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 74   விழுப்புரம் 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 ேகானூர்‐605301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு

பகுதிகட்டிடம் ேமற்குபகுதி ெதற்கு முகம், 
ேகானூர் 605301

1.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
3.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 4.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 5.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைல ெதரு , 
6.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ராஹரம் ெதரு , 7.ேகானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 8.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா 
நகர் , 9.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு (ெதளி) , 
10.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 ேகானூர்‐605301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்குமுகம், 
ேகானூர் 605301

1.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ேகானூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 3.ேகானூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 ெதளி‐605302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம், ெதளி 605302

1.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) கல்பட்டு ேராடு , 2.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) 
அக்ரகார ெதரு , 4.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 5.ெதளி 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ெதளி (வ.கி) & 
(ஊ) காந்தி நகர் , 7.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 8.ெதளி 
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 9.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr 
ெதரு , 10.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) சானி ேமட்டு ெதரு , 11.ெதளி 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 12.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் 
ேகாவில் ெதரு , 13.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 14.ெதளி 
(வ.கி) & (ஊ) ெதளிேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 ெதளி‐605302 புனித சூைசயப்பர் ஆர்.சி. நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், ெதளி 605302

1.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 2.ெதளி (வ.கி) & 
(ஊ) அந்ேதானியார் ேகாயில் ெதரு , 3.ெதளி (வ.கி) & (ஊ) 
அஜஸ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
5 5 5 கப்பூர்‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு

பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம், கப்பூர் 605301

1.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.கப்பூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 3.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 5.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல் குறுக்கு ெதரு , 6.கப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காட்டுக்ெகாட்டாய் , 7.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 8.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 ேகாவிந்தபுரம்‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம், ேகாவிந்தபுரம் 605301

1.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 4.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
சந்து , 6.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் சந்து , 7.கப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 8.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 61வது ெதரு 
, 9.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 62வது ெதரு , 10.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 11.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
12.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) கப்பூர் ெமயின் ேராடு , 13.கப்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) நாட்டாைமத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 கப்பூர்‐605301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ஆதி திராவிடர்
நலம் ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி வடக்குமுகம், கப்பூர் 605301

1.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 2.கப்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மூப்பனார் ேகாயில் ெதரு கிழக்கு , 3.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கீழ்பங்கு ெதரு , 4.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 கப்பூர்‐605301 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ஆதி திராவிடர்
நலம் ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி வடக்கு முகம், கப்பூர் 605301

1.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மூப்பனார் ேகாயில் ெதரு ேமற்கு , 
2.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி ெதரு ெதற்கு , 3.கப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேநத்தாஜி ெதரு , 4.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ராம்ஜி 
ெதரு , 5.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
6.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.கப்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 8.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஒத்தவாடி வடக்கு ெதரு , 9.கப்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார் 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
9 9 9 ெவண்மணியாதூர்‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், ெவண்மணியாதூர் 605301

1.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) 
லட்சுமிபுரம் பாைத , 2.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & 
ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) கப்பூர் ேராடு , 
3.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) நடுத் 
ெதரு , 4.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 5.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & 
ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) வரீன் ேகாவில் ெதரு , 
6.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) 
ெகாத்தமங்கலம் புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

10 10 10 ெவண்மணியாதூர்‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் நடுப் பகுதி ெதற்கு 
முகம், ெவண்மணியாதூர் 605301

1.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) பாடக
சாைல ெதரு , 2.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & 
ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
3.ெவண்மணியாத்தூர்(வ.கி) & ெகாத்தமங்கலம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 ெவண்மணியாதூர்‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், ெவண்மணியாத்தூர் 605301

1.ெவண்மணியாத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில்
ெதரு , 2.ெவண்மணியாத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.ெவண்மணியாத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாத்தமங்கலம் பாைத , 4.ெவண்மணியாத்தூர்  (வ.கி) & 
(ஊ) வாய்க்கால்ெதரு , 5.ெவண்மணியாத்தூர்  (வ.கி) & 
(ஊ)லட்சுமிபுரம் துர்க்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
6.ெவணமணியாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமிபுரம் மாதா 
ேகாவில் ெதரு , 7.ெவண்மணியாத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ)லட்சுமிபுரம் ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் 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
12 12 12 ெபரும்பாக்கம்‐605301 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
ெபரும்பாக்கம் 605301

1.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) துர்க்ைகயம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு & மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 5.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 
6.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 
7.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 சத்திப்பட்டு‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபபள்ளி ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு முகம், சத்திப்பட்டு 
605301

1.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 2.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 3.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) 
கப்பூர் ெமயின் ேராடு , 4.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) 
பைழய காலனி , 5.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) 
ரமணா நகர் 1வதுெதரு,2வதுெதரு, 3வது ெதரு , 
6.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) அண்ணாநகர் (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 ஒருேகாடி‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபபள்ளி ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், ஒருேகாடி 605301

1.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) விநாயகர் ேகாவில்
ெதரு , 2.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) பஞ்சாயத்து 
யூனியன் பள்ளி ெதரு , 3.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு (காலனி) , 4.சத்திப்பட்டு (வ.கி) 
& ஒருேகாடி (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு (காலனி) , 
5.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) பைழய காலனி 
(காலனி) , 6.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & ஒருேகாடி (ஊ) 
ஒற்ைறவாைட ெதரு (காலனி) , 7.சத்திப்பட்டு (வ.கி) & 
ஒருேகாடி (ஊ) டாக்டர் அம்ேபத்கார் நகர் (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
15 15 15 மரகதபுரம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் கிழக்கு 
பகுதி, மரகதபுரம் 605401

1.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) உப்புக்காரன் ெதரு , 2.மரகதபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 4.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகாரம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

16 16 16 மரகதபுரம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, மரகதபுரம் 605401

1.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 மரகதபுரம்‐605401 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி
கட்டிடம் ேமற்கு முகம், மரகதபுரம் 605401

1.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) நாப்பாைளய ெதரு , 2.மரகதபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) பட்டிச்சந்து ெதரு , 3.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வைளயக்காரத்ெதரு , 4.மரகதபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
கண்டியமைட கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 பிடாகம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
பிடாகம் 605401

1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) நயினார்ெதரு , 2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா நகர் , 3.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 4.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர். நகர் , 5.பிடாகம் 
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு   , 6.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 பிடாகம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி, பிடாகம் 605401

1.பிடாகம் (வ.கி) & நத்தேமடு (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
வதீி , 2.பிடாகம் (வ.கி) & நத்தேமடு (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 3.பிடாகம் (வ.கி) & நத்தேமடு (ஊ) சின்னத் 
ெதரு , 4.பிடாகம் (வ.கி) & நத்தேமடு (ஊ) திருச்சி ெமயின் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 பிடாகம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, பிடாகம் 605401

1.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு , 2.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆழங்கால்ேமட்டுத் ெதரு , 4.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) 
அம்ேபத்கார் நகர் , 5.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் வதீி , 6.பிடாகம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் 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 கண்டம்பாக்கம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, கண்டம்பாக்கம் 605401

1.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு , 
2.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு புதுத்ெதரு  , 
3.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்கு ெதரு , 
5.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அக்ராகர வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 கண்டம்பாக்கம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
கண்டம்பாக்கம் 605401

1.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
2.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்டம் வதீி , 
3.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சுப்ரமணியபுரம் , 
4.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு காலனி , 
5.கண்டம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 திருப்பச்சாவடிேமடு‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
திருப்பச்சாவடிேமடு 605401

1.திருப்பசாவடிேமடு (வ.கி) & திருப்பச்சாவடி ேமடு (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.திருப்பசாவடிேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) எல்லிசத்திரம் ேராடு , 3.திருப்பசாவடிேமடு (வ.கி) & (ஊ) 
வரீப்பிள்ைளத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 ெகாண்டங்கி‐605301 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி வடக்கு பக்க
கட்டிடம் ெதற்கு முகம், ெகாண்டங்கி 605301

1.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.ெகாண்டங்கி
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு வதீி , 3. ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு வதீி , 4.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் வதீி , 
7.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 8.ெகாண்டங்கி 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 9.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) ஏ 
பி ேஜ அப்துல் கலாம் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 ெகாண்டங்கி‐605301 அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி வடக்கு பக்க
பின்புற கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
ெகாண்டங்கி 605301

1.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில்
கைலஞர் வதீி , 2.ெகாண்டங்கி (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் 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
26 26 26 ேதாைகப்பாடி‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
ெதற்கு பகுதி, ேதாைகப்பாடி‐605401

1.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெகாண்டங்கி ெமயின் ேராடு , 
2.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) புது சந்து ெதரு , 
4.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) பஞ்சாயத்து யூனியன் பள்ளி 
ெதரு , 5.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) மாம்பழப்பட்டு 
ெமயின்ேராடு , 6.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 
7.ேதாக்கவாடி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 8.ேதாக்கவாடி 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

27 27 27 ெபரும்பாக்கம்‐605301 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
ெபரும்பாக்கம் 605301

1.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) ெமயின்
ேராடு , 2.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & 
ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) ெபrயகுளம் , 
5.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு (காலணி) , 6.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & 
ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு (காலனி) 
, 7.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) கீழ்த் ெதரு 
(காலனி) , 8.ெபரும்பாக்கம் (வ.கி) & ெவங்கேடசபுரம் (ஊ) 
நடுத் ெதரு (காலனி)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் 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 நன்னாடு‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

நன்னாடு 605301
1.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி மாrயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
1வது ெதரு , 3.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி 2வது 
ெதரு , 4.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி 3வது ெதரு , 
5.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 4வது ெதரு , 
6.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 5வது ெதரு , 
7.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) ேவடம்பட்டு பைழய காலனி , 
8.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) ேவடம்பட்டு புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 நன்னாடு‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
நன்னாடு 605301

1.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) முதல்  ெதரு , 2.நன்னாடு (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 3.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) 
காமன் ேகாவில் ெதரு , 4.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) 
அய்யனார் ேகாவில் ெதரு , 6.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) 
மாம்பழப்பட்டு ேராடு , 7.நன்னாடு (வ.கி) & (ஊ) ேவடம்பட்டு 
கிராமம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 வழுதெரட்டி‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி, வழுதெரட்டி 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27பாரதியார் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 காமன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

31 31 31 வழுதெரட்டி‐605401 நித்தியானந்தா ெமட்rக்குேலஷன்
ேமல்நிைலப் பள்ளி, வடக்கு பகுதி, கிழக்கு 
ேமற்கு கட்டிடம், ெதற்கு முகம், நடுப்பகுதி, 
வழுதெரட்டி‐605401.

1.விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண் 2வி.ஜி.பி நகர் (ேமற்கு) , 
2.விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண் 27 நித்தியானந்தம் நகர் 
, 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 ஸ்ரீராம் நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 ெகௗதம் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் 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
32 32 32 வழுதெரட்டி‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, வழுதெரட்டி 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ெபருமாள் ேகாயில்
குறுக்கு ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 
ெபருமாள் ேகாயில் ெநடுந்ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 1 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 1 அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ராஜாஜி ெதரு , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 7 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 பாைளயம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கூடுதல்
கட்டிடம், பாைளயம் 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 கண்ைணயாபிள்ைள
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ராஜவ்காந்தி 
ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ஔைவயார் 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 பி.ேக.எஎஸ். 
நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 மஞ்சாளம்மன் 
ேகாயில் பகுதி , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 
மாம்பழப்பட்டு ேராடு பகுதி , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 1 இந்திரா நகர் பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் 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
34 34 34 வழுதெரட்டி‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, வழுதெரட்டி 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 புழக்கசாைல
ேமல்புறம் இ.எஸ்.கார்டன் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 1 புழக்கசாைல ேமல்புறம் அக்r நகர் , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ேமல்புறம் ேநத்தாஜி நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 புழக்கசாைல 
ேமல்புறம் கேணஷ் நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 1 புழக்கசாைல ேமல்புறம் எல்.எம்.சி. நகர் , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 ேமல்புறம் பட்டுசாமி 
குடியிருப்பு பகுதி , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 
கீழ்புறம் பட்டுவளர்ச்சி துைற அலுவலக குடியிருப்பு பகுதி 
, 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 1 புழக்கசாைல 
கீழ்புறம் கி.நி.அ. நகர் , 9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
1 புழக்கசாைல கீழ்புறம் அருள் நகர் , 10.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 2 தமிழ்நாடு வட்டு வசதி வாrயம் 
சி பிrவு குடியிருப்பு , 11.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
2 தமிழ்நாடு வட்டு வசதி வாrயம் டி பிrவு குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 வழுதெரட்டி‐605401 ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி, எஸ் எஸ்
ஏ கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு 
முகம் கிழக்கு பகுதி வழுதெரட்டி‐605401.

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 தந்ைத ெபrயார்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 
ெஜகஜவீன்ராம் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
27 வள்ளலார் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 
காமராஜர் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 27 திருவள்ளுவர் ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 27 சலைவயாளர் குளக்கைர ெதரு , 
8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 டாக்டர் அம்ேபத்கர் 
ெதரு , 9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 அன்ைன 
இந்திரா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
36 36 36 வழுதெரட்டி‐605401 ஆதி திராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், வழுதெரட்டி 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 
ஏ.டி.எல். குடியிருப்பு பகுதி , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 27 எத்திராசு நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 27 ஸ்ரீசபr நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
27 வி.ேக.எஸ் பாண்டியன் நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 27 வி.ேக.எஸ். பாண்டியன் நகர் விrவு , 
7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 ஆடல் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

37 37 37 வழுதெரட்டி‐605401 ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
வடக்கு பகுதி, வழுதெரட்டி 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 அறிஞர் அண்ணா
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 ேபாlஸ் 
ெஜகநாதன் நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 3 
சுபஸ்ரீ நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 காந்தி 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

38 38 38 வழுதெரட்டி‐605401 ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
வடக்கு பகுதி, வழுதெரட்டி 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 குப்புசாமி ேல
அவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 பாலாஜி 
நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 பார்த்தசாரதி 
நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 மஞ்சு நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 மாணிக்கம்மாள் 
நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 27 மனிதவள 
ேமம்பாட்டு நிறுவனம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 கண்டமானடி‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, கண்டமானடி 605401

1.கண்டமானடி (வ.கி) & (ஊ) கண்டமானடி , 2.கண்டமானடி
(வ.கி) & (ஊ) கண்டமானடி காலனி , 3.கண்டமானடி (வ.கி) & 
(ஊ) ஜானகிபுரம் , 4.கண்டமானடி (வ.கி) & (ஊ) அரசுஊழியர் 
ேபாக்குவரத்து நகர் , 5.கண்டமானடி (வ.கி) & (ஊ) அரசு 
ஊழியர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
40 40 40 கண்டமானடி‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி, கண்டமானடி 605401

1.கண்டமானடி (வ.கி) & (ஊ) கண்டமானடி , 2.கண்டமானடி
(வ.கி) & (ஊ) கண்டமானடி காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 ஜானகிபுரம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம், ஜானகிபுரம் 
605401

1.கண்டமானடி (வ.கி) & (ஊ) ஜானகிபுரம் , 2.கண்டமானடி
(வ.கி) & (ஊ) அரசு ேபாக்குவரத்து கழக ஊழியர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

42 42 42 அத்தியூர்திருவாதி‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
அத்தியூர்திருவாதி 605401

1.அத்தியூர் திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 2.அத்தியூர்
திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 3.அத்தியூர் 
திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு , 4.அத்தியூர் திருவாதி 
(வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புத் ெதரு , 5.அத்தியூர் திருவாதி (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 6.அத்தியூர் திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு 
ெதரு , 7.அத்தியூர் திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைர ெதரு , 
8.அத்தியூர் திருவாதி (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 ேவலியம்பாக்கம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி, ேவலியம்பாக்கம் 605401

1.ேவலியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மன்னாத ஈஸ்வரன்
ேகாயில் ெதரு , 2.ேவலியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
நாப்பாைளய ெதரு , 3.ேவலியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேவலியம்பாக்கம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெதாட்டித் ெதரு , 5.ேவலியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேவலியம்பாக்கம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 கண்டமானடி‐605401 அரசினர் ேமநிைலப் பள்ளி ெதற்கு பக்க
கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி, 
கண்டமானடி 605401

1.வி. அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளாழர் ெதரு , 2.வி. 
அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ)ஊ) அபிராம ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வி. அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு 
, 4.வி. அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு 
பகுதி , 5.வி. அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.வி. அrயலூர்(வ.கி) & (ஊ) குச்சிப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் 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
45 45 45 ெகாளத்தூர்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, ெகாளத்தூர் 605401

1.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ெகாளத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 4.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு , 7.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ராமானுஜபுரம் , 8.ெகாளத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அரசு ஊழியர் 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 சாலாேமடு‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 
பள்ளத் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 28 ெமயின் ேராடு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 28 ேமட்டு ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 28 புது நகர் , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 28 பார்பர் குடியிருப்பு , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 28 மீனாட்சி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

47 47 47 சாலாேமடு‐605401 ஏழுமைல பாலிெடக்னிக் கல்லூr
ஆட்ேடா ேலப் கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம் நடுப் பகுதி, சாலாேமடு 
605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 புகாr நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 சாலாேமடு‐605401 ஏழுமைல பாலிெடக்னிக் கல்லூr இ சி
இ ேலப் கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு 
முகம் வடக்கு பகுதி அைற எண் 100 ‐பி, 
சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 வட்டுவசதி
வாrயம் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 
வள்ளலார் நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 
சிங்கப்பூர் நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 
எழில் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் 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 ஆசாகுளம்‐605401 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி

நrகுற வர் காலனி வடக்கு பகுதி கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம், ஆசாகுளம்‐
605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 ஆசாகுளம் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 நண்பர்கள் நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 எழில் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 சாலாேமடு‐605401 தூய பால்ஸ் நர்சr பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 சுதாகர் நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 ெபருந்திட்ட வளாகம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 சாலாேமடு‐605401 தூய பால்ஸ் நர்சr பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் வடக்கு முகம், சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 சனுவாசா நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 மண்டாகுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

52 52 52 சாலாேமடு‐605401 தூய பால்ஸ் நர்சr பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் ேமற்கு வடக்கு முகம், 
சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 கைலஞர்
கருணாநிதி நகர் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 
எஸ்.ஐ.எஸ். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 சாலாேமடு‐605401 ேஜ ஜி நர்சr மற்றும் துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் நடுப்பகுதி வடக்கு 
முகம்அைற எண் 1, சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 என்.எஸ்.ேக நகர் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 சாலாேமடு‐605401 ேஜ ஜி நர்சr மற்றும் துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதிகட்டிடம் வடக்கு முகம் நடுப் 
பகுதி, சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 இ.பி. பாரதி நகர் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 சாலாேமடு‐605401 ஏழுமைல பாலிெடக்னிக் கல்லூr கிழக்கு
பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி என் சி சி அைற எண் 100‐ஏ, 
சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 நrக்குறவர்
குடியிருப்பு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
காமராஜர் நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
மணி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
56 56 56 சாலாேமடு‐605401 ேஜ ஜி நர்சr மற்றும் துவக்கப்பள்ளி

ெதற்க பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 அபிதா கார்டன் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 சின்னப்பா நகர்  , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 ெநடுஞ்சாைல நகர்  
, 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 ெகௗதம் நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 ஸ்ரீராம் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

57 57 57 சாலாேமடு‐605401 தூய பால்ஸ் நர்சr பள்ளி நடுப் பகுதி
வடக்கு முகம், சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 கணபதி நகர்  , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 முத்தியால் நகர் 
பூந்ேதாட்டம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 சாலாேமடு‐605401 தூய பால்ஸ் நர்சr பள்ளி ெதற்கு பகுதி
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு முகம், 
சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 29 V.V.C. நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 V.G.P. நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 ராைமய்யா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

59 59 59 சாலாேமடு‐605401 ெதய்வாைனயம்மாள் ெபண்கள் கல்லூr
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் நடுப் பகுதி அைற 
எண் 9 ேமற்கு முகம், சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 நாராயணன் நகர்
ெமயின் ேராடு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
சிங்காரேவலன் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
26 சிதம்பரனார் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
26 லட்சுமி நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
ேநதாஜி ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
முல்ைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 சாலாேமடு‐605401 ெதய்வாைனயம்மாள் ெபண்கள் கல்லூr
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
நடுப்பகுதி, சாலாேமடு 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 வி.ஆர்.ஆர் நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 எஸ்.பி.எஸ் நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 முத்தமிழ் நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 மருதமைல 
முருகன் நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 26 
பூவராகவன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
61 61 61 ெபrயார் நகர் 

சாலாேமடு‐605401
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா ெமட்rக்
பள்ளி ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி அைற எண்‐1 கிைள, ெபrயார் நகர் 
சாலாேமடு ‐ 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 காேவr சதுக்கம் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 கங்ைக சதுக்கம் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 ைவைக சதுக்கம் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 கிருஷ்ணா சதுக்கம் 
, 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 யமுைன சதுக்கம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 ெபrயார் நகர் 
சாலாேமடு‐605401

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா ெமட்rக்
பள்ளி நடுப் குதி கட்டிடம் அைற எண்‐3 
கிைள, ெபrயார் நகர் சாலாேமடு‐ 605401

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 தாமரபரணி
சதுக்கம் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 28 
ேகாதாவr சதுக்கம் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
28 அன்ைன ெதரசா நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 28 இந்திரா பிrயதர்சினி நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 28 சூர்யா நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 28 சர்ேவயர் நகர் , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 28 ேஜ.ேஜ. நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 திருவள்ளுவர் நகர் 
விழுப்புரம்‐605602

சாரதா வித்யாலயா ெமட்rக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம் ெதற்கு பகுதி, 
திருவள்ளுவர் நகர் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 4 திருவள்ளுவர் நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 கணபதி நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 4 ராஜேகாபால் நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 அமுதா ேல அவுட் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 ைவத்தியநாதன் நகர்  , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 4 வாசுகி நகர் , 
7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 4 பாப்பான் குளம் 
ெமயின் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
64 64 64 திருவள்ளுவர் நகர் 

விழுப்புரம்‐605602
சாரதா வித்யாலயா ெமட்rக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற எண் 4 கிழக்கு 
பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, திருவள்ளுவர் நகர் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 4 ஆேபஷ்தக்கா ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 முருைகயன் ேல 
அவுட் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 உம்மர்கான் 
ேபட்ைட , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்4விராட்டிக்குப்பம் பாட்ைட , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டுஎண்4 அருணாச்சல ெதரு , 6.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டுஎண்4 ஜால்னா ெதரு , 7.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டுஎண்4 வள்ளலார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

65 65 65 திருவள்ளுவர் நகர் 
விழுப்புரம்‐605602

சாரதா வித்யாலயா ெமட்rக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம் அைற எண் 2 வடக்கு 
பக்கம், திருவள்ளுவர் நகர் விழுப்புரம் 
605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4பைழய ெசஞ்சி ேராடு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 ரயில்ேவ ைலன் ஓரம் 
உள்ள பகுதி , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 வடக்கு 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 விராட்டிகுப்பம் 
ேராடு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4முருைகயன் 
ேலஅவுட் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 
ராஜேகாபால் நகர் , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 
அருணாசலம் ெதரு  , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 
பங்களா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 திருவள்ளுவர் நகர் 
விழுப்புரம்‐605602

சாரதா வித்யாலயா ெமட்rக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ஆறுமுகராஜ் பிளாக் 
அைற எண் 3 நடுப் பகுதி கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம் ேமற்கு முகம், திருவள்ளுவர் 
நகர் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 உம்மர் அவுலியா
தர்கா ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 பாப்பன் 
குளம் வடக்கு ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
பாப்பான் குளம் ெதற்கு ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்4 ஆறுமுகம் ேலவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
67 67 67 திருவள்ளுவர் நகர் 

விழுப்புரம்‐605602
சாரதா வித்யாலயா ேமல்நிைலப் பள்ளி
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம் அைற எண் 1, 
திருவள்ளுவர் நகர் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்4 ஜால்னா ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 பூபாலன் ெதரு 
ராகேவந்திரா நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
சிவரஞ்சினி வதீி , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
யமுைனவதீி , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 3 
வள்ளலார் நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்12  
சத்தாராம்ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 
பாத்திமா ேல‐அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 காமராஜர் ெதரு, 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி கிழக்கு பகுதி
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
காமராஜர் ெதரு, விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்13 கைலஞர் கருணாநிதி
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண் 13 ேமலத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 விழுப்புரம்‐605602 சரஸ்வதி ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம்  (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 புதுத்ெதரு , 
2.விழுப்புரம்  (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 3.விழுப்புரம்  (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 ெபருமாள் 
ேகாயில் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

70 70 70 விழுப்புரம்‐605602 சரஸ்வதி ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
நடுப் பகுதி, விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 வடக்குத் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்5 மாசிலாமணி ேபட்ைட 
, 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 ைவகுண்ட வாசகர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 விழுப்புரம்‐605602 சரஸ்வதி ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்5 வடக்குெதருசந்து அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
72 72 72 விழுப்புரம்‐605602 திரு காமராஜர் நகராட்சி

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேபரறிஞர் அண்ணா 
பவளவிழா கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம், 
விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்13 அமராவதி
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்8 அம்ைமச்சார் ேகாயில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டுஎண்8 அறிஞர் அண்ணா ேமல் ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 மந்தக்கைரத் ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 வாணியர் ெதரு , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்5 முகமதியர் ெதரு , 
7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்12 ெபருமாள் ேகாவில் 
ெதரு , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6  ைகவல்லியர் 
சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 கமலா நகர் விழுப்புரம்‐
605602

உதவி ெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், கமலா நகர் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 ைகவல்லியர் சந்து , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 ைகவல்லியர் ெதரு , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்5 கமலா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

74 74 74 விழுப்புரம்‐605602 சரஸ்வதி ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 ெசல்லிம்மன் ேகாவில்
சந்து , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 ெசல்லியம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 
வாலாஜா பள்ளி வாசல் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 மருத்துவமைன வதீி 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு ெதற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம், 
மருத்துவமைன வதீி விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ஆேபஸ் தக்கா ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 லால்கான் குட்ைட 
ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ஆஸ்பிட்டல் 
ேராடு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 வண்டிேமடு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ஏ.எஸ். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
76 76 76 மருத்துவமைன வதீி 

விழுப்புரம்‐605602
நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு ெதற்கு
கட்டிடம் ெதற்க பகுதி ேமற்கு முகம், 
மருத்துவமைன வதீி விழுப்புரம்‐605602.

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 புதிய ஸ்ேடட் பாங்க்
காலனி , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
திருவாய்ெமாழித் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3  தமிழ்மைறத்ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3  ஈ.பி.காலனி , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3  கங்ைக வதீி , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3 இந்திராகாந்தி ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3 யமுைன வதீி , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்3 காேவr வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

77 77 77 மருத்துவமைன வதீி 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
வடக்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, மருத்துவ 
மைன வதீி விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 அமீர் ேல‐அவுட் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 திண்டிவனம் 
ராமமூர்த்தி நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
இந்திராகாந்தி வதீி , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
ெதன்றல் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 
காவிr ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 தச்சன் 
குட்ைட , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 வள்ளலார் 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 மருத்துவமைன வதீி 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி உயrநிைலப்பள்ளி வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
மருத்துவமைன வதீி விழுப்புரம் ‐ 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 விராட்டிகுப்பம்
பாட்ைட , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 வண்டிேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 மருத்துவமைன வதீி 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, எஸ் எஸ் ஏ
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கட்டிட ேமற்கு 
பகுதி ெதற்கு முகம் மருத்துவ மைன வதீி 
விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 மாம்பழப்பட்டு ேராடு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 பாr ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

80 80 80 மருத்துவமைன வதீி 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, எஸ் எஸ் ஏ
கட்டிடம் வடக்கு கட்டிட கிழக்கு பகுதி 
மருத்துவ மைன வதீி விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 அலேமலுபுரம் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ராஜாமணி நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 வடிேவல் நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ஏ.எஸ். நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்3 ெஜயலட்சுமி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
81 81 81 விழுப்புரம்‐605602 சரஸ்வதி ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் நடுப் பகுதி வடக்கு 
முகம், விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 ைகலாசநாதர் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 அகரம் பாட்ைட , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 முத்துத்ேதாப்பு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்8 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 மாசிலாமணி ேபட்ைட 
விழுப்புரம்‐605602

ேடம் நர்சr மற்றும் பிைரமr பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் நடுப் பகுதி 
கிழக்கு முகம், 28 மாசிலாமணி ேபட்ைட 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர 6வது
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்24 சித்ேதrக்கைர 
5வது ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 
சித்ேதrக்கைர 4வது ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர 3வது ெதரு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர 2வது ெதரு , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர 1வது 
ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர 
8வதுெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

83 83 83 மாசிலாமணி ேபட்ைட 
விழுப்புரம்‐605602

ேடம் நர்சr மற்றும் பிைரமr பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பக்க 
அைற கிழக்கு முகம், 28 மாசிலாமணி 
ேபட்ைட விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 சித்ேதrக்கைர7 வது 
ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 அகரம்பாட்ைட , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 
ராகேவந்திரா1,2வதுெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டுஎண்7 கிருஷ்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 மாசிலாமணி ேபட்ைட 
விழுப்புரம்‐605602

ேடம் நர்சr மற்றும் பிைரமr பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், 28 மாசிலாமணி ேபட்ைட 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 ெசந்தில் நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்6 ரகீம் ேல‐அவுட் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்7 திடீர்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
85 85 85 விழுப்புரம்‐605602 ெசயின்ட் ேசவியர் நிதி உதவிெபறும்

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 
நடுப் பகுதி வடக்கு முகம், விழுப்புரம் 
605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 9 ேசவியர்காலனி குட்ைட
கைர , 2.விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண் 9 
ேசவியர்காலனி நான்காவதுெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு 9 ேசவியர்காலனி 3வது ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு 9 ேசவியர்காலனி 2வது ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 9 ேசவியர்காலனி நடுத்ெதரு 
, 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 9 ேசவியர் காலனி 1வது 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 விழுப்புரம்‐605602 ெசயின்ட் ேசவியர் நிதி உதவிெபறும்
துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி, விழுப்புரம் 
605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 9 சம்சுதன் ேல அவுட் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 9 தக்கா ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு 9 லப்ைப ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 விழுப்புரம்‐605602 திரு காமராஜர் நகராட்சி ேமல்
நிைலப்பள்ளி ைமயகட்டிடம் நடுப்பகுதி 
அைற ெதற்கு முகம், விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 10 நாப்பாைளய ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 நவாேதாப்பு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

88 88 88 விழுப்புரம்‐605602 திரு காமராஜர் நகராட்சி
ேமல்நிைலப்பள்ளி ைமயகட்டிடம் 
நடுப்பகுதி அைற வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம், விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 9 அறிஞர் அண்ணா
கீழத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 காமராஜர் ெதரு, 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி
கட்டிடம் நடுப் பகுதி ேமற்கு முகம், 
காமராஜர் ெதரு, விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்13 ஏைழ மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 
காமராஜர் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 13 குேபரத் 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்13 
தந்ைதெபrயார் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்13 ஏைழ மாrயம்மன் ேகாவில் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
90 90 90 காமராஜர் ெதரு, 

விழுப்புரம்‐605602
நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி
கட்டிடம் நடுப்பகுதி ேமற்கு முகம், 
காமராஜர் ெதரு, விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண்13 சிங்காரத் ேதாப்பு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்13 காமராஜ் ெதரு , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்13 மகாவிஷ்ணு ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்13 மகாவிஷ்ணு ெதரு 
சந்து , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 முகமதியர் 
ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

91 91 91 பூந்ேதாட்ட பாைத 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு ெதற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, பூந்ேதாட்ட பாைத 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்16 எம்.ஜி. ேராடு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்16 அங்காளம்மன் 
ேகாவில் சந்து , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்16 
அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்16  மாrயம்மன் ேகாயில் சந்து , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்16 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 பூந்ேதாட்ட பாைத 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி
புதிய கட்டடம் வடக்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம், பூந்ேதாட்ட பாைத விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்16 பாகர்ஷா ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்16 சிவன்பைடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 பி ேஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம்‐605602

மார்ெகட்டிங் கமிட்டி, பருத்தி
பrவர்த்ைதன கூடம் கிழக்கு பக்க வடக்கு 
ெதற்கு ேமற்கு முகம் ெதற்கு பகுதி பி ேஜ 
என் ேராடு விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்15 ஜி.ஆ.ர்.பி. ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 பி ேஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம்‐605602

மார்க்ெகட்டிங் கமிட்டி, மணிலா
பrவர்த்தைன கூடம் கிழக்கு ேமற்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம் பி 
ேஜ என் ேராடு விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்15 ஜி.ஆ.ர்.பி. ெதரு 2வது
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 பி ேஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம்‐605602

மார்ெகட்டிங் கமிட்டி பருத்தி பrவர்தைன
கூடம் வடக்கு பகுதி கட்டடம் வடக்கு 
பகுதி, விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 15 ஜி.ஆர்.பி.  ெதரு
பகுதி 1

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
96 96 96 பி ேஜ என் ேராடு 

விழுப்புரம்‐605602
மார்ெகட்டிங் கமிட்டி பருத்தி
பrவர்த்தைன கூடம் கிழக்கு பகுதி 
கட்டிடம வடக்கு முகம் வடக்கு பகுதி, 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 15 ஜி.ஆர்.பி.  ெதரு
பகுதி 2

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 பி ேஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம்‐605602

மார்ெகட்டிங் கமிட்டி பருத்தி
பrவர்த்தைன கூடம் கிழக்கு பகுதி 
கட்டிடம் வடக்கு முகம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், பி ேஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்14 விஸ்வலிங்கம் ேல
அவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்14 நந்தனார் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 பி ேஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம்‐605602

மார்க்ெகட்டிங் கமிட்டி பருத்தி
பrவர்தைன கூடம் கிழக்கு பகுதி 
கட்டிடம் ேமற்கு முகம் வடக்கு பகுதி, பி 
ேஜ என் ேராடு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 15 அருந்ததியர்
காலனி , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்14 வரதப்பன் 
ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 விழுப்புரம்‐605602 தமிழ்சுவிேசஷ லுர்தரன் நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி ேமற்கு முகம் அைற எண் 5, 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 நாலாயிரம் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 திரு.வி.க வதீி , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 அய்யனார் குளம் 
ேமற்கு ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 
அய்யனார் குளம் ெதன்கைர , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்11 சுப்பு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 விழுப்புரம்‐605602 தமிழ்சுவிேசஷ லுர்தரன் நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
நடுப் பகுதி அைற எண் 4, விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 தியாகராஜர் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 திருக்குறள் ெதரு , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 அய்யனார் குளம் 
வடக்கு ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 
காமராஜர் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்9  
சம்சுமதன் மைரக்யார் ேல அவுட் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு 9 லப்ைப ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 9 லப்ைப ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
101 101 101 விழுப்புரம்‐605602 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

புதிய  கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் ேமற்கு பகுதி, விழுப்புரம் 
605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 வ.உ.சி. ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 சாமுண்டீஸ்வr 
நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 குருசாமி ெதரு 
, 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 ராஜேகாபால் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 விழுப்புரம்‐605602 திரு காமராஜ் நகராட்சி
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு பகுதி கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி, விழுப்புரம் 
605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்17 மகாராஜபுரம்
வாய்க்கால் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்10 
சிலப்பதிகாரத் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்10 
சிந்தாமணி ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்9 
நாப்பாைளய சந்து , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்10 
சங்கர மடத் ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்11 
நவாப் ேதாப்பு சந்து , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்10 
ேமல் அனுமார் ேகாயில் ெதரு , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்11 ேகார்ட் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 ரங்கநாதன் ேராடு 
விழுப்புரம்‐605602

ராமகிருஷ்ணா நந்தா நர்சr மற்றும்
பிைரமr பள்ளி ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் ேமற்கு பகுதி அைற எண் 2, 
ரங்கநாதன் ேராடு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 திருச்சி ெநடுஞ்சாைல
, 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 பண்டிட் ஜவகர்லால் 
ேநரு ேராடு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 2 
காமேதனு நகர் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2  
இ.பி.காலனி , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 
ராேஜஸ்வr நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 
ராேஜஸ்வr நகர் , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 
கிருஷ்ணா ேல அவுட் , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்2 சரஸ்வதி அவின்யு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
104 104 104 ரங்கநாதன் ேராடு 

விழுப்புரம்‐605602
ராமகிருஷ்ணா நந்தா நர்சr மற்றும்
பிைரமr பள்ளி வடக்கு பகுதி கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி அைற எண் 8, 
ரங்கநாதன் ெதரு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 2 மீனாட்சி நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டுஎண" 2 தனலட்சுமி கார்டன் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 2சரஸ்வதி நகர் ரங்கநாதன் 
ேராடு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 திருகாமு நகர் 
, 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்33 முல்ைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 ரங்கநாதன் ேராடு 
விழுப்புரம்‐605602

ராமகிருஷ்ணா நந்தா நர்சr மற்றும்
பிைரமr பள்ளி கிழக்கு பக்க கட்டிடம் 
நடு பகுதி ேமற்கு முகம் அைற எண் 5, 
ரங்கநாதன் ெதரு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 2 கிருஷ்ணன் ேல அவுட் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 2 ரங்கசாமி ேல அவுட் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 2 ரங்கநாதன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

106 106 106 பூந்ேதாட்ட பாைத 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி உயர்நிைலப் பள்ளி கிழக்கு
பக்க கட்டிடம் பி ஆர் சி ேமற்கு முகம், 
பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 ேசர்மன்
ராஜமாணிக்கம் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்2 ேசர்மன் ேகாவிந்தராசன் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்2 ேசர்மன் சண்முகம் ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 ேசர்மன் சிதம்பரம் 
ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 ேசர்மன் 
சுப்புராயர் ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்2 
சிதம்பரம் ேல அவுட் , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்20 பூந்ேதாட்டம் ேமட்டு ெதரு , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்20 வரதராஜன் ேல அவுட் , 9.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்20 பூந்ேதாட்டம் பாட்ைட , 
10.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்20 கண்ணப்பன் ேல 
அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 பூந்ேதாட்ட பாைத 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி உயர் நிைலப் பள்ளி ெதற்கு
பகுதி புதிய கட்டடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், பூந்ேதாட்டம் பாைத 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்20 பூந்ேதாட்டம் கீழ்
வன்னியர் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்20 
பூந்ேதாட்டம் ேமட்டுத்ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்20 பூந்ேதாட்டம் நடுத் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்20 ராமச்சந்திரா ேல அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 26 of 74



    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் 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 பூந்ேதாட்ட பாைத 

விழுப்புரம்‐605602
நகராட்சி உயrநிைலப் பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் நடுப் பகுதி, 
பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்20 பூந்ேதாட்டம்
ேமல்வன்னியர் ெதரு 1 , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 20 பூந்ேதாட்டம் ேமல் வன்னியர் ெதரு 2 , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்20 சகுந்தலா நகர் , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்20 சின்னப்பா ேல அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம்‐
605602

ராமகிருஷ்ணாவித்யாலயாெமட்rக்ேமல்நி
ைலப்பள்ளி 
வடக்குபக்ககட்டிடம்ெதற்குமுகம்ேமற்குபகு
திஅைற எண்8, பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 
605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 பார்த்தசாரதி
ேலஅவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 
சிவராமன் ேல அவுட் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
21 கன்னியாகுளம் ேராடு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 21 அன்ைனஇந்திரா நகர் ேக.ேக.ேராடு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 21 கணபதி ேல‐அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

110 110 110 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம்‐
605602

ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா ெமட்rக
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம் நடுப்பகுதி அைற எண் 9, 
பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 கந்தசாமி ேலஅவுட்
2வது ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்21 
கந்தசாமி ேல அவுட் 1வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம்‐
605602

ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா ெமட்rக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி நடுப் பகுதி அைற எண் 10, 
பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 பழனி ேவல் ேல‐
அவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 
ெசல்வராஜன் ேல‐அவுட் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 21 முத்துேவல் ேல‐அவுட் முதல்ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 21 முத்துேவல் ேல‐அவுட் 
முதல்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
112 112 112 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம்‐

605602
ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா ெமட்rக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு பகுதி கட்டடம் 
ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி அைற எண் 
11 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21கணபதி ேல அவுட் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 இந்திரா நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 ஆறுமுகம் ேல 
அவுட் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 முருகன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்21 
ஆறுமுகம் ேல அவுட் 2 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

113 113 113 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம்‐
605602

ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா ெமட்rக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம் அைற எண் 
12, பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 ராஜவ்காந்தி நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 வில்லியம் ேல‐
அவுட் 3வது ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 
வில்லியம் ேல அவுட் குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 பூந்ேதாட்டம் விழுப்புரம்‐
605602

ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா
ெமட்rகுேலஷன் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம் அைற எண் 13, பூந்ேதாட்டம் 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 அண்ணா நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 வில்லியம் ேல‐
அவுட் 2வது ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 21 
வில்லியம் ேல அவுட் 1வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 விழுப்புரம்‐605602 மகாத்மா காந்தி உதவி ெபறும்
உயர்நிைலப்பள்ளி காந்தி கட்டிடம் 
வடக்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
வடக்கு பகுதி, சந்தான பஜைன ேகாயில் 
ெதரு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 துைரகண்ணு ேல
அவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 ராமமூர்த்தி 
ேல அவுட் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 
ெபருமாள் நகர் ெநடுந்ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 25 காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 25  துைரசாமி ேல அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

116 116 116 விழுப்புரம்‐605602 மகாத்மா காந்தி உதவி ெபறும்
உயர்நிைலப்பள்ளி காந்தி கட்டிடம் ேமற்கு 
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப பகுதி, 
சந்தான பஜைன ேகாயில் ெதரு 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 தர்மராஜா ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 ெபருமாள் நகர் 
3வது ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25  
ஏrக்கைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
117 117 117 தர்மராஜா ெதரு 

விழுப்புரம்‐605602
ஜான் டூயி ெமட்rக்ேலஷன் பள்ளி சில்வர்
ஜூப்ளி பிளாக் கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி, தர்மராஜா 
ெதரு விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 பாரதியார் ெதரு அைனத்து
வாக்காளர்கள்

118 118 118 தர்மராஜா ெதரு 
விழுப்புரம்‐605602

ஜான் டூயி ெமட்rக்ேலஷன் பள்ளி சில்வர்
ஜூப்ளி பிளாக் கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் நடுப் பகுதி, தர்மராஜா 
ெதரு விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 மருதூர் ேமல்
அக்ரஹாரம் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 25 
மருதூர் ேமல் வன்னியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 தர்மராஜா ெதரு 
விழுப்புரம்‐605602

ஜான் டூயி ெமட்rக்ேலஷன் பள்ளி சில்வர்
ஜூப்ளி பிளாக் கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் ேமற்கு பகுதி, விழுப்புரம் 
605602.

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 பிள்ைளயார்
ேகாவில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 
குப்புசாமி முதலி ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 24 கணபதி ேல‐அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 விழுப்புரம்‐605602 மகாத்மா காந்தி உதவி ெபறும்
உயர்நிைலப் பள்ளி ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 
கிழக்கு முகம் ெதற்கு பகுதி, சந்தான 
பஜைன ேகாயில் ெதரு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 ேகாடி ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 குப்புசாமி கிழக்கு 
ேமற்கு ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 
குப்புசாமி முதலி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

121 121 121 விழுப்புரம்‐605602 தாகூர் ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம், சந்தான 
பஜைன ேகாயில் ெதரு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 ெவங்கட்ராமன்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 24 
திருவள்ளுவர் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
18 இராமாயணத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 விழுப்புரம்‐605602 தாகூர் ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப் 
பகுதி, விழுப்புரம்‐605602.

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 ெவங்கடாசலம்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 
சந்தானேகாபாலபுரம் ேமற்கு அக்ரஹாரம் , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 18 சந்தான பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 கீழ் அக்ரஹாரம் 
சந்தானேகாபாலபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
123 123 123 விழுப்புரம்‐605602 ஜான்டூவி பிைரமrப் பள்ளி கிழக்கு

ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி, விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 23 எம்.ஆர்.ேக. ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 23 மகாபாரத ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 விழுப்புரம்‐605602 ஜான்டூவி பிைரமrப் பள்ளி கிழக்கு
ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி, விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 23 சுப்புராயர் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 சந்தான 
ேகாபாலபுரம் நடுத் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 23 சித்ரா ேல‐அவுட் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 22 முத்தியால் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 23 சித்ரா ேல அவுட் ெவங்கடகிருஷ்ணன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

125 125 125 விழுப்புரம்‐605602 ஜான்டூவி ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்கு
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 22 முத்தியால் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 22 நரசிங்கபுரம் நடுத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 விழுப்புரம்‐605602 ஜான்டூவி ெமட்rக்குேலஷன் ேமல்நிைலப்
பள்ளி வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
முகம் ெதற்கு பகுதி, விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 22 சந்தான
ேகாபாலபுரம் அக்ரஹாரம் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 22 அப்பர் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
22 சுந்தரர் ெதரு அக்ரகாரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 விழுப்புரம்‐605602 நகராட்சி சமுதாய கூடம் நகராட்சி
அலுவலகம், விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 இளங்ேகாவடிகள்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 கண்ணப்ப 
நாயனார் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 18 
நடராஜ அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 18 நடராஜர் ெதரு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 18 ஊரல் ெதரு , 6.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 18 பூங்கா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 30 of 74



    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
128 128 128 விழுப்புரம்‐605602 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பக்க புதிய கட்டிடம் வடக்கு 
முகம் நடுப் பகுதி, விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 19 ரகீம் ேல அவுட் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 19 கன்னியாகுளம் 
ேராடு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 19 பூந்தமல்லி 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 19 மாந்ேதாப்பு 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம்‐605602

ெசயின்ட் ேசவியர்
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப் பகுதி, 
கீழ்ெபரும்பாக்கம் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 தந்ைத ெபrயார் & 
மாணிக்கம் ேல அவு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
34 இந்திரா நகர் பாட்ைட , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 34 காகுப்பம் வாய்க்கால் கைர , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 34 முத்தமிழ் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

130 130 130 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம்‐605602

ெசயின்ட் ேசவியர்ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப் 
பகுதி, கீழ்ெபரும்பாக்கம் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ராசக் ேலஅவுட்
3வது ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ராசக் 
ேல அவுட் 1வது ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 34 ராசக் ேல அவுட் 6வது ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ராசக் ேல அவுட் 5வது ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ராசக் ேல அவுட் 
4வது ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ரசாக் 
ேல அவுட் நடுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம்‐605602

ெசயின்ட் ேசவியர்துவக்கப் பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, கீழ்ெபரும்பாக்கம் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 நபிகள் நாயகம்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 
ேகாவிந்தசாமி ேல‐அவுட் முதல் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 34 புகேழந்தி ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 34 ேகாவிந்தசாமி IIவது ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 முகமதியார் ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
132 132 132 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 

விழுப்புரம்‐605602
அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பக்க
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு முகம், 
கீழ்ெபரும்பாக்கம் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 35 ஔைவயார் ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 33 திருப்புகழ் ெதரு , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 35 பஜைன ேகாவில் 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 34 வண்ணான் 
குட்ைட , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 35 சர்ேவசன் 
ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 35பாண்டியன் 
ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு , 7.விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு 
எண் 35 பாரதிதாசன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

133 133 133 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம்‐605602

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பக்க
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 33 ரூ37 சண்முக
ெபருமான் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
33ரூ37 ேதவாரத் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
35ரூ37 திருவாசகர் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 37 அண்ணாமைல நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 கீழ்ெபரும்பாக்கம், 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பக்க
கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு பகுதி, 
கீழ்ெபரும்பாக்கம் விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 37 பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 37 
ஏrக்கைர ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 37 
கண்ணகி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

135 135 135 கீழ்ெபரும்பாக்கம், 
விழுப்புரம்‐605602

விழுப்புரம் நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
ெதற்கு பகுதி, கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 37 விஸ்வநாதன் ேல
அவுட் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 37 திெரௗபதி 
அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 37 ேகாபால் வாய்க்கால் சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 விழுப்புரம்‐605602 ெதற்கு ரயில்ேவ rக்rேயஷன்கட்டிடம், 
விழுப்புரம்‐605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 33 ரயில்ேவ வடக்கு
காலனி , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 33 
கீழ்ப்ெபரும்பாக்கம் புதிய ரயில்ேவ காலனி , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 33 இரயில்ேவ ெதற்கு காலனி 
(அருந்ததியர்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
137 137 137 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 

விழுப்புரம்‐605602
அறிஞர் அண்ணாஅரசுகைலக்கல்லூr
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 பாலசுப்பிரமணியன்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 மின்வாrயக் 
காலனி , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 வள்ளலார் 
ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 வட்டு 
வசதிவாrயம் காேலஜ் நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 39 தமிழ்நாடு வட்டுவசதி வாrயம் , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 மணிேமகைல 
ெதரு , 7.விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண் 39 
ெபருமாள்சாமி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

138 138 138 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம்‐605602

அறிஞர் அண்ணாஅரசுகைலக்கல்லூr
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர், 
ைவைக ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 
அன்ைன ெதரசா ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 39 மைறமைல அடிகள் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர்,திருக்குறள் ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் 
நகர்,கான்ெவன்ட் ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 39 காேலஜ் நகர், பாரதி ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர்,திருமூலர் ெதரு , 8.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர், திருமூலர் ெதரு , 
9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர், 
கைலவாணி ெதரு , 10.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
39 காேலஜ் நகர், புனித ேமr ெதரு , 11.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர், அய்யப்பன் ெதரு , 
12.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர் 
வாய்க்கால்கைர , 13.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 
பாரதி ெதரு , 14.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
139 139 139 கீழ்ெபரும்பாக்கம் 

விழுப்புரம்‐605602
அறிஞர் அண்ணா அரசுகைலக்கல்லூr
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு வடக்கு 
முகம் நடுப்பகுதி, கீழ்ெபரும்பாக்கம் 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 எருமணந்தாங்கல்
பாட்ைட , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 
மணிேமகைலத் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 39 மகாராஜபுரம் ஊரல்கைரத் ெதரு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 39 ேகாலியனூரான் வாய்க்கால் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் நகர் , 
6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 காேலஜ் ேராடு , 
7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 தமிழ்நாடு வட்டு 
வசதி வாrயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 பீமநாயக்கன் ேதாப்பு 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு பக்க
கட்டிடம் ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி, 
பீமநாயக்கன் ேதாப்பு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 ரயில்ேவ ஏட்டு
பங்களா ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 
குப்புசாமி ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 
கிருஷ்ணப்பன் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
32 பாலகிருஷ்ணன் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 32 முத்துமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 32 வாணக்கார குப்புசாமி ெதரு , 
7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 தாயுமானவர் ெதரு , 
8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 ேகாலியனூரான் 
வாய்க்கால் , 9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 
பண்டிட் ஜவர்கலால் ேநரு சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

141 141 141 பீமநாயக்கன் ேதாப்பு 
விழுப்புரம்‐605602

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு பக்க
கட்டிடம் ெதற்கு முகம் கிழக்கு பகுதி, 
பீமநாயக்கன் ேதாப்பு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39  மாதா ேகாயில்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 கிழக்கு 
பாண்டி ேராடு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 40 
பண்டிட் ஜவஹர்லால் ேநரு ேராடு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 33 ேகசவன் ெதரு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 33 இரயில்ேவ வடக்குக் காலனி,

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 34 of 74



    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் 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
142 142 142 பீமநாயக்கன் ேதாப்பு 

விழுப்புரம்‐605602
நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பக்க
கட்டிடம் வடக்கு முகம், பீமநாயக்கன் 
ேதாப்பு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 32 கிருஷ்ணப்பன்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 30 ரயில்ேவ 
ெதற்கு காலனி(1,2,3,4,5) அவின்யூ  , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 30 ரயில்ேவ ெதற்கு காலனி(10,11,12,13)  
அவின்யூ , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 30 ரயில்ேவ 
ெதற்கு காலனி (6,7,8,9) அவின்யூ

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 விழுப்புரம்‐605602 மார்டன் ரயில்ேவ இந்தியன் காலனி
ேராமன் கத்ேதாலிக்க உ.நிைல பள்ளி 
கிழக்கு பகுதி புதிய கட்டடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம் அைற எண் 1, பி ெஜ 
என் ேராடு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 39 கீழ்ப்ெபரும்பாக்கம் , 
வட்டு வசதி வாrயம் , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
31 ேநதாஜி ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 
ேசர்மன் ெகாண்டாெரட்டி ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 31 இந்திராகாந்தி ெதரு (கிழக்கு)  , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 39 தமிழ்நாடு வட்டு வசதிவாrயம் 
கீழ்ெபரும்பாக்கம் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 
சண்முகபுரம் காலனி 2வதுெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 31 மணிமுத்தார் ெதரு (கிழக்கு) , 8.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 கங்ைக 
ெதரு , 10.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 
ெசாக்கலிங்கம் ெதரு , 11.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 31 ெகால்லிடம் ெதரு , 12.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 31 ஊரல்கைர ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
144 144 144 விழுப்புரம்‐605602 மார்டன் ரயில்ேவ இந்தியன் காலனி

ேராமன் கத்ேதாலிக்க உ.நிைல பள்ளி 
கிழக்கு பகுதி புதிய கட்டடம் நடுப் பகுதி 
ேமற்கு முகம் அைற எண் 2, பி ெஜ என் 
ேராடு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ைவஸ்ேசர்மன்
ெசாக்கலிங்கம் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
31 ேசர்மன் ெகாண்டா ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 31 பாரதபிரதமர் இந்திராகாந்தி ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ேசர்மன் அமிர்தராஜ் 
ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ேசர்மன் 
டி.எஸ்.பத்தர் ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 
திருப்பாணாழ்வார் ெதரு , 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 31 கிழக்கு சண்முகபுரம் காலனி , 8.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ெடலிேபான் குவட்டர்ஸ் , 
9.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31  ேபாlஸ் ைலன் , 
10.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31 பாண்டி ைலன்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

145 145 145 விழுப்புரம்‐605602 மார்டன் ரயில்ேவ இந்தியன் காலனி
ேராமன் கத்ேதாலிக்க உயர்நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் நடுப் பகுதி ேமற்கு 
முகம், பி ெஜ என் ேராடு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 31தங்கராஜ் ேல‐அவுட்
கிழக்கு (கம்பர்) , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 30 
முத்து மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 30 பவர்ஹவுஸ் ேராடு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 காேவr ெதரு , 5.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ைவைக ெதரு , 6.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்31 ேநத்தாஜி ெதரு , 7.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 ெகாள்ளிடம் ெதரு , 8.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 31 சண்முகபுரம் காலனி 4 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 விழுப்புரம்‐605602 மார்டன் ரயில்ேவ இந்தியன் காலனி
ேராமன்கத்ேதாலிக்க உயர்நிைல பள்ளி 
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
ெதற்கு பகுதி, பி ேஜ என் ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 30 மருதூர் ரயில்ேமடு
பாட்ைட பள்ள ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
30 மருதூர் ஊரல்கைர ேமடு பாட்ைட , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 40 காந்தி நகர் மகாராஜபுரம் 
பாட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
147 147 147 விழுப்புரம்‐605602 மார்டன் ரயில்ேவ இந்தியன் காலனி

ேராமன்கத்ேதாலிக்கஉயர்நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கு பகுதி புதிய கட்டடம் வடக்கு 
பகுதி ேமற்கு முகம் அைற எண் 4, பி ேஜ 
என் ேராடு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்30 மருதூர் ேமடு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்30 மருதூர் ஊரல்கைர 
ேமடு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்30 மருதூர் 
ஊரல்கைர ேமடு(கண்ணன் ேல‐அவட்) , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்30 மருதூர் ஊரல்கைர ேமடு 
ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 விழுப்புரம்‐605602 வி பி எஸ் ெமட்rக்ேலஷன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு ேமற்கு பக்க 
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, கிழக்கு பாண்டி ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 40பி.ெஜ.என். ேராடு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்40 மகாராஜபுரம் 
ெஜயராம் ேல அவுட் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்40 தமிழ்நாடு மின்சார வாrயம் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

149 149 149 விழுப்புரம்‐605602 வி பி எஸ் ெமட்rகுேலஷன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் நடுப் பகுதி, கிழக்கு பாண்டி 
ேராடு விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்40 தமிழ்நாடு வட்டு
வசதி வாrயம் ேராடு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண்40 கிழக்கு பாண்டி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

150 150 150 விழுப்புரம்‐605602 வி பி எஸ் ெமட்rகுேலஷன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு ேமற்கு கட்டிட 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் நடுப் 
பகுதி, கிழக்கு பாண்டி ேராடு விழுப்புரம் 
605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 40 தாமைரகுளம் அrசன
காலனி ெநடுந்ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 40 
தாமைரகுளம் அrசன காலனி கிழக்கு பாண்டி , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்40 பானாம்பட்டு பாைத

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 விழுப்புரம்‐605602 வி பி எஸ் ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி, கிழக்கு பாண்டி ேராடு 
விழுப்புரம் 605602

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்40 மகாராஜபுரம்
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண்40 மகாராஜபுரம் குயவர் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்40 மகாராஜபுரம் ேராடு , 4.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண்40 மகாராஜபுரம் பாைத காந்தி நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண்40 ெஜயராம் ேல‐அவுட்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
152 152 152 அய்யங்ேகாவில்பட்டு‐

605601
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி புதிய கட்டிடம், வடக்கு முகம், 
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம், 
அய்யங்ேகாவில்பட்டு ‐ 605601

1.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி)& (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
குளாளர் ெதரு , 4.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முருேகசன் ெதரு , 5.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மந்தக்கைர

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

153 153 153 அய்யங்ேகாவில்பட்டு‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு வடக்கு கட்டடம், 
அய்யங்ேகாயில்பட்டு 605601

1.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி புது நகர் , 3.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ)ெ◌ௗ அரவாணி நகர் , 4.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) ெசங்கேமடு , 5.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
சுப்பம்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 முத்தாம்பாைளயம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம், வடக்கு முகம், கிழக்கு 
பகுதி, முத்தாம்பாைளயம்‐605601.

1.அய்யங்ேகாவில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி , 
2.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் கீழ் 
ெதரு , 3.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாம்பாைளயம் ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் 
உயர்நிைலப் பள்ளி ெதரு , 5.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) முத்தாம்பாைளயம் கீழ்முத்தாம்பாைளயம் பாைத , 
6.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் 
ஓம்சக்தி நகர் இ.பி. காலனி , 7.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் திருமைல மாருதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 முத்தாம்பாைளயம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம், வடக்கு முகம், ேமற்கு 
பகுதி, முத்தாம்பாைளயம்‐605601.

1.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம்
நடுமுத்தாம்பாைளயம் , 2.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாம்பாைளயம் ேமல் முத்தாம்பாைளயம் , 
3.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) முத்தாம்பாைளயம் 
ெடலிகாம் நகர் , 4.அய்யங்ேகாயில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
முத்தாம்பாைளயம் ஆர்.பி.நகர் வடக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
156 156 156 கா.குப்பம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டடம் வடக்கு பகுதி, கா.குப்பம் 
605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 கா.குப்பம்
ெபாய்யப்பாக்கம் ேராடு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 36 பிடாr அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 36 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 கா.குப்பம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெ◌தற்கு பகுதி எஸ்எஸ்ஏ கட்டடம், 
கா.குப்பம் 605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 ேமட்டு ெதரு , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 காவலர் குடியிருப்பு 
, 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 சின்ன பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 
காந்தி நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 
திருப்பதி பாலாஜி நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 36 ெபாய்யப்பாக்கம் விழுப்புரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

158 158 158 கா.குப்பம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டடம் ெதற்கு பகுதி, கா.குப்பம் 
605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 கா.குப்பம் பாைத , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 திருகுறிப்பு 
ெதாண்டர் நகர் , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 
கட்டெபாம்மன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 கா.குப்பம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ்எஸ்ஏ கட்டடம் நடுபகுதி, கா.குப்பம் 
605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 இந்திரா நகர் , 
2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 பாலாஜி நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 36 எம்.ஜி.ஆர். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
160 160 160 பாணாம்பட்டு‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, பாணாம்பட்டு 605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 மாrயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு ெமயின் ேராடு , 3.விழுப்புரம் 
(நகராட்சி) வார்டு எண் 42 அக்ரஹாரம் கிழக்கு ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 அக்ரஹாரம் 
ேமற்குெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
அக்ரஹாரம் ெதற்கு ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 42 முகமதியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 பாணாம்பட்டு‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி, பாணாம்பட்டு 605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 ெபருமாள் ேகாவில்
ெமயின் ேராடு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 42 மண்டகுளம் , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 42 பாலாஜி நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
42 ஓம்சக்தி நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
பானாம்பட்டு ெமயின் ேராடு , 7.விழுப்பரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 42 ெபான்னாங்குப்பம் , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 42 காமராஜ் நகர் , 9.விழுப்பரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 42 மின் வாrய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 ராகவன்ேபட்ைட‐605103 சமுதாய கூடம் கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி கிழக்கு முகம் ேக ஆர் ஜி 
நகர் அருகில், ராகவன்ேபட்ைட 605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 விநாயகர் ேகாயில்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 கம்பன் நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 கிழக்கு பாண்டி 
ேராடு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 அண்ணா 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
163 163 163 ராகவன்ேபட்ைட‐605103 சமுதாய கூடம் கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம்

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம் ேக ஆர் ஜி 
நகர் அருகில், ராகவன்ேபட்ைட 605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 லட்சுமி நகர் , 
2.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 திரு நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 ெவங்கட்டா நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 ஸ்ரீராகேவந்திரர் & 
அரவிந்தர் ெதரு , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 
வட்டு வசதி வாrய குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 ராகவன்ேபட்ைட‐605103 கைலமகள் நிதி உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி ெதற்கு முகம், 
ராகவன்ேபட்ைட 605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 வசந்தம் நகர் , 
2.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 ஆசிrயர் நகர் , 
3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 ேக.ஆர்.ஜி. நகர் , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 சுப்பரமணியர் நகர் , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 காமராஜ் நகர் , 
6.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 ஆர்.பி.நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 ராகவன்ேபட்ைட‐605103 கைலமகள் நிதி உதவி ெபறும்
நடுநிைலப் பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம் நடுப் பகுதி, 
ராகவன்ேபட்ைட 605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 பஜைன ேகாயில்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 
அண்ணா வதீி , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 
ராஜா நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 41 
டாட்பியா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 ராகவன்ேபட்ைட‐605103 கைலமகள் நிதி உதவி ெபறும்
நடுநிைலப் பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி, 
ராகவன்ேபட்ைட 605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 குச்சிப்பாைளயம்
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2.விழுப்பரம் (நகராட்சி) 
வார்டு எண் 42 குச்சிப்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 ேகாணங்கி 
பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
167 167 167 பாணாம்பட்டு‐605103 ஆதிராவிடர் நல துவக்கப்பள்ளி, 

பாணாம்பட்டு 605103
1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 முருகன் ேகாவில்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
கிழக்கு ெதரு , 4.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
வடக்கு ெதரு , 5.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 நடுத் 
ெதரு , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 ெதற்கு ெதரு 
, 7.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 ெதற்கு 
அம்ேபத்கார் ெதரு , 8.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 42 
பில்லூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

168 168 168 ஆனாங்கூர்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஆனாங்கூர் 605103

1.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) பில்லூர் ெமயின்
ேராடு , 2.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) வடக்கு 
ெதரு , 3.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) 
அக்ராஹார ெதரு , 5.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & 
ேகாலியனூர் (ஊ) பைழய ேடங்கு ெதரு , 7.ஆனாங்கூர் 
(வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

169 169 169 ஆனாங்கூர்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஆனாங்கூர் 605103

1.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
2.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
3.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 5.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & 
ேகாலியனூர் (ஊ) வடக்கு ெதரு , 6.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & 
ேகாலியனூர் (ஊ) வரீன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆனாங்கூர் 
(வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.ஆனாங்கூர் (வ.கி.) & ேகாலியனூர் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
9.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & ேகாலியனூர் (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
170 170 170 சாமிப்ேபட்ைட 

ஆனாங்கூர்‐605103
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
சாமிப்ேபட்ைட ஆனாங்கூர் 605103

1.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட பள்ளிக்கூடத்
ெதரு , 2.ஆனாங்கூர் (வசகி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட 
புதுக்குப்பம் , 3.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட 
ேமட்டு ெதரு , 4.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட 
ெதற்கு ெதரு , 5.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட 
அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சாமிப்ேபட்ைட முருகன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆனாங்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட நடு ெதரு , 8.ஆனாங்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட ேவட்டப்பூர் மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 9.ஆனாங்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிப்ேபட்ைட இருளர் 
குடியிருப்பு எம்.ஜி.ஆர். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 காவணிப்பாக்கம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம், 
காவணிப்பாக்கம்‐605103

1.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காவனிப்பாக்கம் கிராமம் , 
2.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டிப்பாைளயம் , 
3.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காவணிப்பாக்கம் காலனி , 
4.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமலேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 சித்தாத்தூர்திருக்ைக‐
605103

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
சித்தாத்தூர்திருக்ைக‐605103.

1.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சித்தாதூர் திருக்ைக
கிராமம் , 2.காவனிப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சித்தாதூர் 
திருக்ைக காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

173 173 173 திருப்பாச்சனூர்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி, திருப்பாச்சனூர் 605103

1.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு
, 2.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
3.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு 
, 4.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டித் ெதரு , 
6.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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 திருப்பாச்சனூர்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, திருப்பாச்சனூர் 605103

1.திருப்பாச்சானூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
2.திருப்பாச்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 ெதன்குச்சிப்பாைளயம்‐
605103

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி கிழக்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
ெதன்குச்சிப்பாைளயம்‐605103

1.ெதன்குச்சிப்பாைளயம் (வ.கி) &ெதன்குச்சிப்பாைளயம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 தளவானூர்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம், தளவானூர் 
605103

1.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 5.தளவானூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

177 177 177 தளவானூர்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு 
பகுதி, தளவானூர் 605103

1.தளவானூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதாட்டி ெதரு , 2.தளவானூர்
(வ.கி) & (ஊ) தளவானூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 ேசர்ந்தனூர்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு 
பகுதி, ேசர்ந்தனூர் 605103

1.ேசர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) ரயில் நிைலயம் ெதரு , 
2.ேசர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேசர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 ேசர்ந்தனூர்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி, ேசர்ந்தனூர் 605103

1.ேசர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளம் , 2.ேசர்ந்தனூர்
(வ.கி) & (ஊ) இரயிலடி , 3.ேசர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசர்ந்தனூர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

180 180 180 பில்லூர்‐605103 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பக்க
கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி, 
பில்லூர் 605103

1.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதி ெதரு , 3.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 4.பில்லூர் 
(வ.கி) & (ஊ) முருங்கபாைளயத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 44 of 74



    13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 74   விழுப்புரம் 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
181 181 181 பில்லூர்‐605103 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பக்க

கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு பகுதி, 
பில்லூர் 605103

1.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.பில்லூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 3.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அஞ்சலக ெதரு , 4.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
5.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ராமநாதபுரம் , 6.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆலமர குடியிருப்பு , 7.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

182 182 182 பில்லூர்‐605103 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு பக்க
கட்டிடம் ெதற்கு முகம், பில்லூர் 605103

1.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) கல்வட்டுத் ெதரு , 3.பில்லூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதிய காலனி , 4.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 5.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) ேடங்கு ெதரு , 
6.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
7.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 8.பில்லூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 9.பில்லூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 நன்னாட்டாம்பாைளயம்‐
605103

கிருஷ்ணா நிதி உதவிெபறும் பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
நன்னாட்டாம்பாைளயம் 605103

1.மழவராயனூர் (ஊ)நன்னாட்டாம்பாைளயம்  ஆழங்கால்
ெதரு , 2.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) & மழவராயனூர் 
(ஊ) திேராபைதயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) & மழவராயனூர் (ஊ) 
வள்ளலளார் ேகாயில் ெதரு , 4.நன்னாட்டாம்பாைளயம் 
(வ.கி) & மழவராயனூர் (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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 ெதாடர்ந்தனூர்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு

பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
ெதாடர்ந்தனூர் 605103

1.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் நகர் , 
2.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
3.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 5.ெதாடர்ந்தனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ெதாடர்ந்தனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 7.ெதாடர்ந்தனூர் 
(வ.கி)  & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 8.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி)  & 
(ஊ) தனலட்சுமி நகர் , 9.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி)  & (ஊ) 
எஸ்.டி.ேக.நகர் , 10.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ராகேவந்திரா நகர் , 11.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) மருதம் 
நகர் , 12.ெதாடர்ந்தனூர் (வ.கி) & (ஊ) அருட்பா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 சாைலஅகரம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், சாைலஅகரம் 605103

1.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார்ேகாயில்ெதரு , 
3.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

186 186 186 சாைலஅகரம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
ெதற்கு முகம், சாைலஅகரம் 605103

1.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு பாண்டி ேராடு , 
2.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர் , 3.சாைலஅகரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதவநாதசுவாமி நகர் , 4.சாைலஅகரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ஆறுமுக நகர் , 5.சாைலஅகரம் (வ.கி) & (ஊ) ஓம் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
187 187 187 எருமணந்தாங்கல்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் கிழக்கு 
பகுதி, எருமணந்தாங்கல் 605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 குமணன் ெதரு , 
2.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 பாரதியார் ெதரு , 
3.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 அண்ணா ெதரு , 
4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 கபிலர் ெதரு , 
5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 தமிட்டபுளியமரம் 
ெதரு , 6.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 
நாவலர்ெநடுந் ெதரு , 7.விழுப்பரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 
38 ஜவீா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 எருமணந்தாங்கல்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி, 
எருமணந்தாங்கல் 605103

1.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 சத்தைலசாத்தனார்
ெதரு , 2.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு எண் 38 
இளங்ேகாவடிகள் ெதரு , 3.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 38 பாரதிதாசன் ெதரு , 4.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 38 அண்ணா நகர் , 5.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 38 கிருஷ்ணா நகர் , 6.விழுப்புரம் (நகராட்சி) வார்டு 
எண் 38 திருவள்ளுவர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

189 189 189 ெபாய்யப்பாக்கம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்கு
முகம் கிழக்கு பக்க கட்டிடம், 
ெபாய்யப்பாக்கம் 605103

1.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு
, 2.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு  , 
4.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி , 
5.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 ெபாய்யப்பாக்கம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
முகம், ெபாய்யப்பாக்கம் 605103

1.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அம்சா ேகாவில் ெதரு , 
2.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாவில் ெதரு , 
3.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு , 4.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
5.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி) &  (ஊ) ெபrயார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
191 191 191 ெபாய்யப்பாக்கம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம் வடக்கு 
பிrவு, ெபாய்யப்பாக்கம் 605103

1.ெபாய்யப்பாக்கம் (ஊ) &  மாதிrமங்கலம் (கி) பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெபாய்யப்பாக்கம் (ஊ) &  மாதிrமங்கலம் 
(கி) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு  , 3.ெபாய்யப்பாக்கம் (ஊ) &  
மாதிrமங்கலம் (கி) சமத்துவபுரம் , 4.ெபாய்யப்பாக்கம் (ஊ) & 
 மாதிrமங்கலம் (கி) பைழய காலனி , 5.ெபாய்யப்பாக்கம் 
(ஊ) &  மாதிrமங்கலம் (கி) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 ேமல்பாதி‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பக்க நடு கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
ேமல்பாதி 605103

1.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ேமல்பாதி (வ.கி) 
& (ஊ) திெரௗபதிஅம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ேமல்பாதி (வ.கி) 
& (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) 
ஓைடக்காரத் ெதரு , 5.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ேமற்குெதரு , 6.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ஒட்டு ெதரு , 7.ேமல்பாதி (வ.கி) 
& (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 8.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பாதி 
காலனி ெமயின் ெதரு , 9.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பாதி 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 10.ேமல்பாதி (வ.கி) & 
(ஊ) ேமல்பாதி காலனி ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
11.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பாதி காலனி வள்ளுவர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

193 193 193 பிள்ைளயார்க்குப்பம்‐
605103

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம், பிள்ைளயார்க்குப்பம் 605103

1.ேமல்பாதி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 2.ேமல்பாதி (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
194 194 194 ேகாலியனூர்‐605103 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி

புதிய கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
ேகாலியனூர் 605103

1.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) கர்ணம் வதீி , 2.ேகாலியனூர்
(வ.கி) &  (ஊ) கம்மாளர் ெதரு , 3.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
வரீபத்திரன் ேகாயில் ெதரு , 4.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) 
ெநடுந் ெதரு , 5.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 ேகாலியனூர்‐605103 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி
புதிய கட்டடம் கிழக்கு முகம் வடக்கு 
பகுதி, ேகாலியனூர் 605103

1.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.ேகாலியனூர்
(வ.கி) &  (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) முஸ்lம் ெதரு , 
4.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) வாlஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
5.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

196 196 196 அனிச்சம்பாைளயம்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் நடுப் பகுதி ெதற்கு 
முகம், அனிச்சம்பாைளயம் 605103

1.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேகாலியனூர் (வ.கி) &  அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ேகாலியனூர் (வ.கி) & 
அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) இருளர் காலனி , 4.ேகாலியனூர் 
(வ.கி) & அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) முருகன் ேகாயில் வதீி  , 
5.ேகாலியனூர் (வ.கி) & அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) சாைல 
ஒட்டு ெதரு , 6.ேகாலியனூர் (வ.கி) & அனிச்சம்பாைளயம் 
(ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 7.ேகாலியனூர் (வ.கி) & 
அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) புது ெதரு , 8.ேகாலியனூர் (வ.கி) & 
அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) ேடங்க் வதீி , 9.ேகாலியனூர் (வ.கி) 
& அனிச்சம்பாைளயம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
197 197 197 ேகாலியனூர்‐605103 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பக்க

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு முகம், 
ேகாலியனூர் 605103

1.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) நாப்பாைளய ெதரு , 
3.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 4.ேகாலியனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஆனந்தவள்ளி நகர் , 5.ேகாலியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெசட்டித் ெதரு , 6.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி 
ேராடு , 7.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
8.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்குப்பம் ேராடு , 
9.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆண்டாள் நகர் , 
10.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ேதாப்பு , 
11.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாட்ைட ெதரு , 
12.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 ேகாலியனூர்‐605103 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பக்க
கட்டிடம் நடுப் பகுதி வடக்கு முகம், 
ேகாலியனூர் 605103

1.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.ேகாலியனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெநடுந்ெதரு , 3.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

199 199 199 ேகாலியனூர்‐605103 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பக்க
கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு பகுதி, 
ேகாலியனூர் 605103

1.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ேதாப்பு , 
2.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னக்குச்சிப்பாைளயம் , 
4.ேகாலியனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 பனங்குப்பம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 
முகம், பனங்குப்பம் 605108

1.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு , 
2.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 
3.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
4.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னிகா ேகாவில் ேதாப்பு , 
5.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெசன்ைன கும்பேகாணம் 
ெநடுஞ்சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
201 201 201 நல்லரசன்ேபட்ைட‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
நல்லரசன்ேபட்ைட 605108

1.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு காலனி பாட்ைடெதரு , 
2.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு காலனி மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு காலனி 
ேடங்கு ெதரு , 4.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கால்நைட 
மருத்துவமைன ஒற்ைறவாைட ெதரு , 5.பனங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ரசாக் ேலவுட் , 6.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பாண்டி ெமயின் ேராடு , 7.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு 
காலனி புதுநகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 பனங்குப்பம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம், 
பனங்குப்பம் 605108

1.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நrக்குறவர் காலனி , 
2.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பனங்குப்பம் பைழய காலனி , 
3.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 4.பனங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) புதியகாலனி முருகன் ேகாவில் ெதரு , 
5.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புகாலனி பங்களா ெதரு , 
6.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 7.பனங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) கர்ணம் ெஜகதசீன் நகர் , 8.பனங்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) ஓம்சக்தி சாம்ராட் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
203 203 203 ேகாலியனூர்‐605103 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்கு

பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம், ேகாலியனூர் 
605103

1.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாலியனூர் கிழக்கு காலனி , 
2.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ேராடு , 3.பனங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) சனீிவாசா நகர் , 4.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
நல்லரசன்ேபட்ைட , 5.பனங்குப்பம் (வ.கி) &  (ஊ) 
நல்லரசன்ேபட்ைட பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
6.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நல்லரசன்ேபட்ைட காமன் 
ேகாவில் ெதரு , 7.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
நல்லரசன்ேபட்ைட ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
8.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நல்லரசன்ேபட்ைட ஏrக்கைர , 
9.பனங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நல்லரசன்ேபட்ைட காமராஜ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 சகாேதவன்ேபட்ைட‐605108 பாரதி நிதி உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
சகாேதவன்ேபட்ைட 605108

1.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) திெரளபதியம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
கம்பன்மன்றம் ெதரு , 3.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
ெஜ.ெஜ நகர் 1வது ெதரு , 4.சகாேதவன்ேபட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) ெஜ.ெஜ. நகர் 2வதுெதரு , 5.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 6.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) 
& (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 7.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 2வது ெதரு , 
8.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் 1வது ெதரு , 9.சகாேதவன் ேபட்ைட 
(வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி அய்யனார் ேகாயில் வடக்கு 
ெதரு , 10.சகாேதவன் ேபட்ைட (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
அய்யனார் ேகாவில் ஏrகைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
205 205 205 ராைமயன்பாைளயம்‐

605108
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
ராைமயன்பாைளயம் 605108

1.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு , 
2.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 
3.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 4.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
5.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) ேதாட்டக்காரத் ெதரு , 
6.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) சனஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 
7.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) புது நகர் வடக்கு ெதரு , 
8.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) புது நகர் ெதற்கு ெதரு , 
9.ராைமயன்பாைளயம் & சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
சகாேதவன் ேபட்ைட (ஊ) ெசன்ைன ெநடுஞ்சாைல

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 சாைலயம்பாைளயம்‐
605108

ஆதிதிராவிடர் நல ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், சாைலயம்பாைளயம் 605108

1.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில்
ெதரு , 2.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேதாணியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.சாைலயாம் பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 5.சாைலயாம் பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி கிழக்கு ெதரு , 6.சாைலயாம் 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 7.சாைலயாம் 
பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வாணியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
207 207 207 சாைலயம்பாைளயம்‐

605108
ஆதிதிராவிடர் நல ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி, சாைலயம்பாைளயம் 605108

1.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலான் ெதரு , 
2.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முதல் ெதரு , 
3.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 
4.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
5.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 6.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் 
ெதரு , 7.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஓம்சக்தி 
ேகாயில் ெதரு , 8.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாயில் ெதரு , 9.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & 
(ஊ) மந்ைதெவளி , 10.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமான் ேதாப்பு , 11.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆழங்கால் ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 ஓட்ேடrபாைளயம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
ஓட்ேடrபாைளயம் 605108

1.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஓட்ேடாrப்பாைளயம்
ேமட்டு ெதரு , 2.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓட்ேடாrப்பாைளயம் ஒலக்கூர் அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஓட்ேடாrப்பாைளயம் 
பள்ள ெதரு , 4.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓட்ேடாrப்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.சாைலயாம் பாைளயம் (ஊ)ஓட்ேடாrப்பாைளயம் 
பிடாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.சாைலயாம்பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) ஓட்ேடாrப்பாைளயம் பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
7.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஓட்ேடாrப்பாைளயம் 
கலுங்கல் ெதரு , 8.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓட்ேடாrப்பாைளயம் வாணியர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
209 209 209 தாதாம்பாைளயம‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
தாதாம்பாைளயம 605108.

1.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) தாதம்பாைளயம்
கிழக்கு காலனி , 2.சாைலயாம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
தாதம்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.சாைலயாம் பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) தாதம்பாைளயம் 
ேமற்கு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 மழவராயனூர்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய சமுதாயகூடம் கிழக்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
மழவராயனூர் 605105

1.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.நன்னாட்டாம்பாைளயம் 
(வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) ெசல்வவிநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) 
காலனி மழவராயனூர் காலனி , 4.நன்னாட்டாம்பாைளயம் 
(வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
சுந்தrப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

211 211 211 சுந்தrப்பாைளயம்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு முகம், 
சுந்தrப்பாைளயம் 605105

1.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) 
சுந்தrப்பாைளயம் புதிய காலனி , 
2.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) 
சுந்தrப்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நன்னாட்டாம்பாைளயம் (வ.கி) மழவராயனூர் (ஊ) 
சுந்தrப்பாைளயம் நடு ெதரு , 4.நன்னாட்டாம்பாைளயம் 
(வ.கி) மழவராயனூர்(ஊ) சுந்தrப்பாைளயம் பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 வி.அகரம்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம், வி.அகரம் 
605105

1.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
4.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட கிழக்கு ெதரு , 
5.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் பின்புற ெதரு , 
6.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூட ேமற்கு ெதரு , 
7.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைர ெதரு , 8.வி.அகரம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
213 213 213 வி.அகரம்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு

பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி, வி.அகரம் 605105

1.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) நடு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

214 214 214 வி.அகரம்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப் பகுதி, 
வி.அகரம் 605105

1.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 வி.அகரம்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் நடுப் பகுதி, 
வி.அகரம் 605105

1.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெவ.அகரம் கைட வதீி , 2.வி.அகரம்
(வ.கி) & (ஊ) ெசாக்கம்பாைளயம் , 3.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ஆண்டிபாைளயம் ேதாப்பு ெதரு , 4.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
6.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) வாணியம்பாைளயம் கைட வதீி , 
8.வி.அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 புருஷானூர்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, புருஷானூர் 
605105

1.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) எ.ப.க.நகர் , 
2.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 3.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) காமராஜ் ெதரு 
, 4.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 
5.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) ஆர்.ேக.டி. நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
217 217 217 புருஷானூர்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு

பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி, புருஷானூர் 605105

1.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) இந்திரா நகர் , 
3.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) காந்தி நகர் , 
4.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) ராதாபாய் ெதரு , 
5.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) அண்ணா நகர் , 
6.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) பாரதி நகர் , 
7.வி.அகரம் (வ.கி) & புருஷானூர் (ஊ) காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

218 218 218 அரசமங்கலம்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி, 
அரசமங்கலம் 605105

1.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.அரசமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) ராஜாபாைளயம் ெதரு , 3.அரசமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.அரசமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 6.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 7.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கருமாரத் ெதரு , 
8.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
9.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அரசமங்கலம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 அரசமங்கலம்‐605105 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி கிழக்கு பக்க
ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு முகம் பகுதி, 
அரசமங்கலம் 605105

1.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.அரசமங்கலம்
(வ.கி) & (ஊ) ராஜாப்பாைளயம் ெதரு , 3.அரசமங்கலம் (வ.கி) 
& (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.அரசமங்கலம் (வ.கி) & 
(ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.அரசமங்கலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 6.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 7.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கருமாரத் ெதரு 
, 8.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரத் ெதரு , 
9.அரசமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அரசமங்கலம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
220 220 220 ஆைனகவுண்டன் 

குச்சிப்பாைளயம், 
அரசமங்கலம்‐605105

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
ஆைனகவுண்டன் குச்சிப்பாைளயம். 
அரசமங்கலம் 605103

1.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம்
(ஊ) ஆனாங்கூரான்குச்சிப்பாைளயம் , 2.ஆைன கவுண்டன் 
குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் (ஊ) 
ஆனாங்கூரான்குச்சிப்பாைளயம் காலனி , 3.ஆைன 
கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 4.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் 
(வ.கி) அரசமங்கலம் (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
5.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் 
(ஊ) பால்வாடித் ெதரு , 6.ஆைன கவுண்டன் குச்சி 
பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் (ஊ) பஜைன ேகாயில்ெதரு 
, 7.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் 
(ஊ) ேமட்டு ெதரு , 8.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் 
(வ.கி) அரசமங்கலம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
9.ஆைன கவுண்டன் குச்சி பாைளயம் (வ.கி) அரசமங்கலம் 
(ஊ) பாடசாைல ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 சின்னகள்ளிப்பட்டு‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
சின்னகள்ளிப்பட்டு 605105

1.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 2.கள்ளிப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.கள்ளிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ேபாலார் அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 5.கள்ளிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 6.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) 
& (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 7.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு 
ெதரு , 8.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கள்ளிப்பட்டு ெதரு , 
9.கள்ளிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குச்சிப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
222 222 222 வடவாம்பலம்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் கிழக்கு 
பகுதி, வடவாம்பலம் 605105

1.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு 
, 3.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கள்ளிப்பட்டு பாைத , 
6.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 7.வடவாம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 வடவாம்பலம்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி, 
வடவாம்பலம் 605105

1.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.வடவாம்பலம்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகன் ேகாவில் ெதரு , 4.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு , 5.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
6.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சிேநயர் ெதரு , 
7.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
8.வடவாம்பலம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 9.வடவாம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 10.வடவாம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 11.வடவாம்பலம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

224 224 224 பூவரசங்குப்பம்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், பூவரசங்குப்பம் 605105

1.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
2.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாவில் ெதரு , 
3.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr ெதரு , 
4.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 5.பூவரசங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 6.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 7.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
சிறுவந்தாடு ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
225 225 225 பூவரசங்குப்பம்‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், பூவரசங்குப்பம் 605105

1.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நரசிங்கபுரம் ஏrக்கைர ெதரு
, 2.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நரசிங்கபுரம் மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நரசிங்கபுரம் 
கிழக்கு ெதரு , 4.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 சின்னக்குப்பம் காலனி‐
605105

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
சின்னக்குப்பம் காலனி 605105

1.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) மாrயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் 
(ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 3.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & 
சின்னக்குப்பம் (ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு , 4.பூவரசங்குப்பம் 
(வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) நா.குச்சிப்பாைளயம் , 
5.பூவரசங்குப்பம் (வ.கி) & சின்னக்குப்பம் (ஊ) பக்கிrேமடு , 
6.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி பள்ளித்ெதரு , 
7.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி கிழக்கு ெதரு , 
8.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி சந்து ெதரு , 
9.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி நடு ெதரு , 
10.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி வடக்கு ெதரு , 
11.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
12.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி ெநடு ெதரு , 
13.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் காலனி புதுக் காலனி , 
14.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & பூவரசங்குப்பம் (ஊ) 
சின்னக்குப்பம் கிராமம் ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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 ப.வில்லியனூர்‐605105 அரசு ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு பக்க கட்டிடம் நடுப் பகுதி கிழக்கு 
முகம், ப வில்லியனூர் 605105

1.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு
பி.வில்லியனுர்காலனி , 2.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
காலனி , 3.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) கள்ளிக்குளம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 பஞ்சமாேதவி‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், பஞ்சமாேதவி 605105

1.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு(உ.ப.பாைளயம்) , 2.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் காலனி , 3.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

229 229 229 பஞ்சமாேதவி‐605105 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், பஞ்சமாேதவி 605105

1.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு ெதரு , 
2.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 கணக்கன்பாைளயம்‐
605105

கிருஷ்ணா உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம், 
கணக்கன்பாைளயம் 605105

1.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ெஜகநாதபுரம் காலனி , 
2.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு (பி.வில்லியனுர்) , 
3.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு(பி.வில்லியனுர்) , 4.பஞ்சமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் 
ெதரு (வாணியம்பாைளயம்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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 அற்பிசம்பாைளயம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

கிழக்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், அற்பிசம்பாைளயம் 605108

1.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கடலுர் சாைல 1 , 
2.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கடலுர் சாைல 2 , 
3.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கடலுர் சாைல 3 , 
4.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 
5.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
குச்சிபாைளயத்து ெதரு , 7.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
கதிர்ேவல் நகர் குறுக்கு ெதரு 1  , 8.அற்பிசம்பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ)) கதிர்ேவல் நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 
9.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கதிர்ேவல் நகர் 3வது 
குறுக்கு ெதரு , 10.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கைடசி 
கதிர்ேவல் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

232 232 232 அற்பிசம்பாைளயம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
ேமற்கு முகம், அற்பிசம்பாைளயம் 605108

1.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளக்கண்ணன் நகர் , 
2.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேவணுேகாபால் நகர் , 
3.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டர்ெசட்டியார் ெதரு , 
4.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயக்காலனி 1 , 
5.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயக்காலனி 2 , 
6.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 1 , 
7.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 2 , 
8.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 3 , 
9.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி 4 , 
10.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஆலக்குப்பம் காலனி , 
11.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டுரங்கன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 அற்பிசம்பாைளயம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
ெதற்கு பகுதி, அற்பிசம்பாைளயம் 605108

1.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
2.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ேவங்கடசுப்பா 
ெரட்டியார் ெதரு , 3.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) 
பாப்பாத்தி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.அற்பிசம்பாைளயம் 
(வ.கி) &  (ஊ) டி.ஆர். பாைளயம் ஆதி திராவிடர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
234 234 234 அற்பிசம்பாைளயம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி, ேமற்கு

பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம், கிழக்கு 
பகுதி, அற்பிசம்பாைளயம்‐605108.

1.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி மாrயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி 4 
, 3.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி 3 வது ெதரு , 
4.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
காலனி , 6.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) &  (ஊ) ெகாங்கு ேமடு 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 அற்பிசம்பாைளயம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
அற்பிசம்பாைளயம் 605108

1.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம் கிராமம் , 2.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & 
ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) புதுப்பாைளயம் காலனி 
1வது ெதரு , 3.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & 
ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) புதுப்பாைளயம் காலனி 
2,3வது ெதரு , 4.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & 
ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) புதுப்பாைளயம் காலனி , 
5.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) 
புதுப்பாைளயம் காலனி எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 
6.அற்பிசம்பாைளயம் (வ.கி) & ெதாந்திெரட்டிபாைளயம் (ஊ) 
ெகாங்கேமட்டான் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

236 236 236 வளவனூர்‐605108 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி, வளவனூர்‐605108

1.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டு  எண் 2 வளவனுர்
ெதற்கு,வடக்கு காலனி , 2.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டு 
எண்2 பாண்டி ேராடு ெதற்குகாலனி ெதரு , 3.வளவனூர் 
(வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்2 வடக்கு காலனி , 4.வளவனூர் 
(வ.கி) & (ேப) வார்டு எண் 2 பாண்டி ேராடு வடக்கு ெதரு , 
5.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டு எண் 2 டாக்டர் 
அம்ேபத்கார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
237 237 237 வளவனூர்‐605108 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் நடுப் 
பகுதி, வளவனூர்‐605108

1.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டு எண் 2 பாண்டி ேராடு
கிழக்கு  ெதரு , 2.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண் 2  
பாவாைடசாமி ேகாவில் ெதரு , 3.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) 
வார்டு எண் 2 ேக.எம்.ஆர். நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 வளவனூர்‐605108 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் நடுப் பகுதி, 
வளவனூர் 605108

1.வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண் 14 கைரேமட்டு ெதரு  , 
2.குமாரகுப்பம் (வ.கி) வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண்1 4 
பட்டைரத் ெதரு , 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 14 ேமட்டு ெதரு , 4.குமாரகுப்பம் 
(வ.கி) வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 14 வடக்கு ெதரு 
(ெதாட்டியாந்ேதாப்பு) , 5.குமாரகுப்பம் (வ.கி) வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 14 ெதற்கு ெதரு 
(ெதாட்டியாந்ேதாப்பு)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 வளவனூர்‐605108 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, வளவனூர் 
605108

1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண்
14 குமாரகுப்பம் அrசனக்காலனி , 2.வளவனூர் ேபரூராட்சி 
இருளர் குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 வளவனூர்‐605108 ேகாவிந்தஐயர் உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 
கிழக்கு முகம் வடக்கு பகுதி, வளவனூர் 
605108

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 3 ஈஸ்வரன்
ேகாயில் ெதரு , 2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 9 
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 வளவனூர்‐605108 ேகாவிந்தஐயர் நிதி உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு பக்க கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம் ெதற்கு பகுதி, வளவனூர் 
605108

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 3 எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 
2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) பக்கேமட்டு பாைத ெதரு , 
3.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) பட்டிசந்து  , 4.வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) ெஜகநாதஸ்வரர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
242 242 242 வளவனூர்‐605108 ேகாவிந்தஐயர் நிதி உதவிெபறும்

நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 
கிழக்கு முகம் நடுப் பகுதி , வளவனூர் 
605108

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 6 ரயில்ேவ ேராடு
(வடக்கு ெதரு) , 2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 5 
ரயில்ேவ ேராடு ெதற்கு ெதரு , 3.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு எண் 5 சுப்ரமணிய சாமி ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 வளவனூர்‐605108 ேகாவிந்தஐயர் நிதி உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம், வளவனூர் 605108

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 6 ஏrக்கைர ேமட்டு
ெதரு , 2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 5 
அக்ரஹாரம் வடக்கு ெதரு , 3.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு எண் 5 அக்ரஹாரம் ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 5 அக்ரஹாரம் 
ேமற்கு ெதரு , 5.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 5 
அக்ரஹாரம் கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 வளவனூர்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், வளவனூர் 605108

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 6  பஞ்சாயத்து
ேபார்டு வதீி , 2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டுஎண் 7 
குயவன் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 6 ஆர்.ஐ. ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 வளவனூர்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு பக்க கிழக்கு 
பகுதி பின்புறம், வளவனூர் 605108

1.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 7 மதுைர வரீன்
ேகாவில் , 2.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 7 ெதாட்டி 
நகர் , 3.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டுஎண் 7 காலனி 
காந்தி நகர் , 4.வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டுஎண் 6 
கால்நைட மருத்துவமைன ெதரு , 5.வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டுஎண் 7 சுப்ரமணிய நகர் , 6.வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 7 ேகாவிந்தராஜ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
246 246 246 வளவனூர்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
வளவனூர் 605108

1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண்
8 பாண்டி ேராடு நடு ெதரு , 2.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & 
வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 8 சடராமன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேபரூராட்சி) 
வார்டு எண் 9  ெதன்னந்ேதாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

247 247 247 வளவனூர்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
அைற எண் 16, வளவனூர் 605108

1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண்
8 பாண்டிேராடு ேமற்கு ெதரு , 2.வளவனூர் (சி.ஊ) வார்டு 
எண் 8   திருகுறிப்புெதாண்டர் நகர் , 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & 
வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 8 பாலாஜி நகர் , 
4.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 
8 திருவள்ளுவர் நகர் , 5.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் 
(ேபரூராட்சி) வார்டு எண் 8 கூட்டுறவு நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 வளவனூர்‐605108 எஸ் ஆர் அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதற்கு முகம், வளவனூர் 605108

1.வளவனூர் (வ.கி) & வளவனூர்(ேபரூராட்சி) வார்டுஎண்1 
ெதற்கு காலனி , 2.வளவனூர் (வ.கி) & 
வளவனூர்(ேபரூராட்சி) வார்டுஎண்10  காராமணிக்குப்பம் 
முதல் ெதரு , 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) வளவனூர் (ேபரூராட்சி) 
வார்டுஎண்10  காராமணிகுப்பம் 2வது ெதரு , 4.குமாரகுப்பம் 
(வ.கி) வளவனூர் (ேபரூராட்சி) வார்டுஎண்11 மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 வளவனூர்‐605108 எஸ் ஆர் அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பக்க கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம் ெதற்கு பகுதி, குமாரகுப்பம் 
வளவனூர‐605108

1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண் 10 
ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 2.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & 
வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்10 ெபருமாள் ேகாவில் வதீி , 
3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்13 
ேதாட்டக்கார வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
250 250 250 வளவனூர்‐605108 எஸ். ஆர் அரசு ெபண்கள்

ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பக்க கட்டிடம் 
ேமற்கு முகம் வடக்கு பகுதி, குமாரகுப்பம் 
வளவனூர‐605108

1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்11 
நைரயூர் சந்து , 2.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) 
வார்டுஎண்11 பட்டிகாட்டுத் ெதரு , 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & 
வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்11  கள்ளி சந்து , 4.குமாரகுப்பம் 
(வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்11  கள்ளி சந்து,நைரயூர் 
சந்து,பட்டிக்காட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 வளவனூர்‐605108 எஸ் ஆர் அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் நடுப் பகுதி, குமாரகுப்பம் 
வளவனூர் 605108

1.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்12  
காகிதக்காரத் ெதரு , 2.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் 
(ேப) வார்டுஎண்12  காகிதக்கார பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
, 3.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்13  
ேதாட்டக்காரத் ெதரு , 4.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் 
(ேப) வார்டுஎண்12  தக்கா ெதரு , 5.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & 
வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்12  தக்கா வடக்கு ெதரு , 
6.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) வார்டுஎண்12  
எல்ைல சந்து , 7.குமாரகுப்பம் (வ.கி) & வளவனூர் (ேப) 
வார்டுஎண்13  ஊரல்குட்ைட வதீி , 8.வளவனூர் (சி.ஊ) 
வார்டுஎண்13 ஊரல் குட்ைட வடக்கு ெதரு , 9.வளவனூர் 
(சி.ஊ) வார்டுஎண்13  ஊரல் குட்ைட ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 பக்கேமடு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் கிழக்கு 
பகுதி, பக்கேமடு‐605108

1.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்4  பக்கேமடு ெதரு , 
2.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்4  பஜைன ேகாவில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 பக்கேமடு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் ேமற்கு பகுதி, 
பக்கேமடு‐605108

1.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்5  
ஆைலயாம்பாைளயம் , 2.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) 
வார்டுஎண்4  கடலூர் ேராடு , 3.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) 
வார்டுஎண்4  பக்கேமடு அrசனக் காலனி , 4.வளவனூர் 
(வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்5  அைமச்சார் அம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 5.வளவனூர் (வ.கி) & (ேப) வார்டுஎண்4  
ஆைலயாம்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
254 254 254 நைரயூர்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம் 
ெதற்கு பகுதி, நைரயூர் 605108

1.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) கணக்குபிள்ைளத் ெதரு , 3.நைரயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.நைரயூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு   , 5.நைரயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கருமாரத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 நைரயூர்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் நடு 
பகுதி, நைரயூர் 605108

1.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) ைமலம் வதீி , 2.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாரதி வதீி , 3.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) தக்கா ெதரு  , 
4.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 நைரயூர்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
நைரயூர் 605108

1.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) தனசிங்குபாைளயம் , 2.நைரயூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.நைரயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஓைட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 நைரயூர்‐605108 ஆதிதிராவிடர் நல ெதாடக்கப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, நைரயூர் 605108

1.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 2.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி , 3.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்பகார ெதரு , 
4.நைரயூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 5.நைரயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) குறுக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 கல்லப்பட்டு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி
கிழக்கு பக்க பைழய கட்டிடம் வடக்கு 
முகம், கல்லப்பட்டு 605108

1.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
5.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் 
(ெதற்கு பகுதி) , 6.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெபrய ேகாவில் ெதரு , 7.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் சின்ன ேகாயில் ெதரு , 8.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மந்தகைர பகுதி , 9.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 10.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
காலனி நடுத் ெதரு , 11.கல்லப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
காலனி கைடசி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
259 259 259 ெசங்காடு‐605108 ேராமன் கத்ேதாலிக்க உதவிெபறும்

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் கிழக்கு பகுதி, ெசங்காடு 
605108

1.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் வதீி , 
2.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) ஆலங்குப்பம் வதீி , 3.ெசங்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) ெசங்குளம் வதீி , 4.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
பகண்ைட ேராடு , 5.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) வடவண்ைட 
வதீி , 6.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பைழய மாதா ேகாயில் வதீி 
ேமற்கு , 7.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 8.ெசங்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) புதிய மாதா ேகாயில் வதீி , 9.ெசங்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டு ெதரு வடக்கு , 10.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
மாதா ேகாயில் வதீி ேமற்கு , 11.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டு ெதரு ெதற்கு , 12.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு ெதற்கு சந்து

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

260 260 260 குரும்பன்ேகாட்ைட‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம், 
குரும்பன்ேகாட்ைட 605108

1.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
2.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
3.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 ெசங்காடு‐605108 ேராமன் கத்ேதாலிக்க உதவிெபறும்
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு பக்க கட்டிடம் 
வடக்கு முகம் புதிய கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி, ெசங்காடு 605108

1.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பைழய மாதா ேகாயில் ெதரு , 
2.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.ெசங்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய மாதா ேகாயில் வதீி (ெத) , 4.ெசங்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) பீட்டர் சாைல குறுக்கு சந்து , 5.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய மாதா ேகாயில் வதீி (ெதற்கு_ , 6.ெசங்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) வடவண்ைட வதீி , 7.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பீட்டர் 
சாைல , 8.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) குவாட்டர்ஸ் வதீி , 
9.ெசங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 10.ெசங்காடு (வ.கி) & 
(ஊ) பகண்ைட ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
262 262 262 இளங்காடு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, இளங்காடு 605108

1.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 2.இளங்காடு
(வ.கி) & (ஊ) ெபrயார் ெதரு , 3.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
நடமாடி ெதரு , 4.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) வ. உ. சி ெதரு , 
6.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடித் ெதரு , 7.இளங்காடு 
(வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு , 8.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) 
காந்தி ெதரு , 9.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 இளங்காடு‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
ேமற்கு பகுதி, இளங்காடு 605108

1.இளங்காடு (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.இளங்காடு
(வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 குடுமியாங்குப்பம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம் ெதற்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி, குடுமியாங்குப்பம் 605108

1.குடுமியாங்குப்பம்(வ.கி) & இளங்காடு (ஊ) ேராடு
குடுமியாங்குப்பம் , 2.குடுமியாங்குப்பம்(வ.கி) & இளங்காடு 
(ஊ) ெதாட்டி குடுமியான்குப்பம் , 3.குடுமியாங்குப்பம் வகி 
இளங்காடு ஊ ெபத்துெரட்டிக்குப்பம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 குடுமியாங்குப்பம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் ெதற்கு 
பகுதி, குடுமியாங்குப்பம் 605108

1.குடுமியாங்குப்பம்(வ.கி) & இளங்காடு (ஊ) 
குடுமியாங்குப்பம் காலனி , 2.குடுமியான் குப்பம்(வ.கி) & 
ெபத்துெரட்டிகுப்பம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

266 266 266 வி.பூதூர்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, வி பூதூர் 605108

1.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) பாப்பாரகுட்ைட ெதரு , 4.வி.புதூர் 
(வ.கி) & (ஊ) நாப்பாளத் ெதரு , 5.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராடு 
ெதரு , 6.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

267 267 267 வி.பூதூர்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, வி பூதூர் 605108

1.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
268 268 268 பூசாrப்பாைளயம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் ேமற்க பகுதி, 
பூசாrப்பாைளயம் 605108

1.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 3.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 4.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 பூசாrப்பாைளயம்‐605108 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு முகம் 
கிழக்கு பகுதி, பூசாrப்பாைளயம் 605108

1.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) குட்ைட ெதரு , 4.வி.புதூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டு ெதரு , 5.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
7.வி.புதூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

270 270 270 குமுளம்‐605107 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், குமுளம் 605107

1.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) குமுளம் கிராமம் சந்து ெதரு , 
2.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ் மில் ெதரு , 3.குமுளம் (வ.கி) & 
(ஊ) திருமஞ்சன வதீி , 4.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு , 
5.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) புது நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 குமுளம்‐605107 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்கள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
குமுளம் 605107

1.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) ேகாவில் ெதரு , 2.குமுளம் (வ.கி) & 
(ஊ) சனுவாசபுரம் , 3.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 
4.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராட்டு ெதரு , 5.குமுளம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராட்டு ெதரு , 6.குமுளம் (வ.கி) & (ஊ) 
குமுளம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 குமுளம்‐605107 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், குமுளம் 605107

1.முதலியார் குப்பம் (வ.கி) & குமுளம் (ஊ) குமுளம் கிராமம்
, 2.முதலியார்குப்பம் (வ.கி) & குமுளம் (ஊ) முதலியார்குப்பம் 
, 3.முதலியார்குப்பம் (வ.கி) & குமுளம் (ஊ) திருமஞ்சன வதீி , 
4.முதலியார் குப்பம் (வ.கி) & குமுளம் (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

273 273 273 குமுளம்‐605107 ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், குமுளம் 605107

1.முதலியார் குப்பம் (வ.கி) & குமுளம் (ஊ) வி.மாத்தூர்
பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 74   விழுப்புரம் 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
274 274 274 ெகங்கராம்பாைளயம்‐

605108
நிதிஉதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் கிழக்கு 
பகுதி, ெகங்கராம்பாைளயம் 605108

1.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு பாண்டி ேராடு , 
2.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ெமயின் 
ேராடு , 4.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காமாராஜ் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 ெகங்கராம்பாைளயம்‐
605108

நிதி உதவிெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி, ெகங்கராம்பாைளயம் 605108

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

276 276 276 லிங்காெரட்டிப்பாைளயம்
‐605107

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், லிங்காெரட்டிப்பாைளயம் 605107

1.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
லிங்காெரட்டிபாைளயம் பள்ளிேசr ேராடு , 
2.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
லிங்காெரட்டிபாைளயம் விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
லிங்காெரட்டிபாைளயம் ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

277 277 277 லிங்காெரட்டிப்பாைளயம்
‐605107

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம் வடக்கு முகம் ேமற்கு 
பகுதி, லிங்காெரட்டிப்பாைளயம் 605107

1.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
லிங்காெரட்டிபாைளயம் ேமட்டு ெதரு காலனி , 
2.ெகங்கராம்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
லிங்காெரட்டிபாைளயம் பள்ள காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

278 278 278 சிறுவந்தாடு‐605105 அரசினர் மகளிர் உயர்நிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் கிழக்கு முகம் 
வடக்கு பகுதி, சிறுவந்தாடு 605105

1.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
2.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) மருத்துவமைன ெதரு , 
3.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) கைட ெதரு , 4.சிறுவந்தாடு 
(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 5.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) 
சாத்தான ேதாட்டம் , 7.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
279 279 279 சிறுவந்தாடு‐605105 அரசினர் மகளிர் உயர்நிைலப்பள்ளி

ேமற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், சிறுவந்தாடு 605105

1.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
3.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ் மில் ெதரு , 
4.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமி 
குடியிருப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

280 280 280 சிறுவந்தாடு‐605105 அரசினர் மகளிர் உயர்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு முகம், 
சிறுவந்தாடு 605105

1.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 
2.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் , 3.சிறுவந்தாடு (வ.கி) 
& (ஊ) கைட ெதரு , 4.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் 
ெதரு , 5.சிறுவந்தாடு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

281 281 281 சிறுவந்தாடு‐605105 அரசினர் மகளிர் உயர்நிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு முகம், சிறுவந்தாடு 605105

1.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) மடுகைர ேராடு , 
2.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) முதலியார் ெதரு , 
3.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) கைடத் ெதரு , 4.ேமாட்சகுளம் 
 (வ.கி)  & (ஊ) பள்ளித் ெதரு , 5.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) 
வண்ணாரத் ெதரு , 6.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) அண்ணா 
ெதரு , 7.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) பூந்ேதாட்டத் ெதரு , 
8.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

282 282 282 சிறுவந்தாடு‐605105 அரசினர் மகளிர் உயர்நிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு முகம், சிறுவந்தாடு 605105

1.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) சாலியர் ெதரு , 
2.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) திருக்குளத் ெதரு , 
3.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) பைழய ைரஸ்மில் ெதரு , 
4.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) மீனவர் ெதரு (அ) பர்வத 
ராஜகுலத் ெதரு , 5.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) கிழக்கு 
ேமற்கு ெதரு , 7.ேமாட்சகுளம்  (வ.கி)  & (ஊ) ஆயக்குளத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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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
283 283 283 பரசுெரட்டிப்பாைளயம்‐

605105
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு முகம், 
பரசுெரட்டிப்பாைளயம் 605105

1.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
2.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு  , 
7.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

284 284 284 பரசுெரட்டிப்பாைளயம்‐
605105

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு
பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 
முகம், பரசுெரட்டிப்பாைளயம் 605105

1.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
3.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணிமார் ேகாயில் 
ெதரு , 6.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணிமார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 8.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டித் ெதரு , 
10.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 
11.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
12.பரசுெரட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

விழுப்புரம்

ேததி : 26-03-2019  முைனவர். இல. சுப்பிரமணியன், இ.ஆ.ப.,
இடம் : விழுப்புரம்  மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
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