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வ.எண்
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 நல்லாப்பாைளயம்‐

605701
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், நல்லாப்பாைளயம்‐
605701

1.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேதன்கல் ேமடு , 
2.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி , 
3.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
5.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன்  
ேகாயில் ெதரு , 6.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
நடுத் ெதரு , 7.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.நல்லாப்பாைளயம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெசாைசட்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

2 2 2 நல்லாப்பாைளயம்‐
605701

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம், நல்லாப்பாைளயம்‐
605701

1.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பாடசாைலத் ெதரு , 
2.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ள குளத்து ெதரு , 
3.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு 
சந்து , 4.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

3 3 3 நல்லாப்பாைளயம்‐
605701

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
நல்லாப்பாைளயம்‐605701

1.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
2.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் 
ெதரு , 5.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

4 4 4 நல்லாப்பாைளயம்‐
605701

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
நல்லாப்பாைளயம்‐605701

1.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேநத்தாஜி ெதரு , 
2.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு ேமடு , 
4.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புது ெதரு , 
5.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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 நல்லாப்பாைளயம்‐

605701
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
நல்லாப்பாைளயம்‐605701

1.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டத்ெதரு , 
2.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) கதிர்ேவல் கைடத் ெதரு , 
3.நல்லாப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெநட்ைடயர்  வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

6 6 6 கைடயம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி கைடயம், கைடயம்‐
605701

1.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) சூைளக்கார ேமட்டு ெதரு , 
3.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு , 4.கைடயம் (வ.கி) & 
(ஊ) அண்ணா நகர் , 5.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) பிடாரர் ெதரு , 
6.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) கர்ணம் ெதரு , 7.கைடயம் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 8.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) சூைளக்கார ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

7 7 7 கைடயம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, கைடயம்‐605701

1.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) கவுண்டர் ெதரு , 2.கைடயம் (வ.கி) & 
(ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 3.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு 
ெதரு , 4.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 5.கைடயம் (வ.கி) 
& (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

8 8 8 கைடயம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கைடயம்‐605701

1.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 2.கைடயம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய காலனி , 3.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
, 4.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குெதரு , 5.கைடயம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

9 9 9 கைடயம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ்.எஸ்.ஏ கட்டிடம், கைடயம்‐605701

1.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) சூைளக்கைர ேமட்டுத் ெதரு , 
2.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 3.கைடயம் 
(வ.கி) & (ஊ) கர்ணம் ெதரு , 4.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைலயார் ெதரு , 5.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) 
கவுண்டர் ெதரு , 6.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
7.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 8.கைடயம் (வ.கி) 
& (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 9.கைடயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
10 10 10 பைழயகருவாட்சி‐

605201
அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி பைழய
கட்டிடம், பைழயகருவாட்சி‐605201

1.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா நிைனவு குடியிருப்பு , 
2.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு 
காலனி , 3.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியர் காலனி , 
4.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 5.கருவாட்சி 
(வ.கி) & (ஊ) ெபrயகுளம்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

11 11 11 பைழயகருவாட்சி‐
605201

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
பைழயகருவாட்சி‐605201

1.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 2.கருவாட்சி (வ.கி) & 
(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 3.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) 
லட்சுமிபுரம் ெதரு , 4.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) 
தட்டாந்தாங்கல் ெதரு , 5.கருவாட்சி (ஊ) வார்டு 3 
ஈஸ்வரன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

12 12 12 கருவாட்சி‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
கருவாட்சி‐605201

1.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 2.கருவாட்சி (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 3.கருவாட்சி (வ.கி) &(ஊ) 
நடுத் ெதரு , 4.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) கம்பத்து ெதரு , 
5.கருவாட்சி (வ.கி) &(ஊ) ேமட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

13 13 13 புதுக்கருவாட்சி‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
புதுக்கருவாட்சி‐605201

1.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.கருவாட்சி (வ.கி) 
& (ஊ) இருளர்பாைளயம் ெதரு , 3.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு (மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு) , 4.கருவாட்சி 
(வ.கி) &(ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

14 14 14 புதுக்கருவாட்சி‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
புதுக்கருவாட்சி‐605201

1.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ேராட்டு ெதரு , 
3.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 4.கருவாட்சி (வ.கி) & 
(ஊ) காலனித்ெதரு (பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு) , 
5.கருவாட்சி (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

15 15 15 உைடயாநத்தம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
உைடயாநத்தம்‐605701

1.உைடயாநத்தம் & குளிர்சுைன (வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 2.உைடயாநத்தம் & குளிர்சுைன (வ.கி) 
உைடயாநத்தம் (ஊ) ெசஞ்சி ேராடு , 3.உைடயாநத்தம் & 
குளிர்சுைன (வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) வடக்கு வதீி , 
4.உைடயாநத்தம் & குளிர்சுைன (வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) 
ேடங்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
16 16 16 உைடயாநத்தம்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

உைடயாநத்தம்‐605701
1.உைடயாநத்தம் & குளிர்சுைன (வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) 
உைடயாநத்தம் காலனி , 2.உைடயாநத்தம் & குளிர்சுைன 
(வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) புதுகாலனி , 3.உைடயாநத்தம் & 
குளிர்சுைன (வ.கி) உைடயாநத்தம் (ஊ) குளிர்சுைன காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

17 17 17 அத்தியூர்திருக்ைக‐
605402

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
அத்தியூர்திருக்ைக‐605402

1.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ)) நடுத்ெதரு , 3.அத்தியூர் 
திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ஸ்ரீகாளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) நாப்பாைளயத் ெதரு , 
5.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

18 18 18 அத்தியூர்திருக்ைக‐
605402

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ெதற்கு கட்டிடம், அத்தியூர்திருக்ைக‐
605402

1.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில்
ெதரு , 2.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) வண்டிக்காரன் 
சந்து , 3.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) மணியக்காரன் 
சந்து , 4.அத்தியூர் திருக்ைக (ஊ) ஏrக்ேகாடித் ெதரு , 
5.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேகாவிந்தசாமி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

19 19 19 அத்தியூர்திருக்ைக‐
605402

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், அத்தியூர்திருக்ைக‐
605402

1.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ)ஊ) புதியகாலனி , 
2.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ)ஊ) வடக்குத்ெதரு , 
3.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

20 20 20 அத்தியூர்திருக்ைக‐
605402

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
அத்தியூர்திருக்ைக‐605402

1.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) அருள்மிகு காளியம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 3.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
நாப்பாைளயத் ெதரு ெதற்கு , 4.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத்ெதரு , 5.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 6.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு(வ) , 7.அத்தியூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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 ெவங்கமூர்‐605701 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெவங்கமூர்‐605701
1.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்சார் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்கு ெதரு , 
6.ெவங்கமூர் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

22 22 22 ெவள்ைளயாம்பட்டு‐
605201

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ைளயாம்பட்டு‐605201

1.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மைலேயாரத் ெதரு , 
2.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 5.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
குளத் ெதரு , 6.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெவங்கமூர் 
ேராடு , 7.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

23 23 23 ெவள்ைளயாம்பட்டு‐
605201

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ைளயாம்பட்டு‐605201

1.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

24 24 24 ெவள்ைளயாம்பட்டு‐
605201

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ைளயாம்பட்டு‐605201

1.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு , 
2.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
3.ெவள்ைளயாம்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

25 25 25 சி.என்.பாைளயம்‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
சி.என்.பாைளயம்‐605201

1.சி.என்.பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.சி.என்.பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.சி.என்.பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

26 26 26 பனமைல‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
பனமைல‐605201

1.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) தட்டார ெதரு , 2.பனமைல(வ) 
(வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 3.பனமைல(வ) 
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.பனமைல(வ) 
(வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 5.பனமைல(வ)  (வ.கி) & (ஊ) 
குளத்து வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
27 27 27 பனமைல‐605201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி கட்டிடம், பனமைல‐
605201

1.பனமைல(வ)  (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ெமயின் ேராடு , 
2.பனமைல(வ)  (வ.கி) & (ஊ) மைலேயார ெதரு , 
3.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) மைலேயார ெதரு , 
4.பனமைல(வ)  (வ.கி) & (ஊ) வானக்கார ெதரு , 
5.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) வானகார ெதரு , 6.பனமைல(வ)  
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 7.பனமைல(வ)  (வ.கி) 
& (ஊ) முனியப்பன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

28 28 28 பனமைலப்ேபட்ைட 
மதுரா 
உைமயாள்புரம்‐605201

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி, 
பனமைலப்ேபட்ைட மதுரா 
உைமயாள்புரம்‐605201

1.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ெமயின் ேராடு , 
2.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) சங்கீதமங்கலம் சாைல , 
4.பனமைல (வ) (வ.கி) & (ஊ) காந்தி நகர் , 5.பனமைல(வ) 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.பனமைல (வ) 
(வ.கி) & (ஊ) கட்டெபாம்மன் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

29 29 29 பனமைலேபட்ைட‐
605201

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு அைற, 
பனமைலேபட்ைட‐605201

1.பனமைல (ெத) (வ.கி) & பனமைல (வ) (ஊ) தங்கசாைல
ெதரு , 2.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாவில் ெதரு 
, 3.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைடத் ெதரு , 
4.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) வன்னியர் ெதரு , 
5.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) ைநனார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

30 30 30 பனமைலேபட்ைட‐
605201

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
கட்டிடம் வடக்கு அைற, 
பனமைலேபட்ைட‐ 605201

1.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) யாதவர் ெதரு , 2.பனமைல(ெத) 
(வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 3.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ெமயின் 
ேராடு , 5.பனமைல(ெத) (வ.கி) & (ஊ) சமத்துவபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
31 31 31 பனமைல‐605201 ஆதிராவிடர் நலப்பள்ளி, பனமைல‐

605201
1.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ெமயின் ேராடு , 
2.பனமைல(வ) (வ.கி) &(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பனமைல  (வ) (வ.கி) & பனமைல (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.பனமைல(வ) (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் 
ெதரு , 5.பனமைல  (வ) (வ.கி) & பனமைல (ஊ) ேமட்டு 
ெதரு , 6.பனமைல  (வ) (வ.கி) & பனமைல (ஊ) 
நாப்பாைளயெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

32 32 32 சங்கீதமங்கலம்‐605202 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
சங்கீதமங்கலம்‐605202

1.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) அனந்தபுரம் ேராடு , 
2.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பழநிஆண்டவர் 
ேகாவில்ெதரு , 3.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
கன்னிமார்ேகாவில்ெதரு , 4.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

33 33 33 சங்கீதமங்கலம்‐605202 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 
சங்கீதமங்கலம்‐605202

1.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) கன்னாரத்ெதரு , 
2.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளாழர்ெதரு , 
3.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன்ேகாவில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

34 34 34 சங்கீதமங்கலம்‐605202 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
சங்கீதமங்கலம்‐605202

1.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 
2.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

35 35 35 சங்கீதமங்கலம்‐605202 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
சங்கீதமங்கலம்‐605202

1.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) வாணியத்ெதரு , 
2.சங்கீதமங்கலம் (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

36 36 36 சாலவனூர்‐605202 ஊராட்சி மன்றகட்டிடம், சாலவனூர்‐
605202

1.சாலவனூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு , 
2.சாலவனூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரெதரு , 3.சாலவனூர் 
(வ,கி) & (ஊ) மாதாக்ேகாவில் ெதரு , 4.சாலவனூர் (வ.கி) & 
கண்ணந்தல் (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
37 37 37 ெபருங்கலாம்பூண்டி‐

605202
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெபருங்கலாம்பூண்டி‐605202

1.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர வதீி , 
2.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & 
(ஊ) ேமற்குெதரு , 4.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு 
ெதரு , 5.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) சர்க்கார் கிணற்று 
ெதரு , 6.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அன்ைன வதீி , 
7.ெபருங்கலம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
புதியமாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 8.ெபருங்கலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) வரீன்ேகாயில்ெதரு , 9.ெபருங்கலம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

38 38 38 திருக்குணம்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
வடக்கு ப குதி, திருக்குணம்‐605203

1.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார ெதரு , 2.திருக்குணம்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.திருக்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில்ெதரு , 4.திருக்குணம் (வ.கி) 
& (ஊ) புது காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

39 39 39 ெகாசப்பாைளயம்‐
605203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெகாசப்பாைளயம்‐605203

1.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) காமாட்சிஅம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
3.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
4.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி சாைல , 5.திருக்குணம் 
(வ.கி) & (ஊ) மண்டபம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

40 40 40 ெகாசப்பாைளயம்‐
605203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெகாசப்பாைளயம்‐605203

1.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) அடங்குணம் வடக்குெதரு , 
2.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு , 
4.திருக்குணம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

41 41 41 அன்னியூர்‐605201 அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
இரண்டு வகுப்பு அைற, அன்னியூர்‐
605201

1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர்ெதரு , 2.அன்னியூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
42 42 42 அன்னியூர்‐605201 அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

இரண்டு வகுப்பு அைற, அன்னியூர்‐
605201

1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசயப்பன் ெதரு , 2.அன்னியூர்
(வ.கி) & (ஊ) பாரதியார்வதீி , 3.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளுவர்ெதரு , 4.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) சாமிேவல் 
ெதரு , 5.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
காலனி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

43 43 43 அன்னியூர்‐605201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி பைழய
கட்டிடம், அன்னியூர்‐605201

1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) ராமலிங்கம் சந்து , 2.அன்னியூர்
(வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 3.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவள்ளுவர்ெதரு , 4.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) பூவராகவன் 
ெதரு , 6.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) பச்ைசயப்பன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

44 44 44 அன்னியூர்‐605201 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய
கட்டிடம், அன்னியூர்‐605201

1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 2.அன்னியூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்காலனி , 3.அன்னியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாவில் காலனி , 4.அன்னியூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுெதரு , 5.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுமைனகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

45 45 45 அன்னியூர்‐605201 அரசினர் ஆண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, நபார்டு கட்டிடம், 
அன்னியூர்‐605201

1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேநதாஜிெதரு , 2.அன்னியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெஜயராம அய்யர் ெதரு , 3.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயார்ெதரு , 4.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) வ.ஊ.சி.ெதரு , 
5.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ)) மாrயம்மன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

46 46 46 அன்னியூர்‐605201 அரசினர் ஆண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி நபார்டு கட்டிடம், 
அன்னியூர்‐605201

1.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) கருணாநிதி ெதரு , 2.அன்னியூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில்ெதரு , 3.அன்னியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) அண்ணா வதீி , 4.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாவிந்தசாமி ெதரு , 5.அன்னியூர் (வ.கி) & (ஊ) எம்ஜிஆர் 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
47 47 47 ெவள்ேளrப்பட்டு‐

605202
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெவள்ேளrப்பட்டு‐605202

1.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.சித்ேதr (வ.கி) & 
(ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 4.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி ெதற்கு ெதரு , 5.சித்ேதr (வ.கி) & (ஊ) புது 
காலனி வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

48 48 48 ெவள்ேளrப்பட்டு‐
605202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ெவள்ேளrப்பட்டு‐605602

1.ெவள்ேளrபட்டு (வ.கி) & சித்ேதr (ஊ) ெவள்ேளrபட்டு
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.ெவள்ேளrபட்டு (வ.கி) & 
சித்ேதr (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெவள்ேளrபட்டு (வ.கி) & சித்ேதr (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

49 49 49 ெவள்ேளrப்பட்டு 
மதுரா ெசம்ேமடு‐605602

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ேளrப்பட்டு மதுரா ெசம்ேமடு‐
605602

1.ெவள்ேளrபட்டு (வ.கி) & சித்ேதr (ஊ) ெசம்ேமடு ஊராட்சி
ெரட்டியார் ெதரு , 2.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 
3.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ெசம்ேமடு (வ.கி) & 
(ஊ) ேகானார் ெதரு , 5.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ெசம்ேமடு (வ.கி) & (ஊ) காலணி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

50 50 50 அனுமந்தபுரம்‐605202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
அனுமந்தபுரம்‐605202

1.அனுமந்தபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 
2.அனுமந்தபுரம் (வ.கி) & (ஊ) திருக்குணம் சாைலவதீி , 
3.அனுமந்தபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.அனுமந்தபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

51 51 51 ேபாரூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேபாரூர்‐605402

1.ேபாரூர் (ஊ) வார்டு எண் 1ேபாரூர்  ேமட்டு ெதரு , 
2.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 1   விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு   , 3.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 2 துரவிதாங்கள் 
மாதா ேகாயில் ெதரு , 4.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 2 
புதூர் , 5.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 3 ேபாரூர் 
நடுெதரு , 6.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 3 ேபாரூர் 
பள்ளத்ெதரு , 7.அனுமந்தபுரம் (ஊ) வார்டு எண் 3 ேபாருர் 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
52 52 52 கக்கனூர்‐605402 ெசயின்ட் லிட்டில் பிளவர்

உயர்நிைலப்பள்ளி முன் அைற, 
கக்கனூர்‐605402

1.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) கைடவதீி , 2.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
லால்பகதூர்வதீி , 3.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) மகாத்மாகாந்தி 
ெதரு , 4.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் வதீி , 
5.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

53 53 53 கக்கனூர்‐605402 ெசயின்ட் லிட்டில் பிளவர்
உயர்நிைலப்பள்ளி ைமய அைற, 
கக்கனூர்‐605402

1.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா வதீி , 2.கக்கனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காமராஜவதீி , 3.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) தந்ைதெபrயார் 
ெதரு , 4.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) குறிஞ்சி ெதரு , 5.கக்கனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மங்கலாபுரம் ேராடு , 6.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மங்கலாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

54 54 54 கக்கனூர்‐605402 ெசயின்ட் லிட்டில் பிளவர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, கக்கனூர்‐605402

1.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர்ேகாயில்ெதரு , 
2.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 3.கக்கனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) புதுேபட்ைடவடக்குெதரு , 4.கக்கனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுேபட்ைடெமயின் ேராடு , 5.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுப்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

55 55 55 கக்கனூர்‐605402 ெசயின்ட் லிட்டில் பிளவர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, கக்கனூர்‐605402

1.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) புனித சிறுமலர்
மாதாேகாயில்ெதரு , 2.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்குெதரு , 
3.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 4.கக்கனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெபrயாயி ேகாயில் ெதரு , 5.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முத்துமாrயம்மன்ெதரு , 6.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கக்கன்ெதரு , 7.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) அன்ைனெதரசா வதீி 
, 8.கக்கனூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

56 56 56 அrயலூர்திருக்ைக‐
605402

பஞ்சாயத்து யூனியன்
நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்குபகுதி, 
அrயலூர்திருக்ைக‐605402

1.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
2.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் 
ெதரு , 5.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
57 57 57 அrயலூர்திருக்ைக‐

605402
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 
அrயலூர்திருக்ைக‐605402

1.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் குட்ைடத்
ெதரு , 2.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக் கூடத் 
ெதரு , 3.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
4.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) களத்து ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

58 58 58 அrயலூர்திருக்ைக 
கூடலூர்‐605402

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, 
அrயலூர்திருக்ைககூடலூர்‐605402

1.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ெகாண்டியங்குப்பம்
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & 
(ஊ) ெகாண்டியங்குப்பம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) டட்நகர் கூடலூர் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & 
(ஊ) டட்நகர் கூடலூர் மாதா ேகாயில் ெதரு , 5.அrயலூர் 
திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) டட்நகர் கூடலூர் ஸ்டாலின் ெதரு , 
6.அrயலூர் திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) டட்நகர் கூடலூர் 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

59 59 59 டட்நகர்‐605402 ஆர்.சி உதவிெபறும் துவக்கப்பள்ளி, 
டட்நகர்‐605402

1.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) டட் நகர் (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) டட் நகர் (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 3.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) டட் நகர் (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) 
டட் நகர் (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 5.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) 
டட்நகர் (ஊ) டட்நகர் பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

60 60 60 அrயலூர்திருக்ைக‐
605402

ஆர்.சி உதவிெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி, 
அrயலூர்திருக்ைக‐605402

1.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
2.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேடங் ெதரு , 
3.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4.அrயலூர்திருக்ைக (வ.கி) & (ஊ) ேமல் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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 ேகாழிப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேகாழிப்பட்டு‐605402
1.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ேகாழிப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ேசக்கிழார் ெதரு , 3.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
புதுத்ெதரு , 4.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பாரதி ெதரு , 
5.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 
6.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கம்பன் ெதரு , 7.ேகாழிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8.ேகாழிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

62 62 62 ேகாழிப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேகாழிப்பட்டு‐605402

1.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலணி மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 
3.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேநருஜி ெதரு , 4.ேகாழிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 5.ேகாழிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

63 63 63 மல்லிைகப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
மல்லிைகப்பட்டு‐605402

1.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.மல்லிைகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.மல்லிைகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் 
பின்புறத் ெதரு , 5.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணாநகர் ெதரு , 6.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைர(ம)பள்ளிகூடத் ெதரு , 7.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) 
& (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 8.மல்லிைகப்பட்டு  (வ.கி) & (ஊ) புதுத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

64 64 64 மாம்பழப்பட்டு‐605302 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி
பாரளுமன்ற உறுப்பினர் கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி, மாம்பழப்பட்டு‐605302

1.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
3.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 4.மாம்பழப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 5.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
65 65 65 மாம்பழப்பட்டு‐605302 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி

பாரளுமன்ற உறுப்பினர் கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி, மாம்பழப்பட்டு‐605302

1.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஒட்டன்காடுெவட்டி ெதரு , 
2.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு , 
3.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்புத் ெதரு , 
4.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
5.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கல்பட்டு ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

66 66 66 மாம்பழப்பட்டு‐605302 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேநரு
கட்டிடம், மாம்பழப்பட்டு‐605302

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

67 67 67 மாம்பழப்பட்டு‐605302 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ேநதாஜி
கட்டிடம், மாம்பழப்பட்டு‐605302

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

68 68 68 ஒட்டன்காடுெவட்டி‐
605302

நிதி உதவி ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஒட்டன்காடுெவட்டி‐605302

1.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & ஒட்டன்காடுெவட்டி (ஊ) மாதா
ேகாயில் ெதரு , 2.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & 
ஒட்டன்காடுெவட்டி (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & ஒட்டன்காடுெவட்டி (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.மாம்பழப்பட்டு (வ.கி) & 
ஒட்டன்காடுெவட்டி (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

69 69 69 கல்பட்டு‐ 605302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கல்பட்டு‐ 605302

1.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ெசல்லும் ேராடு , 
2.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர வதீி , 3.கல்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrத் ெதரு , 5.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகார வதீி , 
6.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெசல்லும் ேராடு , 
7.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆசாrத் ெதரு , 8.கல்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு ெதரு , 9.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடு வதீி , 
10.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 11.கல்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 12.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூட ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
70 70 70 கல்பட்டு‐ 605302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

கல்பட்டு‐ 605302
1.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.கல்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) வடக்கு வதீி , 3.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
வடக்கு , 4.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
5.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
6.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடு வதீி , 7.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
புதுகாலனி ெதற்கு , 8.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆஸ்பிட்டல் 
ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

71 71 71 நத்தேமடு‐ 605302 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
நத்தேமடு‐ 605302

1.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) (நத்தேமடு) வடக்கு வதீி , 2.கல்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ேமற்கு வதீி , 3.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
(நத்தேமடு) ெதற்கு வதீி , 4.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) (நத்தேமடு) 
கிழக்கு வதீி , 5.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு புதூர் வதீி 
, 6.கல்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ஏrத் ெதரு , 7.கல்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ேகாபுலாபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

72 72 72 சிறுவாக்கூர்‐605302 ஆதிராவிடர் துவக்க நலப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம், சிறுவாக்கூர்‐605302

1.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) சிறுவாக்கூர் காலனி , 
2.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு வதீி , 3.சிறுவாக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 4.சிறுவாக்கூர் 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 5.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) 
& (ஊ) குளத்து ெதரு , 6.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) &  (ஊ) காலனி 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ் மில் ெதரு ராகவன்ேபட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

73 73 73 சிறுவாக்கூர்‐605302 ஆதிராவிடர் துவக்க நலப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம், சிறுவாக்கூர்‐605302

1.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சவுrநாயக்கன்ேபட்ைட , 
2.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூட வதீி , 3.சிறுவாக்கூர் 
வ.கி) & (ஊ) ராகவன்ேபட்ைட , 4.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ராகவன்ேபட்ைட ைரஸ்மில் ெதரு , 5.சிறுவாக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ரயில்ேவ ெமயின் பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
74 74 74 கருங்காலிப்பட்டு‐

605302
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம், கருங்காலிப்பட்டு‐
605302

1.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
3.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 
4.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
5.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 6.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஆசாrத் ெதரு , 
7.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத்ெதரு , 
8.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
9.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ராஜன் ேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

75 75 75 கருங்காலிப்பட்டு‐
605302

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம், கருங்காலிப்பட்டு‐605302

1.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு(காலனி) , 
2.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேடங் ெதரு(காலனி) , 
3.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதுத் தைலவர் 
ெதரு(காலனி) , 4.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் 
ெதரு(காலனி) , 5.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் 
ெதரு(காலனி) , 6.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் 
ெதரு(காலனி) , 7.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் 
ெதரு(காலனி) , 8.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் 
ெதரு(காலனி) , 9.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புளியமரத் 
ெதரு(காலனி) , 10.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத்ெதரு (காலணி) , 11.கருங்காலிப்பட்டு (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 12.கருங்காலிப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) புதுக்காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

76 76 76 காங்கியனூர்‐605302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
காங்கியனூர்‐605302

1.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 3.காங்கியனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமாட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரத் ெதரு , 
5.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) தார் சாைல , 6.காங்கியனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
77 77 77 காங்கியனூர்‐605302 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

காங்கியனூர்‐605302
1.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 2.காங்கியனூர்
(வ.கி) & (ஊ) பம்ைபகைரத் ெதரு , 3.காங்கியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.காங்கியனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 5.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ெதரு , 6.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு 
, 7.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 8.காங்கியனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு(காலனி) , 
9.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 
10.காங்கியனூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

78 78 78 பள்ளியந்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு, பள்ளியந்தூர்‐605402

1.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrத் ெதரு , 2.பள்ளியந்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஆலம்பாடி ெதரு , 3.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசடத் ெதரு , 4.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பூந்ேதாட்ட ெதரு 
, 5.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
7.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தெவளி ெதரு , 
8.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 9.பள்ளியந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

79 79 79 பள்ளியந்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு, பள்ளியந்தூர்‐605402

1.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நாயுடு ெதரு , 2.பள்ளியந்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) காலனி பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வயக்கால் ேகாட்ட 
ெதரு , 5.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சமுதாயகூடம் ெதரு , 
6.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெமயின் ேராடு , 
7.பள்ளியந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
80 80 80 ெகடார்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

ெகடார்‐605402
1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) ராஜாஜி ெதரு , 4.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜர் 1வது ெதரு , 6.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் 
2வது ெதரு , 7.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் 3வது ெதரு , 
8.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) பைழய கைடத் ெதரு , 9.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) ேபாலிஸ் ஸ்ேடஷன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

81 81 81 ெகடார்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெகடார்‐605402

1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) துர்க்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் 1வது ெதரு , 3.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) இந்திராநகர் 2வதுெதரு , 4.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயார் ெதரு , 5.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) வரீப்பாண்டியன் 
ெதரு , 6.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 7.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) பால்வாடிெதரு , 8.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி 
நகர் , 9.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

82 82 82 ெகடார்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, ெகடார்‐605402

1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) அரசு உயர்நிைலப் பள்ளிகூடத் ெதரு
, 2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 3.ெகடார் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு பைழய காலனி , 
4.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ேமற்குெதரு , 5.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர வடக்கு ெதரு , 6.ெகடார் (வ.கி) & 
(ஊ) ெசல்லங்குப்பம் காங்கியனூர் ேராடு , 7.ெகடார் (வ.கி) 
& (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் புதியகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
83 83 83 ெகடார்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி, ெகடார்‐605402
1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதற்கு பகுதி , 
2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
சமுதாயக்கூடத் ெதரு புதிய காலனி , 4.ெகடார் (வ.கி) & 
(ஊ) அகரம்சித்தாமூர்ேராடு , 5.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
முதல்ெதரு , 6.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) இரண்டாவது ெதரு , 
7.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) மூன்றாவது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

84 84 84 ெசல்லங்குப்பம்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு அைற, 
ெசல்லங்குப்பம்‐605402

1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் முருகன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் பள்ளிக்கூடத் 
ெதரு , 3.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லங்குப்பம் புதுத் ெதரு , 5.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லங்குப்பம் பால்வாடித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

85 85 85 ெசல்லங்குப்பம்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு அைற, 
ெசல்லங்குப்பம்‐605402

1.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் பிள்ைளயார்
ேகாயில் ெதரு , 2.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு(ெத) , 3.ெகடார் (வ.கி) & (ஊ) 
ெசல்லங்குப்பம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு(கி) , 4.ெகடார் 
(வ.கி) & (ஊ) ெசல்லங்குப்பம் மாதா ேகாயில் ெதரு பைழய 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

86 86 86 வரீமூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
வரீமூர்‐605402

1.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 2.வரீமூர்
(வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

87 87 87 வரீமூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
வரீமூர்‐605402

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
88 88 88 வரீமூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

வரீமூர்‐605402
1.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காவல்நிைலயம்ெதரு , 3.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் 
ேகாயில் ெதரு , 4.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) பாட்ைட ெதரு , 
5.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ)) ைரஸ்மில் ெதரு , 6.வரீமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஒத்தவைட ெதரு , 7.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) கூட்டுறவு 
வங்கி சாைல , 8.வரீமூர் (வ.கி) & (ஊ) ராமகிருஷ்ணா 
பள்ளி அருகில்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

89 89 89 சிறுவாைல‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய உயர்நிைலப்பள்ளி, 
சிறுவாைல‐605402

1.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 2.சிறுவாைல
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 3.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) 
தபீாஞ்சா நகர் , 4.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
5.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 6.சிறுவாைல 
(வ.கி) & (ஊ) வண்டிக்காரத் ெதரு , 7.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) 
ெதற்கு ெதரு , 8.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) பைடயாச்சியர் 
ெதரு , 9.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகாரத் ெதரு , 
10.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 11.சிறுவாைல 
(வ.கி) & (ஊ) சிறுவாைல ேமடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

90 90 90 சிறுவாைல‐605402 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, சிறுவாைல‐
605402

1.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி , 2.சிறுவாைல (வ.கி) 
& (ஊ) குன்னத்தூர் தாங்கல் , 3.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) 
இருளர் நகர் , 4.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) குன்னத்தூர் தாங்கல் கிழக்கு 
ெதரு , 6.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் சிறுவாைல 
ெதற்கு ெதரு , 8.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) கீழ் ெதரு , 
9.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) ெபrய காலனி , 10.சிறுவாைல 
(வ.கி) & (ஊ) சிறுவாைல தாங்கல் ெதற்கு ெதரு , 
11.சிறுவாைல (வ.கி) & (ஊ) சிறிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
91 91 91 ஏழுெசம்ெபான்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

ஏழுெசம்ெபான்‐605203
1.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) சனிமூைலத் ெதரு , 
2.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.எழுெசம்ெபான் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 4.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) 
பாைறத்ெதரு , 5.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) 
சிவன்ேகாயில் ெதரு (ேபருந்து வளாகம்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

92 92 92 ஏழுெசம்ெபான்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏழுெசம்ெபான்‐605203

1.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைர ெதரு , 
2.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குெதரு , 
3.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகாயில்ெதரு , 
4.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர , 5.எழுெசம்ெபான் 
(வ.கி) & (ஊ) காலணி , 6.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத்ெதரு , 7.எழுெசம்ெபான் (வ.கி) & (ஊ) சனிமூைலத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

93 93 93 ேமல்காரைண‐605203 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்காரைண‐605203

1.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.ேமல்காரைன
(வ.கி) & (ஊ) ஆலக்காரத்ெதரு , 3.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) 
ஓட்டகாரத் ெதரு , 4.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைரெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

94 94 94 ேமல்காரைண‐605203 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்காரைண‐605203

1.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) மந்தகைரெதரு , 
2.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) பஜைனேகாயில்ெதரு , 
3.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) வமீன் வதீி , 4.ேமல்காரைன 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 5.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) 
ஆயாவட்டு ெதரு , 6.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) அக்ராகர 
வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

95 95 95 ேமல்காரைண‐605203 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்காரைண‐605203

1.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) வினாயகபுரம்ெதரு , 
3.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
4.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.ேமல்காரைன (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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 கல்யாணம்பூண்டி‐

605202
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கல்யாணம்பூண்டி‐605202

1.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 
2.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) தாங்கல் வதீி , 
3.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

97 97 97 கல்யாணம்பூண்டி‐
605202

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கல்யாணம்பூண்டி‐605202

1.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
2.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) சுப்புராயர் ேகாயில் 
ெதரு , 3.கல்யாணம்பூண்டி(வ) (வ.கி) & (ஊ) ேமல வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

98 98 98 கல்யாணம்பூண்டி‐
605202

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
கல்யாணம்பூண்டி‐605202

1.கல்யாணம்பூண்டி (வ.கி)& (ஊ) மடத்து ெதரு , 
2.கல்யாணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வாணியத் ெதரு , 
3.கல்யாணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார்ெதரு , 
4.கல்யாணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) தங்க முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கல்யாணம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ேராட்டுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

99 99 99 நங்காத்தூர்‐605202 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
நங்காத்தூர்‐605202

1.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 
2.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு , 3.நங்காத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நங்காத்தூர்காலனி , 4.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெஜயராகினி மாதா ேகாயில்ெதரு , 5.நங்காத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் கிழக்கு ெதரு , 6.நங்காத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில்ெதரு , 7.நங்காத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 8.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

100 100 100 நங்காத்தூர்‐605202 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
நங்காத்தூர்‐605202

1.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 2.நங்காத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ஓைடத் ெதரு , 3.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத்ெதரு , 4.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கர வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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 நங்காத்தூர்‐605202 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

நங்காத்துர்‐605202
1.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயநாயகி மாதா ெதரு , 
2.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகன்னடி ெதரு , 3.நங்காத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) காமராஜர்ெதரு , 4.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பாத்திமா ெதரு , 5.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 6.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார்ெதரு , 
7.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அந்ேதாணியார்ெதரு , 
8.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அன்ைன ெதேரசா வதீி , 
9.நங்காத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மகிைமபுரம் , 10.நங்காத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) டஃப்பி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

102 102 102 நகர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
நகர்‐605651

1.நகர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.நகர்
(வ.கி) & (ஊ) ஆசாrத் ெதரு , 3.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் 
ெதரு , 4.நகர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 5.நகர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேகாயில் ெதரு , 6.நகர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

103 103 103 முட்டத்தூர்‐605203 ஒய்க்காப் ேமல் நிைலப்பள்ளி
பட்ேடல் நிதி உதவி கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி, முட்டத்தூர்‐605203

1.முட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 2.முட்டத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) குேடான் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

104 104 104 முட்டத்தூர்‐605203 ஒய்க்காப் ேமல் நிைலப்பள்ளி
பட்ேடல் நிதி உதவி கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி, முட்டத்தூர்‐605203

1.முட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வாசக சாைலத் ெதரு , 
2.முட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு , 3.முட்டத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.முட்டத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமல்காரைன ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

105 105 105 முட்டத்தூர்‐605203 ஒய்க்காப் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்குபகுதி, முட்டத்தூர்‐605203

1.முட்டத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) அrசன காலனி , 2.முட்டத்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) அrசன காலனி(ேம) , 3.முட்டத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) 
நயினார் ெதரு , 4.முட்டத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 5.முட்டத்தூர்  (வ.கி) & (ஊ) பூஞ்ேசாைல 
நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
106 106 106 ேநமூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

ேநமூர்‐605203
1.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.ேநமூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா வதீி , 5.ேநமூர்  (வ.கி) & (ஊ) சி.எஸ்.ஐ.சர்ச் ெதரு , 
6.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய யாதவ் ெதரு , 7.ேநமூர் (வ.கி) 
& (ஊ) அண்ணாநகர் காலனி , 8.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 9.ேநமூர் (வ.கி) &அரசலாபுரம்(ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 10.ேநமூர்  (வ.கி) அரசாலாபுரம் (ஊ) 
அரசலாபுரம் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

107 107 107 ேநமூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, ேநமூர்‐605203

1.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 3.ேநமூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா வதீி , 5.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய யாதவ் ெதரு 
, 6.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாநகர் காலனி , 7.ேநமூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 8.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

108 108 108 ேநமூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, ேநமூர்‐605203

1.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு காலனி , 2.ேநமூர்
(வ.கி) & (ஊ) சி.எஸ்.ஐ சர்ச் ெதரு , 3.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அரசலாபுரம் காலனி , 4.ேநமூர் (வ.கி) & (ஊ) அரசலாபுரம் 
ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

109 109 109 கஞ்சனூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, கஞ்சனூர்‐605203

1.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி ெதரு , 2.கஞ்சனூர்
(வ.கி) & (ஊ) காலனிமாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
110 110 110 கஞ்சனூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி

வடக்கு பகுதி, கஞ்சனூர்‐605203
1.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) தர்மகர்த்தா ெதரு , 2.கஞ்சனூர்
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.கஞ்சனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேராட்டு ெதரு , 4.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு , 
5.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 
6.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழயேபாஸட் ஆபீஸ் ேராடு , 
7.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேக.ஆர்.பாைளயம் , 8.கஞ்சனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேபங்க் ெதரு , 9.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
துர்க்ைக ேகாயில் ெதரு , 10.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) இருளர் 
பகுதி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

111 111 111 கஞ்சனூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
கஞ்சனூர்‐605203

1.கஞ்சனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேவளியந்தல் , 2.ெகாரளூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெகாரளூர் இருளர் குடியிருப்பு , 3.ெவங்காயகுப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெவங்காயகுப்பம் , 4.ெகாரளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.ெகாரளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.கஞ்சனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கஞ்சனூர் கூட்டுேராடு , 7.ெகாரளூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 8.ெகாரளூர் (வ.கி) & ேநமூர் (ஊ) 
ெகாரளூர் புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

112 112 112 குண்டலப்புலியூர்‐
605203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடம், குண்டலப்புலியூர்‐
605203

1.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 
3.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
4.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) துெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) நாகம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
113 113 113 குண்டலப்புலியூர்‐

605203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, குண்டலப்புலியூர்‐605203

1.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார்  ெதரு 
, 3.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத்  ெதரு , 
4.குண்டலப்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி ெமயின்ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

114 114 114 அதனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
அதனூர்‐605402

1.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.அதனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) துலுக்காநத்தம் ேகாவில்ெதரு , 3.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrகைர ெதரு , 4.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 5.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் 
ெதரு , 6.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 7.அதனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்  ெதரு , 8.அதனூர் (வ.கி) 
& (ஊ) பட்டி ெகாட்டாசந்து , 9.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு (ெதரு) , 10.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்கேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

115 115 115 அதனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
அதனூர்‐605402

1.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.அதனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டு ெதரு , 3.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாவில் சந்து , 4.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 5.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன மடத்து 
சந்து , 6.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) பஜைன மடத்து ெதரு , 
7.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்வன்னியர் ெதரு , 8.அதனூர் 
(வ.கி) & (ஊ)ெ◌ா கீழ்வன்னியர் ெதரு , 9.அதனூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 10.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கக்கன்ெதரு , 11.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
116 116 116 அதனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

அதனூர்‐605402
1.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் ெமயின் ேராடு , 
2.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம்நடுத்ெதரு , 3.அதனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
4.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் ேமற்கு ெதரு , 
5.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் கிழக்கு ெதரு , 
6.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகபுரம் அந்ேதாணியார் ெதரு 
, 7.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) அதனூர் ெமயின் ேராடு , 8.அதனூர் 
(வ.கி) & (ஊ) தருமாபுr பள்ளத் ெதரு , 9.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
தருமாபுr ேமட்டுெதரு , 10.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) தருமாபுr 
ெமயின் ேராடு , 11.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) தருமாபுr 
நடுெதரு , 12.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) தருமாபுr ெதற்கு ெதரு , 
13.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) தருமாபுr முருகன் ேகாவில் ெதரு 
, 14.அதனூர் (வ.கி) & (ஊ) அதனூர் பாட்ைட

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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 சூரப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

சூரப்பட்டு‐605402
1.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) வினாயகர்
ேகாவில் ெதரு , 2.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு 
(ஊ) அனந்தபுரம் ேராடு , 3.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & 
சூரப்பட்டு (ஊ) திரு.வி.க.ெதரு , 4.சூரப்பட்டு & அரும்புலி 
(வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) பாரதியார் ெதரு , 5.சூரப்பட்டு & 
அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) விழுப்புரம் 
திருவண்ணாமைல ெமயின் ேராடு , 6.சூரப்பட்டு & 
அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) அண்ணாநகர் முதல் 
ெதரு , 7.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) 
அண்ணாநகர் முதல் குறுக்கு ெதரு , 8.சூரப்பட்டு & 
அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) அண்ணாநகர் 2வது 
குறுக்கு ெதரு , 9.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு 
(ஊ) அம்ேபத்கர் ெதரு , 10.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & 
சூரப்பட்டு (ஊ)ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 11.சூரப்பட்டு 
& அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) ராஜாஜி ெதரு , 
12.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் குறுக்குெதரு , 13.சூரப்பட்டு & 
அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 14.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு 
(ஊ)அரும்புலி (ஊ) நடுத் ெதரு , 15.சூரப்பட்டு & அரும்புலி 
(வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) புதுத் ெதரு , 16.சூரப்பட்டு & 
அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
17.சூரப்பட்டு & அரும்புலி (வ.கி) & சூரப்பட்டு (ஊ) முத்து 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
118 118 118 வாழப்பட்டு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

வாழப்பட்டு‐605402
1.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.வாழப்பட்டு
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 3.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் 
ெதரு , 4.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அருந்ததியார் ெதரு , 
6.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ஐ.டி.ஐ.ெதரு , 
8.வாழப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 9.வாழப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

119 119 119 ெவங்கந்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெவங்கந்தூர்‐605402

1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடித் ெதரு , 
2.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) காளிக் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரகாரத் ெதரு , 
4.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னப்பிள்ைளயார் ெதரு , 
5.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
6.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
7.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு , 8.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

120 120 120 ெவங்கந்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெவங்கந்தூர்‐605402

1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புத் ெதரு , 2.ெவங்கந்தூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் ெதரு , 3.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அத்தியூரான் வதீி , 4.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்பத்து 
ெதரு , 5.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமாந்ைதயன் சந்து , 
6.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஓம்சக்தி நகர் , 7.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 8.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ெதரு , 9.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 10.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
புதூர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
121 121 121 ெவங்கந்தூர்‐605402 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ெவங்கந்தூர்‐

605402
1.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
4.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்புத் ெதரு , 5.ெவங்கந்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) அத்தியூரான் ெதரு , 6.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கம்பத்து ெதரு , 7.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
துேராபைதயம்மன் ெதரு , 8.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைரெதரு , 9.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சூரப்பட்டு 
ேராடு , 10.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குயவர் ெதரு , 
11.ெவங்கந்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாடி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

122 122 122 அகரம்சித்தாமூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, அகரம்சித்தாமூர்‐605402

1.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாrத் ெதரு , 
3.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யம்மார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

123 123 123 அகரம்சித்தாமூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, அகரம்சித்தாமூர்‐605402

1.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு , 
2.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு , 
3.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு , 
4.அகரம்சித்தாமூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

124 124 124 காைண‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, காைண‐605301

1.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு ெதரு , 2.குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) சித்தாமூர் ேராடு , 3.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முனஸ்வரன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
ெதரு , 5.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) குப்பம் ெமயின்ேராடு , 6.குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
125 125 125 காைண‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு பகுதி, காைண‐605301
1.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் , 2.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி ேமற்கு ெதரு , 3.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு குப்பம் , 4.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 5.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாவில் கிழக்கு ெதரு , 6.குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி குப்பம் ைவலாமூர் இைணப்பு ெதரு , 7.குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) காலனி ைவலாமூர் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

126 126 126 காைண‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
காைண‐605301

1.காைண (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 2.காைண
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 3.காைண (வ.கி) & (ஊ) 
ேக.வி.ஆர் நகர் , 4.காைண (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 5.காைண (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

127 127 127 காைண‐605301 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, காைண‐
605301

1.காைண (வ.கி) & (ஊ) ஸ்கூல்ெதரு , 2.காைண (வ.கி) & (ஊ) 
நடுத் ெதரு , 3.காைண (வ.கி) & (ஊ) பஜைனக் ேகாயில் 
ெதரு , 4.காைண (வ.கி) & (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 5.காைண 
(வ.கி) & (ஊ) ேதர்முட்டித் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

128 128 128 காைண‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
காைண‐605301

1.காைண (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 2.காைண
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.காைண (வ.கி) & 
(ஊ) ேஜாதி நகர் காலனி , 4.காைண (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா 
நகர் காலனி , 5.காைண (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் காலனி 
ஆஸ்பிட்டல் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

129 129 129 காைண ைவலாமூர்‐
605301

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
காைண ைவலாமூர்‐605301

1.காைண (வ.கி) & (ஊ) ெமயின்ேராடு , 2.காைண (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 3.காைண (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
130 130 130 சாணிேமடு‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

சாணிேமடு‐605402
1.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தகைர ெதரு , 2.ஆrயூர் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சின்னபிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
முருகர் ேகாயில் ெதரு , 5.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓம்சக்திேகாயில் ெதரு , 6.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபrயபிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

131 131 131 ஆrயூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ஆrயூர்‐605402

1.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ெதரு , 2.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
துர்ைக அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 4.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) அய்யமுர் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 6.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு 
, 8.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
9.ஆrயூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

132 132 132 ஆசாரங்குப்பம்‐605602 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஆசாரங்குப்பம்‐605602

1.ஆசாரங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 
2.ஆசாரங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயத் ெதரு , 
3.ஆசாரங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 4.ஆசாரங்குப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) சின்னத் ெதரு , 5.ஆசாரங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
133 133 133 கஸ்பாகாரைண‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

கஸ்பாகாரைண‐605203
1.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு
, 2.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) உைடயார் ெதரு , 
3.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
4.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 
5.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு , 
6.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) பைழயகுடியிருப்பு 
எம்.ஜி.ஆர். ெதரு , 7.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & 
(ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு , 9.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 10.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & 
(ஊ) வாய்ககால் ெதரு , 11.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) 
அண்ணா ெதரு , 12.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) 
பம்பாபதிேபட்ைட முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
13.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

134 134 134 கஸ்பாகாரைண‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
கஸ்பாகாரைண‐605203

1.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி
பம்பாபதிேபட்ைடமாrயமமன்ேகாயில்ெதரு , 
2.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) 
& (ஊ) புதிய காலனி புதியகுடியிருப்பு அம்ேபத்கார் ெதரு , 
4.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) & (ஊ) பூங்குணம் 
பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 6.கஸ்பாகாரைண (வ.கி) &(ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு , 7.பூங்குணம் (வ.கி) & 
கஸ்பாகாரைண (ஊ) யாதவர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
135 135 135 ேவளியந்தல்‐605203 எம்.டி ெதாடக்கப்பள்ளி, ேவளியந்தல்‐

605203
1.ேவளியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி விநாயகர் ேகாயில்
ெதரு , 2.ேவளியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ேவளியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ேவளியந்தல் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

136 136 136 நரசிங்கனூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
நரசிங்கனூர்‐605203

1.நாரசிங்கனுர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.நாரசிங்கனுர் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் வதீி , 3.நாரசிங்கனுர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 4.நாரசிங்கனுர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதா ேகாயில் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

137 137 137 நந்திவாடி‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி
புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 
நந்திவாடி‐605203

1.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
2.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
3.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 6.நந்திவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 7.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) 
ெசட்டியார் வதீி , 8.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) ேராடு ெதரு , 
9.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 10.நந்திவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) அனந்தபுரம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

138 138 138 கீழ்நந்திவாடி‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 
கீழ்நந்திவாடி‐605203

1.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) குயவர் வதீி , 2.நந்திவாடி (வ.கி) & 
(ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு 
, 4.நந்திவாடி (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

139 139 139 ஈ.மண்டகப்பட்டு‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி, ஈ.மண்டகப்பட்டு‐605203

1.மண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.மண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

140 140 140 ஈ.மண்டகப்பட்டு‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி
புதிய கட்டிடம், ஈ.மண்டகப்பட்டு‐605203

1.மண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
2.மண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபாைறயார் ேகாயில்ெதரு , 
3.மண்டகப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
141 141 141 ெச.புதூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 

ெதற்கு பகுதி, ெச.புதூர்‐605203
1.ெச.பூதூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
2.ெச.பூதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
3.ெச.பூதூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 4.ெச.பூதூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 5.ெச.பூதூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் 
ெதரு , 6.ெச.பூதூர் (வ.கி) & (ஊ) ேகாழிப்பண்ைண

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

142 142 142 ெச. ெகாளப்பாக்கம்‐
605203

எம்.டி துவக்கபள்ளி, ெச. 
ெகாளப்பாக்கம்‐605203

1.ெச.ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில்
ெதரு , 2.ெச.ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.ெச.ெகாளப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சர்ச் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

143 143 143 ெச.குன்னத்தூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய ெதற்கு கட்டிடம், 
ெச.குன்னத்தூர்‐605651

1.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுகாலனி &வடக்குத்ெதரு , 
2.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு காலனி , 
4.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

144 144 144 ெச.குன்னத்தூர்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
புதிய ெதற்கு கட்டிடம், 
ெச.குன்னத்தூர்‐605651

1.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளத் ெதரு , 
2.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
3.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
4.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டுரங்கன் ேகாயில்ெதரு 
, 5.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல வதீி , 
6.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
7.ெச.குன்னத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
145 145 145 ஈச்சங்குப்பம்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, 

ஈச்சங்குப்பம்‐605203
1.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
2.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பால்வாடி ெதரு , 
4.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
5.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 
6.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மனக்ெகாள்ளி ெதரு , 
7.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
8.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
9.ஈச்சங்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

146 146 146 பூண்டி‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
பூண்டி‐605203

1.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி (ஊ) ேடங்க் ெதரு , 2.ேவம்பி (வ.கி) 
&  பூண்டி (ஊ) வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 3.ேவம்பி (வ.கி) &  
பூண்டி (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 4.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி 
(ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

147 147 147 ேவம்பி‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, 
ேவம்பி‐605203

1.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி (ஊ) நடுத் ெதரு , 2.ேவம்பி (வ.கி) &  
பூண்டி (ஊ) திெரௗபைத ெதரு , 3.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி 
(ஊ) நியாயவிைல கைட ெதரு , 4.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி 
(ஊ) பள்ளத் ெதரு , 5.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி (ஊ) ெநடுந் 
ெதரு , 6.ேவம்பி (வ.கி) &  பூண்டி (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

148 148 148 ேவம்பி‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, 
ேவம்பி‐605203

1.ேவம்பி (வ.கி) &  பூrகுடிைச (ஊ) காலனி , 2.ேவம்பி (வ.கி) 
&  பூrகுடிைச (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ேவம்பி 
(வ.கி) &  பூrகுடிைச (ஊ) புதுமைன ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

149 149 149 உலகலாம்பூண்டி‐
605203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
பைழய கட்டிடம், உலகலாம்பூண்டி‐
605203

1.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) திெரௗபதி அம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) ெதற்கு 
ெதரு , 3.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) நடுத் ெதரு , 
4.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 5.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
150 150 150 உலகலாம்பூண்டி‐

605203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ெதற்கு வடக்கு பகுதி, 
உலகலாம்பூண்டி‐605203

1.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
3.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) பைழயக் காலனி , 
4.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) தந்ைத ெபrயார் ெதரு , 
5.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) அம்ேபத்கர் ெதரு , 
6.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு , 
7.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.ெதரு , 
8.உலகலாம்பூண்டி (வ.கி) &  (ஊ) அன்ைன ெதரசா ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

151 151 151 தும்பூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
தும்பூர்‐605203

1.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 3.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) நாகம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
5.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ட ெதரு , 6.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 7.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பள்ளிகூட பின்புறம் , 8.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 9.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைர ெதரு , 
10.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 11.தும்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நடுத் ெதரு , 12.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
13.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 14.தும்பூர் (வ.கி) & 
(ஊ) நாகம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

152 152 152 தும்பூர்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
தும்பூர்‐605203

1.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 2.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காமராஜ் ெதரு , 3.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
5.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திராகாந்தி ெதரு , 6.தும்பூர் (வ.கி) 
& (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
153 153 153 தும்பூர் அேசாகபுr‐

605203
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
புதிய கட்டிடம், தும்பூர் அேசாகபுr‐
605203

1.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ைரஸ்மில் ெதரு , 3.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாசிைல 
ெதரு , 5.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணாசிைல எதிர் ெதரு , 
6.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈ.பி.ெதரு , 7.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) 
அேசாகபுr காலனி , 8.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) மாந்ேதாப்பு 
ெதரு , 9.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) அல்லிமுத்து ெதரு , 10.தும்பூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ெஜயராம ெதரு , 11.தும்பூர் (வ.கி) & (ஊ) புதிய 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

154 154 154 ஒரத்தூர்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஒரத்தூர்‐605601

1.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 2.ஒரத்தூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மூலத் ெதரு , 
4.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) தச்சத் ெதரு , 5.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 6.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குளக்கைரத் ெதரு , 
7.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமிபுரம் மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 8.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) தாயிப் நகர் , 9.ஒரத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மீனாட்சி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

155 155 155 ஒரத்தூர்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஒரத்தூர்‐605601

1.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி குடியிருப்பு , 
2.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

156 156 156 ஒரத்தூர்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஒரத்தூர்‐605601

1.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) இந்திரா குடியிருப்பு ெதரு , 
2.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 3.ஒரத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் ெதரு , 4.ஓரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகாசப்பாைளயம் , 5.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) குருப்அவுஸ் 
ெதரு , 6.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

157 157 157 ஒரத்தூர்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ஒரத்தூர்‐605601

1.ஒரத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு காலனி குடியிருப்பு அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
158 158 158 ேசாழகனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

ேசாழகனூர்‐605402
1.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ேசாழகனூர்
(வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 3.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கிழக்கு ெதரு , 5.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 6.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஏrக்கைர ெதரு , 7.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
திருவண்ணாமைல ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

159 159 159 ேசாழகனூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேசாழகனூர்‐605402

1.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி , 2.ேசாழகனூர்
(வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 3.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) 
சின்ன காலனி , 4.ேசாழகனூர் (வ.கி) & (ஊ) சின்னகாலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

160 160 160 ேசாழாம்பூண்டி‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, 
ேசாழாம்பூண்டி‐605402

1.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
2.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 3.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
4.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர , 6.ேசாழாம்பூண்டி 
(வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

161 161 161 ேசாழாம்பூண்டி‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, 
ேசாழாம்பூண்டி‐605402

1.ேசாழாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
2.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 
3.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
4.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு , 
5.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
6.எடப்பாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

162 162 162 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 அரசு ேமநிைலப் பள்ளி நடு கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி, விராட்டிக்குப்பம்‐605301

1.ஆலாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆலாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ஆலாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மதுைரவரீன் ேகாயில் ெதரு , 
4.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைரெதரு , 5.ஆலாத்தூர் 
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 அரசு ேமநிைலப் பள்ளி, ெதற்கு பகுதி, 

விராட்டிக்குப்பம்‐605301
1.ஆலாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.விராட்டிகுப்பம்
(வ.கி) & (ஊ) முல்ைல ெதரு , 3.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
லூர்து மாதா ேகாயில் ெதரு , 4.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) ராகேவந்திரர் நகர் , 5.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பார்த்தசாரதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

164 164 164 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
விராட்டிக்குப்பம்‐605301

1.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சமீான் நகர் , 
2.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணன் நகர் , 
3.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
4.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) குறிஞ்சி ெதரு , 
5.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) சூrயகாந்தி ெதரு , 
6.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மல்லிைக ெதரு , 
7.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மேனாரஞ்சிதம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

165 165 165 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
விராட்டிக்குப்பம‐605301

1.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) முல்ைல ெதரு , 
2.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ேராஜா ெதரு , 
3.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) தாமைர ெதரு , 
4.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) அந்திமல்லி ெதரு , 
5.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) விராட்டிகுப்பம்  பாைத , 
6.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வி.ேக.எஸ்.நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

166 166 166 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
விராட்டிக்குப்பம்‐605301

1.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
3.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 
4.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
7.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) நாகம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

167 167 167 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
பகுதி, விராட்டிக்குப்பம் 605301

1.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெகாட்டபாக்கத்து ெவளி , 
2.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஈச்சங்காடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
168 168 168 விராட்டிக்குப்பம்‐605301 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

விராட்டிக்குப்பம்‐605301
1.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாம்பழப்பட்டு ேராடு , 
2.விராட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஸ்டாலின் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

169 169 169 திருவாமாத்தூர்‐605402 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
திருவாமாத்தூர்‐605402

1.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதரடி வதீி , 
2.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மடத்து வதீி , 
3.திருவாமாத்தூர் (வ.கி( & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 5.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைர வதீி , 
6.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கட்டேகாபுரத் ெதரு , 
7.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அக்ரஹாரத் ெதரு , 
8.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 
9.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 10.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா நகர் , 
11.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) கணபதி நகர் , 
12.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சனுவாச நகர் , 
13.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாணந்ேதாப்பு ேமட்டுத் 
ெதரு , 14.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சாணந்ேதாப்பு 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

170 170 170 டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்கு கட்டிடம், டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐
605601

1.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) சுப்பராயர் ேகாயில் ெதரு , 
4.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) புதுத்ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

171 171 171 டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், 
டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐605601

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

172 172 172 டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐
605601

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐605601

1.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆர்.பி.நகர் , 
2.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார்நகர் , 
3.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுப்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
173 173 173 டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐

605601
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம், 
டி.ேமட்டுப்பாைளயம்‐605601

1.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) டி.முத்தியால்ேபட்ைட , 
2.திருவாமாத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகாய்யாேதாப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

174 174 174 ெதன்னமாேதவி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெதன்னமாேதவி‐605601

1.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு
, 2.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டித் ெதரு , 
3.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) கிழக்குெதரு , 
4.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 5.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) மந்ைதெவளி ெதரு , 
6.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
7.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ெமயின்ேராடு , 
8.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு ெதற்கு ெதரு , 
9.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமடு காளியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

175 175 175 பூத்தேமடு‐605601 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி, பூத்தேமடு‐
605601

1.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பூத்தேமடு வடக்குத் ெதரு , 
2.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பூத்தேமடு ெதற்கு ெதரு , 
3.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பூத்தேமடு மாந்ேதாப்பு , 
4.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் ெதரு , 
5.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி கிழக்கு , 
6.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) பைழயகாலனிேமற்கு , 
7.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 8.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி ேமற்கு , 9.ெதன்னமாேதவி (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக்காலனி கிழக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

176 176 176 அய்யூர்அகரம்‐605601 அரசு உதவி ெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி, 
அய்யூர்அகரம்‐605601

1.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ைகக்ேகாலர்  ெதரு , 
3.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெசாைஸட்டி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
177 177 177 அய்யூர்அகரம்‐605601 அரசு உதவி ெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

அய்யூர்அகரம்‐605601
1.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
2.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ெசன்ைன ெமயின் ேராடு , 
3.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 4.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 
5.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

178 178 178 சிந்தாமணி‐605601 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு
கட்டிடம், சிந்தாமணி‐605601

1.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 
3.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

179 179 179 சிந்தாமணி‐605601 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம், சிந்தாமணி‐605601

1.அய்யூர்அகரம் (வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) பைழய காலனி
வடக்கு ெதரு , 2.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) 
பைழய காலனி நடுத் ெதரு , 3.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & 
சிந்தாமணி(ஊ) பைழய காலனி கிழக்குப் பகுதி , 
4.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) புது காலனி 
கிழக்குப் பகுதி , 5.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) 
கன்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

180 180 180 சிந்தாமணி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
சிந்தாமணி‐605601

1.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
2.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் 
ெதரு , 3.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) பைழய 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 4.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & 
சிந்தாமணி(ஊ) திெரௗபைதயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

181 181 181 சிந்தாமணி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
சிந்தாமணி‐605601

1.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) குறேமட்டுத் ெதரு , 
2.அய்யூர்அகரம்(வ.கி) & சிந்தாமணி(ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
182 182 182 ெகாட்டியாம்பூண்டி‐

605203
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டியாம்பூண்டி‐605203

1.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ஆஞ்சேநயர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

183 183 183 ெகாட்டியாம்பூண்டி‐
605203

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டியாம்பூண்டி‐605203

1.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கமலக்கண்ணன் 
நகர் , 3.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) கணக்குபிள்ைள 
ெதரு , 4.ெகாட்டியாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டிகுளத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

184 184 184 ெதன்ேபர்‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெதன்ேபர்‐605652

1.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 2.ெதன்ேபர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதாப்பு ெதரு , 3.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) கீழண்ட வதீி , 
4.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 5.ெதன்ேபர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 6.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 7.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

185 185 185 ெதன்ேபர்‐605652 பஞ்சாயத்துயூனியன் துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, ெதன்ேபர்‐605652

1.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ஒத்தவாைட ெதரு , 2.ெதன்ேபர்
(வ.கி) & (ஊ) ஈச்சங்காடு காலனி , 3.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி , 4.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டுத் ெதரு , 
5.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 6.ெதன்ேபர் (வ.கி) & 
(ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 7.ெதன்ேபர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேதாப்புத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
186 186 186 டி.புதுப்பாைளயம்‐

605652
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
டி.புதுப்பாைளயம்‐605652

1.ெதன்ேபர்(வ.கி) & டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) சத்திரத் ெதரு , 
2.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) மாணிக்கவாசகர் 
ெதரு , 3.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) காமராஜர் 
ெதரு , 4.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 5.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
நடுத் ெதரு , 6.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 7.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி 
புதுப்பாைளயம்(ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

187 187 187 டி.புதுப்பாைளயம்‐
605652

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
டி.புதுப்பாைளயம்‐605652

1.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) சத்திர ெதரு , 
2.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) மாணிக்கவாசகர் 
ெதரு , 3.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்ஹ(ஊ) முருகன் 
ேகாயில் ெதரு , 4.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
ேமட்டுத் ெதரு , 5.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
ேராட்டு ெதரு , 6.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
காமராஜர் ெதரு , 7.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி புதுப்பாைளயம்(ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி 
புதுப்பாைளயம்(ஊ) ராகேவந்தர் ெதரு , 9.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி 
புதுப்பாைளயம்(ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.ெதரு , 10.ெதன்ேபர்(வ.கி) டி 
புதுப்பாைளயம்(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

188 188 188 எசாலம்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
ேமற்குபகுதி, எசாலம்‐605203

1.எசாலம் (வ..கி) & (ஊ) நாப்பாைளயத் ெதரு , 2.எசாலம்
(வ.கி) & (ஊ) குளத்தங்கைர ெதரு , 3.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாதாேகாயில் ெதரு(காலனி) , 4.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு காலனி , 5.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு காலனி , 6.எசாலம் (வ.கி) & 
(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
189 189 189 எசாலம்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ேமற்கு கட்டிடம், எசாலம்‐605203
1.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிகூடத் ெதரு , 2.எசாலம் (வ.கி) 
& (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.எசாலம் (வ.கி) & 
(ஊ) நத்தெகால்ைலத் ெதரு , 4.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) ெசஞ்சி 
பாைத , 5.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) ெவங்கேடசபுரம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

190 190 190 எசாலம்‐605203 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு கட்டிடம், எசாலம்‐605203

1.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrய ெதரு , 2.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் குறுக்கு ெதரு , 4.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேடங்க் ெதரு , 6.எசாலம் (வ.கி) & (ஊ) மந்தகைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

191 191 191 பிரம்மேதசம்‐605203 எம்.டி.துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பகுதி, 
பிரம்மேதசம்‐605203

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 2.பிரம்மேதசம்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.பிரம்மேதசம் 
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 4.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) 
புதுக் காலனி , 5.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

192 192 192 பிரம்மேதசம்‐605203 எம்.டி.துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி, 
பிரம்மேதசம்‐605203

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.பிரம்மேதசம்
(வ.கி) & (ஊ) வாழவந்தியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) நாப்பாளத் ெதரு , 
4.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) காளிக்ேகாயில் ெதரு , 
5.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு , 
6.பிரம்மேதசம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
193 193 193 திருநந்திபுரம்‐605651 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 

திருநந்திபுரம்‐605651
1.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் ெதரு , 2.திருநந்திபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
ேமற்கு ெதரு , 4.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 
5.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) அரசமரத் ெதரு , 
6.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமற்குத் ெதரு , 7.திருநந்திபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) ேதர்பாைத ெதரு , 8.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி , 9.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பிடாrபட்டு ேராடு , 
10.திருநந்திபுரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

194 194 194 பிடாrப்பட்டு‐605651 ஆர்.சி.உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி, பிடாrப்பட்டு‐605651

1.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எrக்கைர ெதரு , 
3.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமிநாராயணெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 4.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் 
ெதரு , 5.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கணபதி கவுண்டர் ெதரு 
, 6.பிடாrப்பட்டு  (வ..கி) & (ஊ) ஊர்மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

195 195 195 பிடாrப்பட்டு‐605651 ஆர்.சி.உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி
கிழக்கு பகுதி, பிடாrப்பட்டு‐605651

1.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நாப்பாைளய ெதரு , 
2.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்டாப்பீஸ் ெதரு , 
3.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு ெதரு , 
4.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி ெதரு , 
5.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
6.பிடாrப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
196 196 196 எண்ணாயிரம்‐605106 பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி, 

எண்ணாயிரம்‐605106
1.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 
2.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) ேதர்பாைத ெதரு , 
3.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் ெதரு , 4.எண்ணாயிரம் 
(வ.கி) & (ஊ) மருத்துவமைன ெதரு , 5.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & 
(ஊ) கல் ெதரு , 6.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 7.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 8.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) 
வண்ணாரேபட்ைட , 9.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிடாrபட்டு ேராடு , 10.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
11.எண்ணாயிரம் (வ.கி) & (ஊ) மருத்துவமைண

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

197 197 197 சின்னதச்சூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
சின்னதச்சூர்‐605652

1.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) பாரதி வதீி , 2.சின்னதச்சூர் (வ.கி) 
& (ஊ) காந்தி வதீி , 3.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளலார் 
வதீி , 4.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ வதீி , 
5.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) சரவணபவ வதீி , 6.சின்னதச்சூர் 
(வ.கி) & (ஊ) மாணிக்கவாசகர் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

198 198 198 சின்னதச்சூர்‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
சின்னதச்சூர்‐605652

1.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ஜி.டி.நாயுடு வதீி , 2.சின்னதச்சூர்
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 3.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேநரு வதீி , 4.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) சத்தியமூர்த்தி வதீி , 
5.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா சாைல , 
6.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) திரு.வி.க. வதீி (ேமட்டுெதரு) , 
7.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
8.சின்னதச்சூர் (வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு , 9.சின்னதச்சூர் 
(வ.கி) & (ஊ) ேராட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
199 199 199 ஆசூர்‐605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, பைழய

கட்டிடம் ஆசூர்‐605652
1.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2.ஆசூர்
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) வரீன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 5.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு 1 வது ெதரு , 6.ஆசூர் 
(வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு 2வது ெதரு , 7.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குறுக்கு 3வது ெதரு , 8.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு 4வது 
ெதரு , 9.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர , 10.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ேசலத்தார் வடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

200 200 200 ஆசூர்‐605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு
கட்டிடம்ஆசூர்‐605652

1.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) முள்ளுக்குட்ைட பாைத , 2.ஆசூர் (வ.கி) 
& (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஓம்சக்தி ேகாயில் ெதரு , 4.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) மந்தக்கைர , 
5.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

201 201 201 ஆசூர்‐605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ஆசூர்‐605652 1.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 2.ஆசூர் (வ.கி) & 
(ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) தட்டாரத் 
ெதரு , 5.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

202 202 202 ஆசூர்‐605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, ஆசூர்‐605652

1.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) நாயக்கர் ெதரு , 2.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் ெதரு , 3.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் ேராடு , 4.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 5.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
குளக்கைர ெதரு , 8.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபட்டாசியம்மன் 
ேகாயில் 1வது ெதரு , 9.ஆசூர் (வ.கி) & (ஊ) 
ெபட்டாசியம்மன் ேகாயில் 2 வது ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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   13   விழுப்புரம் நாடாளுமன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய 
 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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 ெபான்னங்குப்பம்‐ 

605652
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெபான்னங்குப்பம்‐ 605652

1.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) முருகன் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) ெபருமாள் 
கவுண்டர் ெதரு , 3.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) 
திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ஆசூர்(வ.கி) & 
ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

204 204 204 ெபான்னங்குப்பம்‐ 
605652

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெபான்னங்குப்பம்‐ 605652

1.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) பள்ளத் ெதரு , 
3.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.ஆசூர்(வ.கி) & ெபான்னங்குப்பம்(ஊ) அண்ணாநகர் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

205 205 205 வி.சாத்தனூர்‐605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
வி.சாத்தனூர்‐605652

1.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) தைலயாr சந்து ெதரு , 
2.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) சிவன்ேகாயில் ெதரு , 
3.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.வி.சாத்தனுர் 
(வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5.வி.சாத்தனுர் 
(வ.கி) & (ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 6.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & 
(ஊ) பிடாr ேகாயில் ெதரு , 7.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) 
காந்தி நகர் , 8.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) நத்தேமட்டு ெதரு , 
9.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
10.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) பிடாrேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

206 206 206 வி.சாத்தனூர்‐605652 அரசு ஆதிதிராவிட நலப்பள்ளி
ெதற்கு வடக்கு கட்டிடம், 
வி.சாத்தனூர்‐605652

1.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) ஏகைலயன் ெதரு , 
3.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 4.வி.சாத்தனுர் 
(வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் ெதரு , 5.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) 
புத்தன் ெதரு , 6.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) சந்து ெதரு , 
7.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) சுேபதர் ராம்ஜி ெதரு , 
8.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) ெஜகஜவீன்ராம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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 வி.சாத்தனூர்‐605652 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

வி.சாத்தனூர்‐605652
1.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) நந்தனார் ெதரு , 2.வி.சாத்தனுர்
(வ.கி) & (ஊ) எம்.சி.ராஜா ெதரு , 3.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) 
கக்கன் ெதரு , 4.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் ெதரு , 
5.வி.சாத்தனுர் (வ.கி) & (ஊ) தந்ைத ெபrயார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

208 208 208 பாப்பனப்பட்டு‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
பாப்பனப்பட்டு‐605601

1.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசல்வமுத்து மாrயம்மன்
ேகாயில்ெதரு , 2.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் 
ெதரு , 3.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கக்கன்ஜி நகர் , 
4.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
5.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

209 209 209 பாப்பனப்பட்டு‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
பாப்பனப்பட்டு‐605601

1.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார்  ேகாயில் ெதரு , 
2.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசன்ைன 
ேதசியெநடுஞ்சாைல ெதரு , 4.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) 
வரதராஜ ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 5.பாப்பனப்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
6.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சாமியாடி குச்சிப்பாைளயம் , 
7.பாப்பனப்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) எம்.ஜி. ஆர் நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

210 210 210 முண்டியம்பாக்கம்‐
605501

அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி, 
முண்டியம்பாக்கம்‐605501

1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஒரத்தூர் ேராடு , 
2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இரயில்ேவ நிைலய 
ெதரு , 4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) லட்சுமி நகர் , 
6.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அப்பர் ெதரு , 
7.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேநரு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 51 of 66
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
211 211 211 முண்டியம்பாக்கம்‐

605501
அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி, 
முண்டியம்பாக்கம்‐605501

1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திரு.வி.க.ெதரு , 
2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) முத்துசாமி நகர் , 
3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சுந்தரமூர்த்தி ெதரு , 
4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாணிக்கவாசகர்  ெதரு , 
5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குமரன் ெதரு , 
6.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பாரதி ெதரு , 
7.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்தா ெதரு , 
8.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்தா குறுக்குத் ெதரு 1 
, 9.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்தா குறுக்குத் ெதரு 
2 , 10.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்தா குறுக்குத் 
ெதரு 3 , 11.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சாஸ்தா 
குறுக்குத் ெதரு 4 , 12.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
சாஸ்தா வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

212 212 212 முண்டியம்பாக்கம்‐
605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
முண்டியம்பாக்கம்‐605501

1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) காந்தி ெதரு , 
3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) இளங்ேகா ெதரு , 
4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணகி ெதரு , 
5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதுத் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

213 213 213 முண்டியம்பாக்கம்‐
605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
முண்டியம்பாக்கம்‐605501

1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடிேவல் முதலியார்
ெதரு , 2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வள்ளியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வழுதாவூர் 
கூட்ேராடு , 5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) 
குச்சிபாைளயம் , 6.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆைல 
குடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

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

605501
அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி வடக்கு
பகுதி, முண்டியம்பாக்கம்‐605601

1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பழனியாண்டவர் ெதரு , 
2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெசல்வவிநாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) குமரன் 
ெதரு , 4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாணிக்கவாசகர் 
ெதரு , 5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வ.உ.சி.ெதரு , 
6.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) சுந்தரமூர்த்தி ெதரு , 
7.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) திரு.வி.க.ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

215 215 215 முண்டியம்பாக்கம்‐
605501

அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி ெதற்கு
பகுதி, முண்டியம்பாக்கம்‐605601

1.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கணபதி நகர் , 
2.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கண்ணதாசன் நகர் , 
3.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயார் ெதரு , 
4.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) கம்பன் ெதரு , 
5.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) வடிேவல் முதலியார் 
ெதரு , 6.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆைல ேராடு , 
7.முண்டியம்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ஆைலகுடியிருப்பு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

216 216 216 வடகுச்சிப்பாைளயம்‐
605602

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வடகுச்சிப்பாைளயம்‐605602

1.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
வதீி , 3.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

217 217 217 வடகுச்சிப்பாைளயம் 
மதுரா ெசங்கேமடு‐
605602

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வடகுச்சிப்பாைளயம் மதுரா 
ெசங்கேமடு‐605602

1.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) ெசங்கேமடு , 
2.வடக்குச்சிபாைளயம் (வ.கி) & (ஊ) வண்டிபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
218 218 218 கப்பியாம்புலியூர்‐605602 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

கப்பியாம்புலியூர்‐605602
1.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் வதீி , 
2.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் வதீி , 
3.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் வதீி , 
4.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் வதீி , 5.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 6.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆறுமுகம் பிள்ைள 
வதீி , 7.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதவார வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

219 219 219 கப்பியாம்புலியூர்‐605602 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
கப்பியாம்புலியூர்‐605602

1.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) கம்பன் வதீி , 
2.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) கக்கன் வதீி , 
4.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 
5.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபrயாண்டவர் ேகாயில் 
வதீி , 6.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) அறிஞர் அண்ணா 
வதீி , 7.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 8.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேநரு வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

Page 54 of 66
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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 கப்பியாம்புலியூர்‐605602 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

கப்பியாம்புலியூர்‐605601
1.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் வதீி , 
2.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் வதீி , 
3.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 5.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் 
ேராடு , 6.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆறுமுகபிள்ைள 
வதீி , 7.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) ேதவார வதீி , 
8.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) எrசணாம்பாைளயம் 
கம்பர் வதீி , 9.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
எrசணாம்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
10.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி கக்கன் வதீி , 
11.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி அம்ேபத்கார் வதீி , 
12.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி ெபrயாண்டவர் 
ேகாயில் வதீி , 13.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) அறிஞர் 
அண்ணா வதீி , 14.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) காலனி 
மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 15.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & 
(ஊ) காலனி ேநருஜி வதீி , 16.கப்பியாம்புலியூர் (வ.கி) & (ஊ) 
காலனி இந்திரா நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

221 221 221 பைனயபுரம்‐605601 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்கு
பகுதி கட்டிடம், பைனயபுரம்‐605601

1.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) காலணி , 2.பைனயபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

222 222 222 பைனயபுரம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
பைனயபுரம்‐605601

1.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில்
ெதரு(மண்டபம்) , 2.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
விநாயகர்ேகாயில் ெதரு(மண்டபம்)

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

223 223 223 பைனயபுரம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ைமய கட்டிடம் ெதற்கு அைற, 
பைனயபுரம்‐605601

1.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பாண்டி ெமயின் ேராடு , 
2.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) சிவன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
224 224 224 பைனயபுரம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ைமய கட்டிடம் வடக்கு அைற, 
பைனயபுரம்‐605601

1.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கம்மாளர் ெதரு , 2.பைனயபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) கும்பேகாணம் ேராடு , 3.பைனயபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ேதரடி வதீி , 4.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல் ெதரு , 
5.பைனயபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ேதரடி வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

225 225 225 பனப்பாக்கம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, 
வடக்கு கட்டிடம், பனப்பாக்கம்‐605601

1.பனப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பனப்பாக்கம் , 
2.பனப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுபனப்பாக்கம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

226 226 226 பனப்பாக்கம்‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி, பனப்பாக்கம்‐605601

1.பனப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) டி.பனப்பாக்கம் அைனத்து
வாக்காளர்கள்

227 227 227 விக்கிரவாண்டி‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு
பகுதி, விக்கிரவாண்டி‐605652

1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு1 அழகப்பா நகர்  , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 ேபாlஸ் காலனி , 
3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 ரயில்ேவ காலனி , 
4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு1 ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர்1 , 5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு1 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர்2 , 6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு1 ெவங்கேடஸ்வரா நகர்3 , 7.விக்கிரவாண்டி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு1 ெவங்கேடஸ்வரா நகர்4 , 
8.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு1 ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர்5 , 9.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு1 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர்6 , 10.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு1 பல்லவன் ெதரு , 11.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு1 தனலட்சுமி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

228 228 228 விக்கிரவாண்டி‐605652 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி மகளிர்
கிழக்கு பகுதி, விக்கிரவாண்டி‐605652

1.விக்கிரவாண்டி (ேபருராட்சி) வார்டு 2,3 ெமயின் ேராடு , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபருராட்சி) வார்டு 5 ேபாlஸ் 
ஸ்ேடஷன் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
229 229 229 விக்கிரவாண்டி‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு

கட்டடம் ெதற்கு பகுதி, 
விக்கிரவாண்டி‐605701

1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு13 ெபருமாள் ேகாயில்
ெதரு1 , 2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு13  ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு2 , 3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு6  புது 
ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் ெதரு , 4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு1 நrக்குறவர் ெதரு  , 5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு7 வாணியர் வதீி1  , 6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு7 வாணியர் வதீி2  , 7.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு7 வாணியர் வதீி3  , 8.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு7 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு  , 9.விக்கிரவாண்டி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு1 வ.உ.சி.நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

230 230 230 விக்கிரவாண்டி‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
விக்கிரவாண்டி‐605652

1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு5  ஆதிெரட்டி சந்து , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு5 குளத்து வதீி , 
3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 எம்.ஜி.ஆர்.ெதரு  , 
4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 ேகட் காலனி  , 
5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 வரீன் ேகாயில் 
ெதரு  , 6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு2 புது 
ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் ெதரு  , 7.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு2 ஆகட்டம்மன் ேகாயில் ெதரு  , 8.விக்கிரவாண்டி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு3 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

231 231 231 விக்கிரவாண்டி‐605652 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி, விக்கிரவாண்டி‐605652

1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு15  மாங்குப்பம் , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 ேமட்டுத் ெதரு  , 
3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு6 குத்தாம்பூண்டி ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
232 232 232 விக்கிரவாண்டி‐605652 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி மகளிர்

கிழக்கு ேமற்கு பகுதி, விக்கிரவாண்டி‐
605652

1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு8  கீழ்மாட வதீி , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு10 சிங்கார முதலியார் 
ெதரு  , 3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு6 அக்ராகாரம் 
ெதரு  , 4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு6 அக்ராகாரம் 
சந்து , 5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு6  பஜைன 
ேகாயில் ெதரு  , 6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு5 
ைமயில்கல் ெதரு  , 7.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு11 ெரட்டிகுப்பம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

233 233 233 விக்கிரவாண்டி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
விக்கிரவாண்டி‐605652

1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு15 கீழக்ெகாந்ைத , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 பாரதி நகர்1 , 
3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 பாரதி நகர்2 , 
4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 பாரதி நகர்3 , 
5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 பாரதி நகர்4 , 
6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு4 பாரதி நகர்5

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

234 234 234 விக்கிரவாண்டி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
விக்கிரவாண்டி‐605652

1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு9 உஸ்மான் நகர்  , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு10 மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு10 
நடுெசட்டி ெதரு , 4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு8 
குப்பு நாயக்கன் சந்து , 5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு8 கச்சப்பெசட்டி ெதரு , 6.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) 
வார்டு13 ஆழ்வார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

235 235 235 விக்கிரவாண்டி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
விக்கிரவாண்டி‐605652

1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு14 சக்கிலி ெதரு , 
2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு12 பைழய காலனி , 
3.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு12 புது காலனி , 
4.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு11 ெரட்டிகுப்பம் ேராடு 
, 5.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு11 ஓம்கணபதி நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
236 236 236 விக்கிரவாண்டி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

விக்கிரவாண்டி‐605652
1.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு11 ெரட்டிகுப்பம் ேராடு
சந்து , 2.விக்கிரவாண்டி (ேபரூராட்சி) வார்டு9 
ெசட்டீஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 3.விக்கிரவாண்டி 
(ேபரூராட்சி) வார்டு14 கக்கன் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

237 237 237 ேமலக்ெகாந்ைத‐605652 ஆர்.சி.துவக்கப் பள்ளி, 
ேமலக்ெகாந்ைத‐605652

1.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) காமராஜ் ெதரு , 
2.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) டாக்டர்.அம்ேபத்கர் வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

238 238 238 ேமலக்ெகாந்ைத‐605652 ஆர்.சி.துவக்கப் பள்ளி ேமற்கு பகுதி, 
ேமலக்ெகாந்ைத‐605652

1.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) அறிஞர் அண்ணா வதீி , 
2.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) மகாத்மாகாந்தி வதீி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

239 239 239 ேமலெகாந்ைத‐605652 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி கிழக்கு
பகுதி கட்டடம், ேமலெகாந்ைத‐605652

1.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ஆசூர் ேராடு , 
2.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

240 240 240 ேமலெகாந்ைத‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி
கிழக்கு பகுதி கட்டடம் ெதற்கு பகுதி, 
ேமலெகாந்ைத‐605652

1.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.ேமலெகாந்ைத (வ.கி) & (ஊ) எடத் ெதரு , 3.ேமலெகாந்ைத 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

241 241 241 ெகாங்கராம்பூண்டி‐
605651

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 
ெகாங்கராம்பூண்டி‐605651

1.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ராஜ வதீி , 
3.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ேமலக்ெகாந்ைத பாைத , 
4.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அண்ணா வதீி , 
5.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 6.ெகாங்கராம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) வினாயகர் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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 வி.சாைல‐605652 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் உயர்நிைலப்

பள்ளி வடக்கு கட்டிடம், வி.சாைல‐
605652

1.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) ெகாங்கராம்பூண்டி ேராடு , 
2.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) காமராஜர் ெதரு , 3.வி.சாைல 
(வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 4.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) குளத்து 
ெதரு , 5.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபைத அம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 6.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் 
ெதரு , 7.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) குறுக்கு ெதரு , 8.வி.சாைல 
(வ.கி) & (ஊ) முருகன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

243 243 243 வி.சாைல‐605652 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் உயர்நிைலப்
பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம், வி.சாைல‐
605652

1.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) திருவள்ளுவர் ெதரு , 2.வி.சாைல
(வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.வி.சாைல 
(வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு , 4.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) 
அமரர் எம்.ஜி.ஆர்.ெதரு , 5.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) 
ஏசுேகாயில் ெதரு , 6.வி.சாைல (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

244 244 244 குத்தாம்பூண்டி‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
குத்தாம்பூண்டி‐605652

1.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) அன்புநகர் , 2.குத்தாம்பூண்டி
(வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 3.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 4.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) 
ெமயின் ேராடு , 5.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) ெநடுந் ெதரு , 
6.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 
7.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 
8.குத்தாம்பூண்டி (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

245 245 245 ஆவுைடயார்பட்டு‐
605652

ஆதி.திராவிடர் நலப்பள்ளி ெதற்கு
பகுதி கட்டிடம், ஆவுைடயார்பட்டு‐
605652

1.ஆவுைடயார்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ஆவுைடயார்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமலத் ெதரு , 
3.ஆவுைடயார்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

246 246 246 ஆவுைடயார்பட்டு‐
605652

ஆதி.திராவிடர் நலப்பள்ளி வடக்கு
கட்டிடம், ஆவுைடயார்பட்டு‐605652

1.ஆவுைடயார்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கன்னிய ேகாயில் ெதரு , 
2.ஆவுைடயார்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
247 247 247 ெதாரவி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வடக்கு கட்டிடம், ெதாரவி‐605601
1.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) காமன் ேகாயில் ெதரு , 2.ெதாரவி
(வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

248 248 248 ெதாரவி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
ெதாரவி‐605601

1.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) ேகசவ ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
4.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) வரீபத்திர ேகாயில் ெதரு , 5.ெதாரவி 
(வ.கி) & (ஊ) ெகாத்தனார்குளம் , 6.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) 
ெரட்டியார் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

249 249 249 ெதாரவி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு முகம் ெதற்கு கட்டிடம், 
ெதாரவி‐605601

1.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

250 250 250 ெதாரவி‐605601 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு முகம் கிழக்கு கட்டிடம், 
ெதாரவி‐605601

1.ெதாரவி (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி அைனத்து
வாக்காளர்கள்

251 251 251 வாக்கூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வாக்கூர்‐605501

1.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெகங்ைகயம்மன்ெதரு , 2.வாக்கூர்
(வ.கி) & (ஊ) அய்யனார் ேகாயில் வதீி , 3.வாக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 4.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 5.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 
6.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஏrக்கைர ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

252 252 252 வாக்கூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வாக்கூர்‐605501

1.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.வாக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) கிழக்கு ெதரு , 3.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ஆசாr ெதரு , 
4.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) நாட்டாண்ைம ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

253 253 253 வாக்கூர்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வாக்கூர்‐605501

1.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி , 2.வாக்கூர் (வ.கி) & 
(ஊ) புதுக் காலனி , 3.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) மடத்தார் வதீி , 
4.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) சாம்பசிவெரட்டிபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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 ேமல்பாதி‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம், ேமல்பாதி‐
605501

1.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) ேமல்பாதி , 2.வாக்கூர் (வ.கி) & (ஊ) 
எrச்சனாம்பாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

255 255 255 சிறுவள்ளிக்குப்பம்‐
605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி, சிறுவள்ளிக்குப்பம்‐605501

1.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) திெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் 
காலனி , 4.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மந்தெவளி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

256 256 256 சிறுவள்ளிக்குப்பம்‐
605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி, சிறுவள்ளிக்குப்பம்‐
605501

1.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ)) ெகங்ைகயம்மன்
ேகாயில் ெதரு , 2.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4.சிறுவள்ளிக்குப்பம் (வ.கி) & 
(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

257 257 257 ெவட்டுகாடு‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுதி கட்டிடம், ெவட்டுகாடு‐
605501

1.ெவட்டுக்காடு (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
2.ெவட்டுக்காடு (வ.கி) & (ஊ) சாைல , 3.ெவட்டுக்காடு  (வ.கி) 
& (ஊ) காலணி , 4.ெவட்டுக்காடு (வ.கி) & (ஊ) சாணாரத் 
ெதரு , 5.ெவட்டுக்காடு (வ.கி) & (ஊ) வள்ளுவர் வதீி , 
6.ெவட்டுக்காடு  (வ.கி) & (ஊ) ெவள்ளகுளம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

258 258 258 ெவட்டுகாடு‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம், ெவட்டுகாடு‐
605501

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

259 259 259 கயத்தூர்‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
வடக்கு பகுதி கட்டடம் ேமற்கு 
கட்டடம், கயத்தூர்‐605652

1.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 
2.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 3.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
வடக்கு வதீி , 4.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) ெரட்டிகுப்பம் ேராடு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
பாகம் 

எண்

வா.சா.

எண்

வாக்குச் சாவடி 

அைமவிடம்

வாக்குச் சாவடி அைமந்துள்ள கட்டிடத்தின் 

ெபயர்
பாகத்தின் கீழ் வரும் பரப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்களுக்கும் 

உrயதா? அல்லது 

ஆண்களுக்கு 

மட்டுமா? அல்லது 

ெபண்களுக்கு 

மட்டுமா?

1 2 3 4 5 6 7
260 260 260 கயத்தூர்‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

வடக்கு பகுதி கட்டடம் கிழக்கு பகுதி, 
கயத்தூர்‐605652

1.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) மயிலம் வதீி , 2.கயத்தூர் (வ.கி) & 
(ஊ) சிவன்ேகாயில் ெதரு , 3.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.கயத்தூர் (வ.கி) & (ஊ) 
கன்னிேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

261 261 261 ெரட்டிக்குப்பம்‐605652 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெரட்டிக்குப்பம்‐605652

1.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ஊர் பிள்ைளயார் ேகாயில்
ெதரு , 2.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 12வது குறுக்கு ெதரு , 
5.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) 11வது குறுக்கு ெதரு , 
6.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 7.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) காலனி நடுத் ெதரு , 
8.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) மாதா ேகாயில் ெதரு , 
9.ெரட்டிகுப்பம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி , 10.ெரட்டிகுப்பம் 
(வ.கி) & (ஊ) இருளர் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

262 262 262 ராதாபுரம்‐605501 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ராதாபுரம்‐605501

1.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 2.ராதாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) பைழய தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு , 3.ராதாபுரம் (வ.கி) & 
(ஊ) ெரட்டியார் ெதரு , 4.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

263 263 263 ராதாபுரம்‐605501 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ராதாபுரம்‐605501

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

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

264 264 264 ராதாபுரம்‐605501 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம், ராதாபுரம்‐605501

1.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) ஒற்ைறயர் ெதரு , 2.ராதாபுரம்
(வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு , 3.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) 
பைழய காலனி , 4.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

265 265 265 ராதாபுரம்‐605501 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு அைற, ராதாபுரம்‐
605501

1.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ராதாபுரம் (வ.கி) & (ஊ) கருமாரங்ேபட்ைட , 3.ராதாபுரம் 
(வ.கி) & (ஊ) கட்டப்பட்டு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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வ.எண்
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
266 266 266 வி.பகண்ைட‐605501 அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

வி.பகண்ைட‐605501
1.வி. பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 2.வி. பகண்ைட
(வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 3.வி. பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
காமாட்சியம்மன் ேகாயில்ெதரு , 4.வி. பகண்ைட (வ.கி) & 
(ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 5.வி. பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) 
புதுநகர் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

267 267 267 வி.பகண்ைட‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
வி.பகண்ைட‐605501

1.வி. பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) அம்ேபத்கர் ெதரு , 2.வி. 
பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.வி. 
பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) புதுநகர் ெதரு(காலனி) , 
4.வி.பகண்ைட (வ.கி) & (ஊ) பகண்ைடபாைளயம்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

268 268 268 ெதன்னவராயன்பட்டு‐
605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெதன்னவராயன்பட்டு‐605501

1.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) கீழ்த் ெதரு , 
2.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ)(ஊ) மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) நடுத் 
ெதரு , 4.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேமற்கு ெதரு , 
5.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 6.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புது நகர் , 
7.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) காலனி , 
8.ெதன்னவராயன்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குயவர்பாைளய ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

269 269 269 ெதன்னவராயன்பட்டு‐
605501

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 
ெதன்னவராயன்பட்டு‐605501

1.ெசய்யாத்துவிண்ணான் (வ.கி) & ெதன்னவராயன்பட்டு (ஊ) 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 2.ெசய்யாத்துவிண்ணான்(வ.கி) 
& ெதன்ைவராயன்பட்டு(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.ெசய்யாத்துவிண்ணான்(வ.கி) & ெதன்ைவராயன்பட்டு(ஊ) 
மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 
4.ெசய்யாத்துவிண்ணான்(வ.கி) & ெதன்ைவராயன்பட்டு(ஊ) 
எம்.ஜி.ஆர்.நகர்

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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
270 270 270 மதுரப்பாக்கம்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, 

மதுரப்பாக்கம்‐605501
1.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ேமட்டுத் ெதரு , 
2.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
3.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) நடுத் ெதரு , 5.மதுரப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 6.மதுரப்பாக்கம் 
(வ.கி) & (ஊ) கம்பத்தம் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

271 271 271 மதுரப்பாக்கம்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி, 
எம்.குச்சிபாைளயம்‐605501

1.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு , 
3.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) ெமயின் ேராடு , 
4.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

272 272 272 மதுரப்பாக்கம்‐605501 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 
மதுரப்பாக்கம்‐605501

1.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) பைழய காலனி வடக்கு , 
2.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புது காலனி ெதற்கு , 
4.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & (ஊ) புதுக் காலனி வடக்கு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

273 273 273 விஸ்வெரட்டிப்பாைள
யம்‐605501

பஞ்சாயத்துயூனியன் துவக்கப்பள்ளி, 
விஸ்வெரட்டிப்பாைளயம்‐605501

1.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) &  விஸ்வெரட்டிப்பாைளயம் (ஊ) 
குளக்கைரத் ெதரு , 2.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) & 
விஸ்வெரட்டிப்பாைளயம் (ஊ) திெரௗபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 3.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) &  
விஸ்வெரட்டிப்பாைளயம் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 4.மதுரப்பாக்கம் (வ.கி) &  விஸ்வெரட்டிப்பாைளயம் (ஊ) 
விநாயகர் ேகாயில் ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்
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 75   விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண்
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 மூங்கில்பட்டு‐605501 பஞ்சாயத்துயூனியன் துவக்கப்பள்ளி, 

மூங்கில்பட்டு‐605501
1.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
2.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு , 
3.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புதிய காலனி , 5.மூங்கில்பட்டு 
(வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு

அைனத்து
வாக்காளர்கள்

275 275 275 மூங்கில்பட்டு‐605501 பஞ்சாயத்துயூனியன்துவக்கப்பள்ளி, 
மூங்கில்பட்டு‐605501

1.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) புளியந்ேதாப்பு ெதரு , 
2.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெசட்டியார் வதீி ெமயின் 
ேராடு , 3.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் 
வதீி , 4.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) குளத்து ேமட்டு ெதரு , 
5.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) ேசப்ெபரும்பாைளயம் , 
6.மூங்கில்பட்டு (வ.கி) & (ஊ) சிங்காரப்ேபட்ைட

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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