகுப்பம் (வ.கி) பண்ணகுப்பம் காலனி , 
3.சின்னபாபுசமுத்திரம் (ஊ) & பண்ணகுப்பம் (வ.கி) 
இரயில்ேவ ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 பள்ளித்ெதன்னல்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
ேமற்கு கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, 
பள்ளித்ெதன்னல்‐605102

1.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளித்ெதன்னல் கிராமம் , 
2.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளித்ெதன்னல் , 
3.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
4.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 
5.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
222 222 222 பள்ளித்ெதன்னல்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு

பகுதி, வடக்கு ேமற்கு கட்டிடம், 
பள்ளித்ெதன்னல்‐605102

1.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) மந்தெவளித் ெதரு , 
2.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
4.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) மல்லிகா

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 பள்ளித்ெதன்னல்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, பள்ளித்ெதன்னல்‐
605102

1.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளித்ெதன்னல் காலனி , 
2.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளித்ெதன்னல் புது 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 பள்ளித்ெதன்னல‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு பக்க கட்டிடம், 
பள்ளித்ெதன்னல‐605102

1.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) பூஞ்ேசாைல குப்பம் , 
2.பள்ளித்ெதன்னல் (வ.கி) & (ஊ) சைடயாண்டிக் குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 நவமால் காப்ேபர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, நவமால் காப்ேபர்‐605102

1.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி ெதரு , 
4.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) காயத்r நகர் , 
6.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) எம் என் குப்பம் , 
7.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 நவமால்காப்ேபர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, நவமால்காப்ேபர்‐605102

1.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி ெதரு , 
3.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.என் குப்பம் , 
4.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி ஆர் நகர் , 
5.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் , 
6.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்டம் , 
7.நவமால்காப்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
227 227 227 கண்டமங்கலம்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு

பகுதி, கண்டமங்கலம்‐605102
1.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சிவராந்தகம் சாைல , 
2.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ேராடு கிழக்கு , 
3.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் முதல் ெதரு , 
4.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் 2வது ெதரு , 
5.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நேடசன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 கண்டமங்கலம்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி 2‐ம் அைற, கண்டமங்கலம்‐605102

1.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கஸ்டம்ஸ் ேகார்ட்டர்ஸ் , 
2.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) நவமால்மருதூர் சாைல , 
3.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 
4.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 5.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 கண்டமங்கலம்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி 4‐ம் அைற, கண்டமங்கலம்‐605102

1.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டிேராடு ேமற்கு , 
2.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில்ெதரு , 
3.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) எஸ்.பி.ஆர் நகர் , 
4.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வானூர் சாைல , 
5.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 
6.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு பாண்டி ேராடு (வ) , 
7.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ரயில் நிைலயெதரு , 
8.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாரதி வதீி , 
9.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வாய்கால்ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 கண்டமங்கலம்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, கண்டமங்கலம்‐
605102

1.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ேராடு கிழக்கு , 
2.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால்ேமடு ெதரு , 
3.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வாய்க்கால்  ேமடு 2வது 
ெதரு , 4.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமல்லா ெரட்டி 
நகர் , 5.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமல்லா நகர் 
பிrவு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
231 231 231 கண்டமங்கலம்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி, ேமற்கு

கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, கூடுதல் கட்டிடம், 
கண்டமங்கலம்‐605102

1.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர்
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார் ெதற்கு ெதரு , 3.கண்டமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) அம்ேபத்கார் நகர் ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 நவமால்மருதூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, Nkw;F 
கட்டிடம் ைமய பாகம் ெதாகுதி 1, 
நவமால்மருதூர்‐605102

1.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ேராடு , 
5.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) காளி ேகாயில் ெதரு , 
6.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) முதலியார் ெதரு , 
7.நவமால்மருதூர்  (வ.கி) & (ஊ) மணெவளி ெதரு , 
8.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 நவமால்மருதூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, 
நவமால்மருதூர்‐605102

1.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
2.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரபைதயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
4.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) நாேகந்திரன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 நவமால்மருதூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 
நவமால்மருதூர்‐605102

1.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மகாத்மாகாந்தி ெதரு , 
2.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 
3.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா காந்தி 
ெதரு , 5.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் 
எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 7.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் 
எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 8.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் ெதரு , 9.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர் 
எம்.ஜி.ஆர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
235 235 235 நவமால்மருதூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, நவமால்மருதூர்‐
605102

1.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
2.நவமால்மருதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெலனின் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236 236 236 ஆழியூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, ஆழியூர்‐605102

1.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 3.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) அரசமரத்தடி , 
4.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் குளம் , 5.ஆழியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 ஆழியூர்‐605102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, ஆழியூர்‐605102

1.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) ரயில்ேவேகட் ெதரு , 3.ஆழியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 4.ஆழியூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 பள்ளிேநலியனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, பள்ளிேநலியனூர்‐605402

1.பள்ளிேநலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரபதிஅம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.பள்ளிேநலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 பள்ளிேநலியனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, பள்ளிேநலியனூர்‐605402

1.பள்ளிேநலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 வினாயகபுரம் மதுரா 
பள்ளிச்ேசr‐605107

அரசு ஆதிதிராவிடர் நலத்துவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி, வினாயகபுரம் மதுரா 
பள்ளிச்ேசr‐605107

1.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் 
(ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & 
ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) குறுக்குத் ெதரு , 4.பள்ளிச்ேசr 
(வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) 2வது குறுக்குத் ெதரு , 
5.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) 2வது 
ெமயின் ேராடு , 6.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் 
(ஊ) 3 வதுெமயின் ேராடு  , 7.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & 
ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 9.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் 
(ஊ) ஒத்தவாடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
241 241 241 பள்ளிச்ேசr‐605107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு

பகுதி, பள்ளிச்ேசr‐605107
1.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) கைடசி ெதரு
, 2.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) ேடங் ெதரு , 
3.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) ெமயின் 
ேராடு   , 4.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) 
எல்.ஆர்.பாைளயம் ேராடு , 5.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & 
ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) ஓைடத் ெதரு , 6.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) 
& ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) திெராபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 7.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) கலங்கல் 
ெதரு , 8.பள்ளிச்ேசr (வ.கி) & ெகாத்தாம்பாக்கம் (ஊ) 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

242 242 242 ெகாத்தாம்பாக்கம்‐605107 ஓமந்தூரார் உதவி ெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு கட்டிடம், ைமய 
அைற, ெகாத்தாம்பாக்கம்‐605107

1.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) புற நகர் முதல் ெதரு , 
2.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) குறுக்குத் ெதரு , 
3.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) முதல் ெதரு , 
4.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 
5.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 
7.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
8.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) புதியகாலனி முதல்ெதரு 
, 9.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 
10.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 
11.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) ேகாட்ரஸ் ெதரு , 
12.ெகாத்தாம்பாக்கம் (வ.கி)  & (ஊ) கைடசி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 பள்ளிப்புதுப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, பள்ளிப்புதுப்பட்டு‐605402

1.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு , 
4.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) ெபrய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
244 244 244 பள்ளிப்புதுப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

பகுதி, பள்ளிப்புதுப்பட்டு‐605402
1.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.பள்ளிப்புதுப்பட்டு (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐
605106

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பகுதி கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 
மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐605106

1.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 
2.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ெமயின் ேராடு 
, 3.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேகாயில்குளத்ெதரு , 
4.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேபட்ைட ெதரு , 
5.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புளியங் குளத்து ெதரு 
, 6.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நாட்டாைம ெதரு , 
7.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யர் ெதரு , 
8.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கூட்டுறவு வங்கி 
ெதரு , 9.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வாணக்கார 
ெதரு , 10.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பவர் பம்பு 
ெதரு , 11.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் 
ேகாயில் ெதரு , 12.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அரசு 
உயர்நிைலப் பள்ளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐
605106

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பகுதி கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, 
மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐605106

1.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி பகுதி ( 
நடுத்ெதரு) , 2.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 3.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மகளிர்கழிவைறச் ெசல்லும் வழி , 
4.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
5.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஓ..எச்.டி  ெதரு , 
6.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ேராடு 3வது 
குறுக்கு ெதரு , 7.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
கடலூர் ேராடு 4வது குறுக்கு ெதரு , 
8.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எக்ஸ் கவுன்சிலர் 
ெதரு , 9.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
247 247 247 மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐

605106
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பக்க கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 
மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐605106

1.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அரசு உயர்
நிைலபள்ளி ெதரு , 2.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மந்ைதெவளி வதீி , 3.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் பகுதி பாண்டி ேராடு (ஆரம்பம்) , 
4.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் 
ெமயின் ேராடு , 6.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ஒ.எச்.டி , 7.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அரசு 
 உயர்நிைலபள்ளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 ெவள்ளாழங்குப்பம் 
மதுரா 
மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐
605106

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, பைழய
கட்டிடம், ெவள்ளாழங்குப்பம் மதுரா 
மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐605106

1.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஊராட்சி ஒன்றியம்
ெதாடக்க பள்ளி  ெதரு , 2.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) கூட்டுேராடு ெசல்லும் சாைல , 
3.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா வதீி , 
4.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெவங்கேடஷ்வரர் நகர் 
, 5.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் , 
6.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ)ஊ) கூட்டுேராடு , 
7.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மடுகைர ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ெவள்ளாழங்குப்பம் 
மதுரா 
மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐
605106

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், ெவள்ளாழங்குப்பம் மதுரா 
மிட்டாமண்டகப்பட்டு‐605106

1.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடுகுப்பன் புது
காலனி , 2.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழய 
காலனி , 3.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
வடுகுப்பம் கிராம பகுதி , 5.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ராமெரட்டிக்குளம் முருகன் ேகாயில் வதீி , 
6.மிட்டாமண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கல்மண்டபம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 ேகாண்டூர்‐605106 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, ேகாண்டூர்‐605106

1.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு , 2.ேகாண்டூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வானவில் ெதரு , 4.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்துேமட்டுத் ெதரு , 5.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
251 251 251 ேகாண்டூர்‐605106 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

பகுதி, புதிய கட்டிடம், ேகாண்டூர்‐605106
1.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின் ேராடு , 
2.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 3.ேகாண்டூர் (வ.கி) 
& (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 ஆலமரத்துக்குப்பம் 
மதுரா ேகாண்டூர்‐605106

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஆலமரத்துக்குப்பம் மதுரா ேகாண்டூர்‐605106

1.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ேகாண்டூர்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.ேகாண்டூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 பாக்கம்‐605106 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, பாக்கம்‐605106

1.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கடலூர் ெமயின் ேராடு , 2.பாக்கம்
(வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 3.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
குயவர் ெதரு , 4.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

254 254 254 பாக்கம்‐605106 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, ெதற்கு கட்டிடம், பாக்கம்‐605106

1.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) துளுக்க ேதாட்ட ெதரு , 3.பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) வாட்டர் ேடங் ெதரு , 4.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 6.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் 
ேராட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 துலுக்காநத்தம்(பாக்கம்)‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு
பகுதி, துலுக்காநத்தம்பாக்கம்‐605601

1.பாக்கம் (வ.கி) & துலுக்காநத்தம் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம்
ேராடு , 2.பாக்கம் (வ.கி) & துலுக்காநத்தம் (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 3.பாக்கம் (வ.கி) & துலுக்காநத்தம் (ஊ) பள்ளிவாசல் 
ெதரு , 4.பாக்கம் (வ.கி) & துலுக்காநத்தம் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு ஆதிதிராவிடர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 பாக்கம்‐605601 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கபள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, பாக்கம்‐605601

1.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வாட்டர் ேடங் ெதரு , 3.பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுகார ெதரு , 4.பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
257 257 257 நல்லப்பெரட்டிப்பாைளய

ம் மதுரா வரீாணம்‐605106
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
நல்லப்பெரட்டிப்பாைளயம் மதுரா 
வரீாணம்‐605106

1.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) இலுப்ைப ேதாப்பு ெதரு , 
2.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) அந்தராசிப்பாைளயம் , 3.வரீாணம் 
(வ.கி) & (ஊ) நல்லப்பெரட்டிப்பாைளயம் , 4.வரீாணம் (வ.கி) 
& (ஊ) நல்லப்பெரட்டிப்பாைளயம் புது காலனி , 5.வரீாணம் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 6.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 7.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 வரீாணம் கீழ்காலனி‐
605106

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, வரீாணம்
கீழ்காலனி‐605106

1.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீாணம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமல் காலனி , 3.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாவில் ெதரு , 4.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
5.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 6.வரீாணம் 
(வ.கி) & (ஊ) நத்தம் ெதரு , 7.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு 
காலனி , 8.வரீாணம் (வ.கி) & (ஊ) கீழ் காலனி , 9.வரீாணம் 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 கிருஷ்ணாபுரம்‐605402 ஸ்ரீெவங்கடவரதா உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு கட்டிடம், 
கிருஷ்ணாபுரம்‐605402

1.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) &(ஊ) வள்ளி ெதய்வாைன ெதரு , 
2.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சுப்ரமணியர் ேகாயில் ெதரு 
, 3.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கிருபாநந்தவாrயார் ெதரு , 
4.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அருணகிrநாதர் ெதரு , 
5.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லாகுளம் ெதரு , 
6.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 
8.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மண்டபத்தார் குளத்து ெதரு 
, 9.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மகாத்மாகாந்தி ெதரு , 
10.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) துலுக்கநத்தம் சாைல 
ெதரு , 11.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கமலா ேநரு ெதரு , 
12.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நாகமுத்து மாrயம்மன் 
ெதரு , 13.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
260 260 260 நத்தேமடு மதுரா 

கிருஷ்ணாபுரம் ‐605402
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி நத்தேமடு மதுரா 
கிருஷ்ணாபுரம் ‐605402

1.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடம் சாைல ெதரு , 
2.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பல்லவன் ெதரு , 
3.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) விேவகாநந்தர் ெதரு , 
4.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) இளங்ேகா அடிகள் ெதரு , 
5.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அல்லிமுத்து மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 6.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சுந்தர 
விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 7.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
புரட்சித்தைலவர் ெதரு , 8.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
அன்ைனசத்தியா ெதரு , 9.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கட்டெபாம்மன் ெதரு , 10.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டியன் ெதரு , 11.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேசாழன் 
ெதரு , 12.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புத்தன் ெதரு , 
13.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 கிருஷ்ணாபுரம்‐605402 ஸ்ரீெவங்கடவரதா உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு பகுதி, வடக்கு 
பக்கக்கட்டிடம், கிருஷ்ணாபுரம்‐605402

1.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கைரயாம் புத்துர் பாகூர்
சாைல , 2.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேநதாஜி 
ெதரு , 4.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அன்ைனெதராசா 
ெதரு , 5.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
6.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கடைமவரீர் கக்கன் ெதரு , 
7.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) எம். ஜி. ஆர். ெதரு , 
8.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 
9.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அப்துல்கலாம் ெதரு , 
10.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) தந்ைத ெபrயார் ெதரு , 
11.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அறிஞர் அண்ணா ெதரு , 
12.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருந்தைலவர் காமராஜர் 
ெதரு , 13.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கவிேபரரசு கம்பன் 
ெதரு , 14.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் ெதரு , 
15.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) உழவர் ேதாப்பு ெதரு , 
16.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அன்ைன இந்திரா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
262 262 262 பட்டைரபாதி மதுரா 

கிருஷ்ணாபுரம்‐605402
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
பட்டைரபாதி மதுரா கிருஷ்ணாபுரம்‐605402

1.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கப்பேலாட்டிய தமிழன்
ெதரு , 2.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கைலவாணர் ெதரு , 
3.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மகாகவி பாரதியார் ெதரு , 
4.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைக முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வாஞ்சிநாதன் ெதரு , 6.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.கிருஷ்ணாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாவரீன் பகத்சிங் ெதரு , 8.கிருஷ்ணாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) கைரயான் ஏrெதரு , 9.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) சாைல வரீாணம் ெதரு , 10.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெசங்ேகனி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
11.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாரதிதாசன் ெதரு , 
12.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சக்திசா முன்டிஸ்வr 
ேகாயில் ெதரு , 13.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & (ஊ 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 14.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ கண்ணதாசன் ெதரு , 15.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) ரூ (ஊ) 
ெதன்ெபண்ைண ஆற்றுசாைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 ெசாரப்பூர்‐605106 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
பகுதி, ெசாரப்பூர்‐605106

1.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.ெசாரப்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மதுரா வாணியம்பாடி , 6.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்து ேமட்டுத் ெதரு , 7.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காட்டுகுட்ைட , 8.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 
9.ெசாரப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 10.ெசாரப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
264 264 264 ெகாங்கம்பட்டு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு

கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, ெகாங்கம்பட்டு‐605108
1.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைமதானத் ெதரு , 
4.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாரதி ெதரு , 
6.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) தந்ைத ெபrயார் வதீி , 
7.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேசக்கிழார் வதீி , 
8.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வைளயாபதி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 ெகாங்கம்பட்டு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, ெகாங்கம்பட்டு‐605108

1.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
சின்னெகாங்கம்பட்டு , 3.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாலம்மன் ேகாயில் வதீி , 4.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 5.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

266 266 266 ெகாங்கம்பட்டு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 
ெகாங்கம்பட்டு‐605108

1.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டாளம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாண்டுரங்கன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் 
குளம் ெதரு , 8.ெகாங்கம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சிவகாமிசுந்தr 
புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
267 267 267 எஸ்‐ேமட்டுப்பாைளயம்‐

605108
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், எஸ்.ேமட்டுப்பாைளயம்‐605108

1.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குச்சிப்பாைளயம் 
ேராடு , 3.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
4.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுப்பாைளயம் 
ெமயின் ேராடு , 5.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) & 
(ஊ) குச்சிப்பாைளயம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 ராம்பாக்கம்‐605105 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், வடக்கு பகுதி, 
ராம்பாக்கம்‐605105

1.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) முத்தாம்லம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) சந்து ெதரு , 7.ராம்பாக்கம் 
(வ.கி) &  (ஊ) ெகால்ைல ெதரு , 8.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) 
அண்ணா சிைல ெதரு , 9.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) மழு 
ேவந்தியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 10.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  
(ஊ) சாமியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
269 269 269 ராம்பாக்கம்‐605105 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு பகுதி, 

ேமற்கு முகம், ைமய அைற, ராம்பாக்கம்‐
605105

1.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) அஞ்சலகத் ெதரு , 
3.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) சந்து ெதரு , 5.ராம்பாக்கம் 
(வ.கி) &  (ஊ) அண்ணாசாைல ெதரு , 6.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  
(ஊ) சாமியார் ெதரு , 7.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 8.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
10.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ஏைழ மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 11.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) மழு ேவந்தியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 12.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) பனந்ேதாப்பு , 
13.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) புதுநகர் , 14.ராம்பாக்கம் (வ.கி) 
&  (ஊ) காந்தி நகர் முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
15.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய ஆஸ்பிட்டல் ெதரு , 
16.ராம்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) மருத்துவமைன ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

270 270 270 ராம்பாக்கம்(காலனி)‐605105 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி, ராம்பாக்கம்காலனி‐605105

1.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் காலனி , 2.ராம்பாக்கம்
(வ.கி) & (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 3.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து 
ெதரு , 4.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 ராம்பாக்கம்(காலனி)‐605105 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு பகுதி, ராம்பாக்கம்காலனி‐605105

1.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெசாரப்பூர் ெமயின் ேராடு , 
2.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர் , 
3.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ராம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
272 272 272 ெசார்ணாவூர்ேமல்பாதி‐

607104
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, 
ெசார்ணாவூர்ேமல்பாதி‐607104

1.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு , 3.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & 
ேமல்பாதி (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் பின்புறம் , 
5.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) நத்தேமட்டுத் ெதரு , 
6.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 
7.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) குச்சிப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

273 273 273 ெசார்ணாவூர்ேமல்பாதி‐
607104

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, புதிய
கட்டிடம், ெசார்ணாவூர்ேமல்பாதி‐607104

1.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) ெசக்குேமட்டு ெதரு
, 2.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
4.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) கலர் ெதரு , 
5.ெசார்ணாவூர் (வ.கி) & ேமல்பாதி (ஊ) ஒத்தவாடி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

274 274 274 ெசார்ணாவூர்கீழ்பாதி‐
605107

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி, கிழக்கு கட்டிடம், 
ெசார்ணாவூர்கீழ்பாதி‐605107

1.ெசார்ணாவூர் கீழ்பாதி (வ.கி) & (ஊ) முதல் ெதரு , 
2.ெசார்ணாவூர் கீழ்பாதி (வ.கி) & (ஊ) இரண்டாவது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 ெசார்ணாவூர்கீழ்பாதி‐
605107

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி, 
வடக்கு பகுதி, ெசார்ணாவூர்கீழ்பாதி‐605107

1.ெசார்ணாவூர் கீழ்பாதி (வ.கி) & (ஊ) மூன்றவது ெதரு , 
2.ெசார்ணாவூர் கீழ்பாதி (வ.கி) & (ஊ) நான்காவதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

276 276 276 கலிஞ்சிகுப்பம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பக்க வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி, கலிஞ்சிகுப்பம்‐605109

1.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 73   வானூர் (தனி) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எ

ண்

பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்
வாக்குச் சாவடி அைமவிடம் வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் ெபயர் பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு மட்டுமா? 

அல்லது ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
277 277 277 கலிஞ்சிகுப்பம்‐605109 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

கூடுதல் கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, க 
லிஞ்சிகுப்பம்‐605109

1.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) எல்ைலயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர 
ெதரு , 4.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் , 
5.கலிஞ்சிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

விழுப்புரம்

விழுப்புரம்

ேததி : 26-03-2019  முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,

இடம் :  மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
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