
வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

1 1

சர். தியகராயா கல்லூரி வி வி வெங்கடேஷ்ெர 

ஐய்யங்கார் ெேக்கு பிளாக் 2ெது அறை, எண். 

1047 திருவொற்றியூர் வெடுஞ்சாறை, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 அெதாைம் இராமசாமி வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 (டதொங்க) சுப்பராயலு வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

2 2

சர். தியகராயா கல்லூரி வி வி வெங்கடேஷ்ெர 

ஐய்யங்கார் ெேக்கு பிளாக் 2ெது அறை ,எண். 

1047 திருவொற்றியூர் வெடுஞ்சாறை, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 டசாறையப்பன் வதரு எண் 1 முதல் 331 ெறர 

வசன்றை. 2. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 டசாறையப்பன் 1ெது சந்து வசன்றை. 

999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

3 3

சர். தியகராயா கல்லூரி வி வி வெங்கடேஷ்ெர 

ஐய்யங்கார் ெேக்கு பிளாக் 2ெது அறை ,எண். 

1047 திருவொற்றியூர் வெடுஞ்சாறை, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 டசாறையப்பன் வதரு இரட்றேபறே எண் 128 

முதல் 222 ெறர வசன்றை. 2. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 இன்ஸ்வபக்ேர் 

சுப்பராயலு வதரு வசன்றை. 3. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 கூடரசன் வதரு 

வசன்றை. 4. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 திருவொற்றியூர் வெடுஞ்சாறை எண் 

774 முதல் 806 ெறர மற்றும் 1045 முதல் 1061 ெறர வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

4 4

சர். தியகராயா கல்லூரி வி வி வெங்கடேஷ்ெர 

ஐய்யங்கார் ெேக்கு பிளாக் 2ெது அறை, எண். 

1047 திருவொற்றியூர் வெடுஞ்சாறை, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வமாட்றே டதாட்ேம் 1ெது சந்து வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வமாட்றே டதாட்ேம் 5ெது சந்து வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வமாட்றே டதாட்ேம் 9ெது சந்து வசன்றை. 4. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 கிைக்கு கல்ைறை சாறை 1 முதல் 28 மற்றும் 51 

வசன்றை. 5. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 டமற்கு கல்ைறை சாறை 2 முதல் 6 

ெறர மற்றும் 41 முதல் 67 ெறர வசன்றை. 6. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 

வெங்கேகிருஷ்ணன் வதரு வசன்றை. 7. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 சின்ை தம்பி 

வதரு வசன்றை. 8. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 துளசிங்கம் வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

5 5

வகன்ைடி வமட்ரிகுடைஷன் டமல்நிறைப்பள்ளி 

டமற்கு பிளாக் கிைக்கு டொக்கிய முதல் அறை, 

எண்.11-6 எண் 11-6 வபாம்மி சிெராமுலு வதரு, 

பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 டசாறையப்பன் 2ெது சந்து வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 இராமானுஜ அய்யர் வதரு வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 டசாறையப்பன் 3ெது சந்து வசன்றை. 4. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பாண்டிச்டசரி முருடகசன் வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

6 6

வகன்ைடி வமட்ரிகுடைஷன் டமல்நிறைப்பள்ளி 

டமற்கு பிளாக் கிைக்கு டொக்கிய முதல் அறை, 

எண்.11-6 எண் 11-6 வபாம்மி சிெராமுலு வதரு, 

பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே ,வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வமாட்றே டதாட்ேம் 2ெது சந்து வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வமாட்றே டதாட்ேம் 3ெது சந்து வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வமாட்றே டதாட்ேம் 4ெது சந்து வசன்றை. 4. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வமாட்றே டதாட்ேம் 6ெது சந்து வசன்றை. 5. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வபாம்மி சிெராமுலு வதரு வசன்றை. 6. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வமாட்றே டதாட்ேம் 7ெது சந்து வசன்றை. 7. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வமாட்றே டதாட்ேம் 8ெது சந்து வசன்றை. 8. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வமாட்றே டதாட்ேம் 10ெது சந்து வசன்றை. 9. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வமாட்றே டதாட்ேம் 11ெது சந்து வசன்றை. 10. 

அறைத்து ொக்காளர்கள்

7 7

வகன்ைடி வமட்ரிகுடைஷன் டமல்நிறைப்பள்ளி 

டமற்கு பிளாக் கிைக்கு டொக்கிய முதல் அறை, 

எண்.11-6 எண் 11-6 வபாம்மி சிெராமுலு வதரு, 

பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 வதலுங்கு வசட்டி வதரு வசன்றை. 999. அயல்ொடு 

ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

8 8

வகன்ைடி வமட்ரிகுடைஷன் டமல்நிறைப்பள்ளி 

டமற்கு பிளாக் கிைக்கு டொக்கிய முதல் அறை, 

எண்.11-6 எண் 11-6 வபாம்மி சிெராமுலு 

வதரு,பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே ,வசன்றை-

600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றேபுதிய ொர்டு எண் 48 ெள்ளுெர் வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 ஆண்டியப்பன் வதரு வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 ெரதராஜ வபருமாள் வசட்டி வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

9 9

வகன்ைடி வமட்ரிகுடைஷன் டமல்நிறைப்பள்ளி 

டமற்கு பிளாக் கிைக்கு டொக்கிய முதல் அறை 

,எண்.11-6 எண் 11-6 வபாம்மி சிெராமுலு வதரு, 

பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 ெல்ைப்ப ொத்தியார் வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

10 10

வசன்றை வபண்கள் டமல்நிறைப்பள்ளி 

இறணப்பு கட்டிேம் டமற்குபக்கம் அறை ,எண். 1 

றெனியப்பன் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48முத்துமாரியம்மன்டகாயில் வதரு. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 புத்தா வதரு வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 சுந்தர விைாயகர் டகாயில் வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

11 11
என்.என்.எம்.பி. வசட்டு கன்னி டகாயில் வதரு, 

பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 கன்னி டகாயில் வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பசுறெயன் வதரு வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

12 12
என்.என்.எம்.பி. வசட்டு கன்னி டகாயில் வதரு, 

பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 ஆரணி கங்கன் வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 ெமச்சிொயம் வதரு வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

13 13

வசன்றை வபண்கள் ெடுநிறைப்பள்ளி இறணப்பு 

கட்டிேம் டமற்குபக்கம் அறை, எண். 1 

றெனியப்பன் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 சண்முகராயன் வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 இராமானுஜக்கூேம் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

14 14

வசன்றை வபண்கள் ெடுநிறைப்பள்ளி இறணப்பு 

கட்டிேம் டமற்குபக்கம் அறை, எண்.1 

றெனியப்பன் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 மின்ட் சுப்பராயலு ொயுடு வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

15 15

வசன்றை வபண்கள் டமல்நிறைப்பள்ளி 

டமற்குபக்கம் அறை எண் 1 புத்தா வதரு பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 றகைாய வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 ஆறுமுகம் வதரு வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

16 16

சர். தியகராயா கல்லூரி வி வி வெங்கடேஷ்ெர 

ஐய்யங்கார் ெேக்கு பிளாக் 2ெது அறை, எண். 

1047 திருவொற்றியூர் வெடுஞ்சாறை, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 திருவெற்றியூர் வெடுஞ்சாறை எண் 808 முதல் 956 

ெறர மற்றும் 1063 முதல் 1185 ெறர வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

17 17

சர். தியகராயா கல்லூரி வி வி வெங்கடேஷ்ெர 

ஐய்யங்கார் ெேக்கு பிளாக் 2ெது அறை, எண் 

.1047 திருவொற்றியூர் வெடுஞ்சாறை ,பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 தட்ோன்குளம் வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 முனிராம் பாண்டியன் வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

18 18

வசன்றை வபண்கள் டமல்நிறைப்பள்ளி 

டமற்குபக்கம் அறை, எண். 1 புத்தா வதரு, 

பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 மண்ணப்பன் வதரு (37 முதல் 69 ெறர, 71 முதல் 

82 ெறர, 83 முதல் 195 ெறர) வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

19 19

வசன்றை வபண்கள் டமல்நிறைப்பள்ளி 

டமற்குபக்கம் அறை எண். 1 புத்தா வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 டசஷாசைகிராமணி டதாட்ேம் (றெனியப்பன் 

டதாட்ேவதரு) வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

20 20

ெேவசன்றை சமூகடசறெ ெடுநிறைப்பள்ளி, 

எண். 7 பரசுராம் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பார்த்தசாரதி ெகர் முதல் சந்து வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பார்த்தசாரதி ெகர் 6ெது சந்து வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பார்த்தசாரதி ெகர் 7ெது சந்து வசன்றை. 4. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பார்த்தசாரதி ெகர் 8ெது சந்து வசன்றை. 5. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பார்த்தசாரதி ெகர் 9ெது சந்து வசன்றை. 6. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 சுப்பம்மாள் வதரு வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

21 21

ெேவசன்றை சமூகடசறெ ெடுநிறைப்பள்ளி, 

எண். 7 பரசுராம் வதரு ,பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பார்த்தசாரதி ெகர் 2ெது சந்து வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பார்த்தசாரதி ெகர் 3ெது சந்து வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பார்த்தசாரதி ெகர் 4ெது சந்து வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

22 22

ெேவசன்றை சமூகடசறெ ெடுநிறைப்பள்ளி, 

எண். 7 பரசுராம் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பார்த்தசாரதி ெகர் கு மா ொ குடியிருப்பு வசன்றை. 

2. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பார்த்தசாரதி ெகர் 5ெது சந்து வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

23 23

ெேவசன்றை சமூகடசறெ ெடுநிறைப்பள்ளி, 

எண். 7 பரசுராம் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 பார்த்தசாரதி ெகர் பிரதாை சாறை வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

24 24

வசன்றை வபண்கள் ெடுநிறைப்பள்ளி இறணப்பு 

கட்டிேம் டமற்குபக்கம் அறை, எண்.1 

றெனியப்பன் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 முத்றதயா வதரு வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

25 25

வசன்றை வபண்கள் ெடுநிறைப்பள்ளி இறணப்பு 

கட்டிேம் டமற்குபக்கம் அறை, எண்.1 

றெனியப்பன் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 றெனியப்பன் வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 றெனியப்பன் வதரு 1ெது சந்து வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 றெனியப்பன் வதரு 2ெது சந்து வசன்றை. 4. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 முத்றதயா சந்து வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

26 26

டகாட்ேம் 48 இளநிறை வபாறியாளர் 

அலுெைகம் கன்னி டகாயில் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே ,வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 அம்றமயப்பன் வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 அம்றமயப்பன் சந்து வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 தங்கடெலு பிள்றள வதரு வசன்றை. 4. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 தங்கடெலு பிள்றள 2ெது சந்து வசன்றை. 5. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 தங்கடெலு பிள்றள 1ெது சந்து வசன்றை. 6. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 துளசிங்கம் வதரு வசன்றை. 7. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 உள்ளாரம்மன் டகாவில் வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

27 27

வசன்றை ஐ சி டி எஸ், எண்.211 அங்கன்ொடி 

றமயம் பார்த்தசாரதி வதரு ,அருகில் 

த.ொ.கு.மா.ொ அடுக்குமாடி குடியிருப்பு , பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை - 600021.,

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48ஜமால்வசௌகார் டதாட்ேம் வதரு 1 முதல் 63 ெறர 

வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

28 28

வசன்றை ஐ சி டி எஸ், எண்.207 அங்கன்ொடி 

றமயம் பார்த்தசாரதி வதரு , அருகில் 

த.ொ.கு.மா.ொ அடுக்குமாடி குடியிருப்பு , பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே , வசன்றை - 600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 திொன் பகதூர் குமாரசாமி வதரு ஒற்ைப்பறே 

எண்கள் வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

29 29

வசன்றை ஐ சி டி எஸ், எண்.209 அங்கன்ொடி 

றமயம் பார்த்தசாரதி வதரு , அருகில் 

த.ொ.கு.மா.ொ அடுக்குமாடி குடியிருப்பு , பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே , வசன்றை - 600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 ெேராஜவதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.48 திொன் பகதூர் குமாரசாமி வதரு இரட்றேபறே 

எண்கள் வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

30 30

வசன்றை உயர்நிறைப்பள்ளி இேதுபக்கஅறை, 

ெேக்குபகுதி . 2 அப்பாசாமி வதரு, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 குருெப்பா வதரு. 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.49 அப்பாசாமி வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

31 31

வசன்றை உயர்நிறைப்பள்ளி இேதுபக்கஅறை, 

ெேக்குபகுதி . 2 அப்பாசாமி வதரு, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 டகாதண்ே ராமன் வதரு. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 டகாதண்ே ராமன் 1ெது சந்து. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.49 டகாதண்ே ராமன் 2ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

32 32

வசன்றை உயர்நிறைப்பள்ளி இேதுபக்கஅறை , 

ெேக்குபகுதி. 2 அப்பாசாமி வதரு ,பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 டசாறையப்பன் வதரு கதவு எண் ( 1 முதல் 84 

ெறர) . 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

33 33

வசன்றை உயர்நிறைப்பள்ளி இேதுபக்கஅறை , 

ெேக்குபகுதி . 2 அப்பாசாமி வதரு ,பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே ,வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 டசாறையப்பன் வதரு கதவு எண் 85 முதல் 309 

ெறர. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

34 34
வசன்றை துெக்கப்பள்ளி 2 அப்பாசாமி வதரு 

பறைய ெண்ணாரடபட்றே வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 ஸ்ரீரங்கம்மாள் வதரு (1 முதல் 60 ெறர). 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 புதிய காெைர் குடியிருப்புகள் (டசாறையப்பன் வதரு). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

35 35
வசன்றை துெக்கப்பள்ளி. 2 அப்பாசாமி வதரு 

.பறைய ெண்ணாரடபட்றே .வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 ஸ்ரீரங்கம்மாள் வதரு (61 முதல் 130 ெறர). 2. 

பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 பறையகாெைர் குடியிருப்புகள்(டசாறையப்பன் வதரு). 

999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

36 36

மாேல் வமட்ரிக்குடைஷன் டமல்நிறைப்பள்ளி 

வமயின்கட்டிேம் ெைது பக்கம் , 43 

தாண்ேெராயன் வதரு. பறையெண்ணாரடபட்றே 

.வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 புது டசாறையப்பன் வதரு. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 தாண்ேெராய முதலி வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

37 37

மாேல் வமட்ரிக்குடைஷன் டமல்நிறைப்பள்ளி 

வமயின்கட்டிேம் ெைது பக்கம், 43 

.தாண்ேெராயன் வதரு, 

பறையெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 ஜஸ்டிஸ் பண்ேறை வதரு. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 பாலு வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

38 38

மாேல் வமட்ரிக்குடைஷன் டமல்நிறைப்பள்ளி 

வமயின்கட்டிேம் ெைது பக்கம், 43 

.தாண்ேெராயன் வதரு, 

பறையெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 வெங்கோசைம் வதரு. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 புதிய தாண்ேெராயன் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

39 39

காமராஜ் வமட்ரிக்குஷன் பள்ளி. 78 கப்பல் 

டபாலு வதரு ,பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 கப்பல்டபாலு வதரு (1முதல் 66 ெறர). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

40 40

காமராஜ் வமட்ரிக்குஷன் பள்ளி .78 கப்பல் 

டபாலு வதரு, பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 கப்பல்டபாலு வதரு (67 முதல் 155 ெறர). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

41 41

காமராஜ் வமட்ரிக்குஷன் பள்ளி .78 கப்பல் 

டபாலு வதரு, பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

,வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 ைாயர் சின்ைதம்பி 2ெது வதரு. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 பாை அருணாச்சைம் வதரு. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.49 தணிகாசைம் வதரு. 4. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 

தணிகாசைம் சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

42 42

காமராஜ் வமட்ரிக்குஷன் பள்ளி .45 சஞ்ஜீெராயன் 

டகாயில் வதரு, பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 ைாயர்சின்ைதம்பி1ெது வதரு. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 ெமச்சிொய வதரு. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு 

எண்.49 வகால்ைொர் அக்ரஹாரம் வதரு(177முதல் 217, 220  முதல் 262 ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

43 43

காமராஜ் வமட்ரிக்குஷன் பள்ளி. 45 சஞ்ஜீெராயன் 

டகாயில் வதரு, பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 சஞ்சீெராயன் டகாயில் வதரு(1முதல் 40ெறர 

மற்றும் 136முதல்158ெறர). 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 சஞ்சீெராயன் 

டகாயில் சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

44 44

காமராஜ் வமட்ரிக்குஷன் பள்ளி. 45 சஞ்ஜீெராயன் 

டகாயில் வதரு, பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 சஞ்சீெராயன் டகாயில் வதரு (41முதல் 135 ெறர). 

999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

45 45

பி.ஏ.டக. பைனிசாமி துெக்கப்பள்ளி 

அண்ணாமறை தமயந்தி அம்மாள் ஹால் . 24 

கிடரஸ் கார்ேன் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை- 

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 கிடரஸ்கார்ேன் 1ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 

கிடரஸ்கார்ேன் 2ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

46 46

பி.ஏ.டக. பைனிசாமி துெக்கப்பள்ளி 

அண்ணாமறை தமயந்தி அம்மாள் ஹால் . 24 

கிடரஸ் கார்ேன் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை- 

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 கிடரஸ்கார்ேன் 3ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 

கிடரஸ்கார்ேன் 4ெது சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 கிடரஸ்கார்ேன் வதரு. 999. அயல்ொடு 

ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

47 47

பி.ஏ.டக. பைனிசாமி துெக்கப்பள்ளி 

அண்ணாமறை தமயந்தி அம்மாள் ஹால் . 24 

கிடரஸ் கார்ேன் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை- 

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 கிடரஸ்கார்ேன் 5ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 

டமற்கு கல்மண்ேபம் டராடு. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 டமற்கு கல்மண்ேபம் சந்து. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

48 48

டக.சி. சங்கரலிங்கம் ொோர் வபண்கள் 

டமல்நிறைப்பள்ளி .9 சிங்காரடதாட்ேம் 8ெது 

சந்து, இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண் 49 சிங்காரத்டதாட்ேம் 1ெது சந்து. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண் 49 சிங்காரடதாட்ேம் 2ெது சந்து. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 சிங்காரடதாட்ேம் 3ெது சந்து. 4. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 சிங்காரடதாட்ேம் 4ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

49 49

டக.சி. சங்கரலிங்கம் ொோர் வபண்கள் 

டமல்நிறைப்பள்ளி. 9 சிங்காரடதாட்ேம் 8ெது 

சந்து, இராயபுரம் ,வசன்றை- 600 013.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 சிங்காரடதாட்ேம் 5ெது சந்து. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 சிங்காரடதாட்ேம் 6ெது சந்து. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 சிங்காரடதாட்ேம் 7ெது சந்து. 4. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 சிங்காரடதாட்ேம் 8ெது சந்து. 5. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 குமாரசாமி சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

50 50

டக. ஆறுமுகம்ொோர் வபண்கள் டமல் 

நிறைப்பள்ளி இேதுபக்க அறை . 13 மணியக்கார 

சத்திரம் சாறை, பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 ராஜடகாபால் வதரு. 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.49 வெங்கேபதி வதரு. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 

ஸ்ரீநிொசலுவதரு. 4. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 பாஸ்யம் வதரு. 5. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 மணியக்கார சத்திரம்சாறை(1முதல்57ெறர, 2முதல்70ெறர). 

6. பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 காெைர் குடியிருப்பு (ராஜடகாபால் வதரு). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

51 51

ஆைந்த் ெர்சரி மற்றும் துெக்கப்பள்ளி முதல் 

அறை, 5. சிங்காரத் டதாட்ேம் 8ெது சந்து, 

இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 டசாமுடதாட்ேம் 1ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 

டசாமுடதாட்ேம் 2ெது சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண் 49 டசாமுடதாட்ேம் 3ெது சந்து. 4. 

இராயபுரம் புதியொர்டு எண் 49 டசாமுடதாட்ேம் 4ெது சந்து. 5. இராயபுரம் புதியொர்டு எண் 49 

டசாமுடதாட்ேம் 5ெது சந்து. 6. இராயபுரம் புதியொர்டு எண் 49 டசாமுடதாட்ேம் 6ெது சந்து. 7. 

இராயபுரம் புதியொர்டு எண் 49 டசாமுடதாட்ேம் 8ெது சந்து. 8. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 

வீராசாமி சந்து 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

52 52

ஆைந்த் ெர்சரி மற்றும் துெக்கப்பள்ளி முதல் 

அறை,5 .சிங்காரத் டதாட்ேம் 8ெது சந்து, 

இராயபுரம் ,வசன்றை- 600 013.,

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 ஆதாம்வதரு(1முதல்83ெறர, 2முதல்86ெறர). 2. இராயபுரம் புதிய 

ொர்டு எண்.49 ொகாத்தம்மன் டகாயில் வதரு (பம்பிங் ஸ்டேஷன் டராடு). 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.49 வீராசாமிவதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

53 53

பி ஏ டக. பைனிசாமி டமல்நிறைப்பள்ளி 

ெைதுபக்கஅறை 1வகால்ைொர் அக்ரஹாரம் 

டராடு 4ெது சந்து பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

வசன்றை- 600 021.

1. தண்றேயார்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 தாண்ேெராய வதரு. 2. தண்றேயார்டபட்றே புதிய 

எண்.49 தாண்ேெராய சந்து. 3. தண்றேயார்டபட்றேபுதிய ொர்டு எண்.49 முத்தமிழ்ெகர் ஏ 

பிளாக்கிலிருந்து டஜ பிளாக்ெறர. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

54 54

பி ஏ டக. பைனிசாமி டமல்நிறைப்பள்ளி 

ெைதுபக்கஅறை 1வகால்ைொர் அக்ரஹாரம் 

டராடு 4ெது சந்து பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 வகால்ைொர் 

 அக்ரஹாரம்டராடு(1முதல்175ெறர,88முதல்218ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

55 55

பி ஏ டக. பைனிசாமி டமல்நிறைப்பள்ளி 

ெைதுபக்கஅறை 1வகால்ைொர் அக்ரஹாரம் 

டராடு 4ெது சந்து பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 வகால்ைொர் 

 அக்ரஹாரம்டராடு(1முதல்175ெறர,88முதல்218ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

56 56

பி ஏ டக. பைனிசாமி டமல்நிறைப்பள்ளி 

ெைதுபக்கஅறை 1வகால்ைொர் அக்ரஹாரம் 

டராடு 4ெது சந்து பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 பி ஏ என் 

ராஜரத்திைம்சாறை(வகால்ைொர்அக்ரஹாரம்டராடு (2முதல்86ெறர). 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.49 பி ஏ என் ராஜரத்திைம் சாறை1ெது சந்து. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய 

ொர்டு எண்.49 பிஏஎன் ராஜரத்திைம் சாறை 2ெது சந்து. 4. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு 

எண்.49 பி ஏ என் ராஜரத்திைம் சாறை 3ெது சந்து. 5. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 

பி ஏ என் ராஜரத்திைம் சாறை 4ெது சந்து. 6. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 பி ஏ என் 

ராஜரத்திைம் சாறை 5ெது சந்து. 7. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 பி ஏ என் 

ராஜரத்திைம் சாறை 6ெது சந்து. 8. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 பி ஏ என் 

ராஜரத்திைம் சாறை 7ெது சந்து. 9. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.49 பி ஏ என் 

அறைத்து ொக்காளர்கள்

57 57

வசயின்ட் பிரான்சிஸ் டஜவியர் துெக்கப்பள்ளி 

ெைதுபக்கம் முதல்அறை, 3 .புதுமறைகுப்பம் 

4ெது சந்து, இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 புதுமறணகுப்பம் 1ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 

புதுமறணகுப்பம் 2ெது சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 புதுமறணகுப்பம் 3ெது சந்து. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

58 58

வசயின்ட் பிரான்சிஸ் டஜவியர் துெக்கப்பள்ளி 

ெைதுபக்கம் முதல்அறை, 3. புதுமறைகுப்பம் 

4ெது சந்து, இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 பறைய அமராஞ்சிபுரம் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள். அறைத்து ொக்காளர்கள்

59 59

வசயின்ட் பிரான்சிஸ் டஜவியர் துெக்கப்பள்ளி 

ெைதுபக்கம் முதல்அறை, 3. புதுமறைகுப்பம் 

4ெது சந்து, இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 ராஜடெலு வதரு. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 ராஜடெலு 

சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 பறைய அமராஞ்சிபுரம் அட்டிங்கிரவுண்டு. 999. அயல்ொடு 

ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

60 60

வசயின்ட் பிரான்சிஸ் டஜவியர் துெக்கப்பள்ளி 

ெைதுபக்கம் முதல்அறை , 3 .புதுமறைகுப்பம் 

4ெது சந்து, இராயபுரம் ,வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 புதிய காமராஜ்ெகர் 1ெது வதரு. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 

புதிய காமராஜ்ெகர் 2ெது வதரு. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 புதிய காமராஜ்ெகர் 3ெது வதரு. 4. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 புதிய காமராஜ் ெகர் 4ெது வதரு. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.49 

புதிய காமராஜ் ெகர் 5ெது வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

61 61

வசயின்ட் வதரசா வபண்கள் உயர்நிறைப்பள்ளி 

இேதுபக்க பள்ளி வதற்கு பகுதி அறை, 266. 

சூரியொராயணன் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை- 

600 013.

1. இராயாபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50குருடசடி(காசித்டதாட்ேம்)1ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

62 62

வசயின்ட் வதரசா வபண்கள் உயர்நிறைப்பள்ளி 

இேதுபக்க பள்ளி வதற்கு பகுதி அறை, 266. 

சூரியொராயணன் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை- 

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50குருடசடி(காசித்டதாட்ேம்)2ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.50 குருடசடி(காசித்டதாட்ேம்) 3ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

63 63

வசயின்ட் வதரசா வபண்கள் உயர்நிறைப்பள்ளி 

இேதுபக்க பள்ளி வதற்கு பகுதி அறை, 266. 

சூரியொராயணன் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை- 

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 ஆல்பர்ட் டஜசுதாஸ்காைனி 1ெது வதரு. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.50 ஆல்பர்ட் டஜசுதாஸ்காைனி 2ெது வதரு. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 ஆல்பர்ட்டஜசுதாஸ் 

காைனி 3ெது வதரு. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 ஆல்பர்ட் டஜசுதாஸ்காைனி 4ெது வதரு. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

64 64

வசயின்ட் வதரசா வபண்கள் உயர்நிறைப்பள்ளி 

இேதுபக்க பள்ளி வதற்கு பகுதி அறை , 266. 

சூரியொராயணன் வதரு ,இராயபுரம் ,வசன்றை- 

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 இந்திராெகர் மீைெர் குடியிருப்பு. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

65 65

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி ெைதுபக்கம் கிைக்கு 

பகுதி அறை , 43 . 49 . துறர வதரு. இராயபுரம் 

,வசன்றை- 600 013

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 காசிடமடு குப்பம் தமிழ்ொடு குடிறசமாற்று ொரிய  குடியிருப்பு 

கதவு எண் 1 முதல் 164 ெறர. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

66 66

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி ெைதுபக்கம் கிைக்கு 

பகுதி அறை, 43. 49. துறர வதரு, 

இராயபுரம்,வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 காசிடமடு குப்பம் தமிழ்ொடு குடிறசமாற்று ொரிய  குடியிருப்பு 

கதவு எண் 165 முதல் 821 ெறர. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

67 67

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி ெைதுபக்கம் கிைக்கு 

பகுதி அறை , 43. 49 . துறர வதரு, 

இராயபுரம்,வசன்றை -600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 காசிடமடு குப்பம் தமிழ்ொடு குடிறசமாற்று ொரிய  குடியிருப்பு. 

999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

68 68

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி ெைதுபக்கம் கிைக்கு 

பகுதி அறை , 43 . 49 . துறர வதரு, இராயபுரம், 

வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 துறர வதரு. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 துறர வதரு 

(குடிறசப்பகுதி). 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வகாடிமரத் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

69 69
சி.எஸ்.ஐ. ொர்த்விக் மகளிர் டமல்நிறைப்பள்ளி 

45. டஷக் வதரு ,இராயபுரம் ,வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வபரியதம்பி 1ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 

வபரியதம்பி 2ெது சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வபரியதம்பி வதரு. 4. இராயபுரம் புதிய 

ொர்டு எண்.50 ொத்தியார் ஏகப்பன் வதரு. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 தர்கா காைனி 1ெது 

வதரு. 6. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 தர்கா காைனி 2ெது வதரு (தர்கா ஹட்டிங்  கிரவுண்டு). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

70 70
சி.எஸ்.ஐ. ொர்த்விக் மகளிர் டமல்நிறைப்பள்ளி 

45. டஷக் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.
1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 டஷக் டமஸ்திரி வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள். அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

71 71
சி.எஸ்.ஐ. ொர்த்விக் மகளிர் டமல்நிறைப்பள்ளி 

45. டஷக் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 துலுக்காைத்தம்மன் டகாயில் வதரு. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.50 உடசன் வதரு. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 பக்கீர்வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

72 72
சி.எஸ்.ஐ. ொர்த்விக் மகளிர் டமல்நிறைப்பள்ளி 

45 .டஷக் வதரு ,இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 டஷக்வதரு 1ெதுசந்து (குப்புசந்து). 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.50 வபன்டில்வமன் டதாட்ேம் 2ெது வதரு. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வபன்டில்வமன் 

டதாட்ேம் 1ெது வதரு. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 டைாட்ேஸ் ராமசாமி வதரு. 6. இராயபுரம் 

புதிய ொர்டு எண்.50 காமராஜ்பார்க் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

73 73

வசன்றை உயர்நிறை பள்ளி 502. 

சூரியொராயணன் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை -

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 சூரியொராயணன் வதரு(101முதல்257ெறர,248முதல்550ெறர). 

999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

74 74

வசன்றை உயர்நிறை பள்ளி 502. 

சூரியொராயணன் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை -

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 சூரியொராயணன் வதரு(101முதல்257ெறர,248முதல்550ெறர). 

999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

75 75

வசன்றை உயர்நிறை பள்ளி 502. 

சூரியொராயணன் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை- 

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 மார்வகட் சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள். அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

76 76

வசன்றை உயர்நிறை பள்ளி 502. 

சூரியொராயணன் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை -

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 தம்பு சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 தம்புசந்து 

இரயில்டெ காெைர் குடியிருப்பு. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 தம்புசந்து (குடிறசபகுதி). 4. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 மாரியம்மன் டகாயில் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

77 77

சி.எஸ்.ஐ. ராஜடகாபால் உயர்நிறைப்பள்ளி 3 

ஜி.எம். டபட்றே, இராயபுரம்,வசன்றை- 600 

013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வகௌஸ்வமாய்தீன்டபட்றே. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 

எம்பிடி குடியிருப்பு (வகௌஸ் வமாய்தீன்டபட்றே). 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வகௌஸ் 

வமாய்தீன் டபட்றே 1ெது சந்து. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வகௌஸ் வமாய்தீன் டபட்றே 2ெது 

சந்து. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வகௌஸ் வமாய்தீன் டபட்றே 3ெது சந்து. 999. அயல்ொடு 

ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

78 78

சி.எஸ்.ஐ. ராஜடகாபால் உயர்நிறைப்பள்ளி 3 

ஜி.எம். டபட்றே, இராயபுரம்,வசன்றை- 600 

013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வகௌஸ்வமாய்தீன் டபட்றே. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள். அறைத்து ொக்காளர்கள்

79 79

சி.எஸ்.ஐ. ராஜடகாபால் உயர்நிறைப்பள்ளி 3 

ஜி.எம். டபட்றே, இராயபுரம், வசன்றை -600 

013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வகௌஸ்வமாய்தீன் டபட்றே குடிறசப்பகுதி. 2. இராயபுரம் புதிய 

ொர்டு எண்.50 கிைக்கு கல்மண்ேபம் டராடு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

80 80

வசன்றை உருது துெக்க பள்ளி இேதுபுைம் முதல் 

அறை , கிைக்கு புைம் 10. ஆர்த்தூண் டராடு, 

இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 பாதாள விக்டைஸ்ெர டகாயில்வதரு(1முதல்100ெறர). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

81 81

வசன்றை உருது துெக்க பள்ளி இேதுபுைம் முதல் 

அறை , கிைக்கு புைம் 10. ஆர்த்தூண் டராடு, 

இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வெங்கோசைம் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள். அறைத்து ொக்காளர்கள்

82 82

சர்ெ சிக்ஷா அபியன் பிளாக் ெட்ோர ெள றமயம் 

10. ஆர்த்தூண் டராடு, இராயபுரம், வசன்றை- 

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வெங்கடேசன் வதரு. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 

பறைமரவதாட்டி மாெகராட்சி காைனி 1ெது சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 பறைமரவதாட்டி 

மாெகராட்சி காைனி 2ெது சந்து. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 அைாறதகுப்பம் குடிறசகள் 

குடிறசமாற்று ொரியம் ஏ பிளாக். 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 அைாறதகுப்பம் குடிறசகள் 

குடிறசமாற்று ொரியம் பி பிளாக். 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

83 83

சர்ெ சிக்ஷா அபியன் பிளாக் ெட்ோர ெள றமயம் 

10. ஆர்த்தூண் டராடு, இராயபுரம் ,வசன்றை- 

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 பறைமர வதாட்டி மாெகராட்சி காைனி 3ெது சந்து. 2. இராயபுரம் 

புதிய ொர்டு எண்.50 பறைமர வதாட்டி மாெகராட்சி காைனி 4ெது சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.50 வெங்கடேசன் 1ெது சந்து. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வெங்கடேசன் 2ெது சந்து. 5. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வெங்கடேசன் 3ெது சந்து. 6. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 

வெங்கடேசன் 4ெது சந்து. 7. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 வெங்கடேசன் 5ெது சந்து. 8. இராயபுரம் 

புதிய ொர்டு எண்.50 ெண்ணான் வதரு 1ெது சந்து. 9. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 ெண்ணான் 

வதரு 2ெது சந்து. 10. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 அைாறத குப்பம்குடிறசகள் (துறைமுக 

மதில்சுெர்அருகில்). 11. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 ெண்ணான் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

84 84

சர்ெ சிக்ஷா அபியன் பிளாக் ெட்ோர ெள றமயம் 

10. ஆர்த்தூண் டராடு, இராயபுரம், வசன்றை- 

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 பாதாள விக்டைஸ்ெரடகாயில்வதரு(101முதல்214ெறர). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

85 85

சர்ெ சிக்ஷா அபியன் பிளாக் ெட்ோர ெள றமயம் 

10. ஆர்த்தூண் டராடு, இராயபுரம், வசன்றை -

600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 பாதாளவிக்டைஸ்ெர டகாயில் 1ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய 

ொர்டு எண்.50 பாதாளவிக்டைஸ்ெர டகாயில் 2ெது சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 

பாதாளவிக்டைஸ்ெர டகாயில் 3ெது சந்து. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 பாதாளவிக்டைஸ்ெர 

டகாயில் 4ெது சந்து. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 பாதாளவிக்டைஸ்ெர டகாயில் 5ெது சந்து. 6. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 பாதாளவிக்டைஸ்ெர டகாயில் 6ெது சந்து. 7. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.50 பாதாளவிக்டைஸ்ெர டகாயில் 7ெது சந்து. 8. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 

பாதாளவிக்டைஸ்ெர டகாயில் 8ெது சந்து. 9. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 பாதாளவிக்டைஸ்ெர 

டகாயில் 9ெது சந்து. 10. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 அர்த்தூண் டராடு. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

86 86

வசன்றை உருது துெக்க பள்ளி இேதுபுைம் முதல் 

அறை , கிைக்கு புைம் 10. ஆர்த்தூண் டராடு, 

இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 ஆண்டியப்பா வதரு. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 டமற்கு 

மாதா டகாயில் வதரு(1முதல்37ெறர , 2முதல்50ெறர). 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 ரூப்சந்த் 

சாரிட்ேபிள் டிரஸ்ட். 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 அப்பாவு சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

87 87

வசயின்ட் வகவின்ஸ் ஆங்கிடைா இந்தியன் 

உயர்நிறைப்பள்ளி 17. ஆர்த்தூண் டராடு, 

இராயபுரம் ,வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 கிைக்கு மாதா டகாயில் 1ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.50 கிைக்கு மாதா டகாயில் 2ெது சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 கிைக்கு மாதா டகாயில் 

3ெது சந்து. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 கிைக்கு மாதா டகாயில் 4ெது சந்து. 5. இராயபுரம் புதிய 

ொர்டு எண்.50 கிைக்கு மாதா டகாயில் 5ெது சந்து. 6. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 கிைக்கு மாதா 

டகாயில் 6ெது சந்து. 7. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 கிைக்கு மாதா டகாயில் 8ெது சந்து. 8. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 கிைக்கு மாதா டகாயில் 9ெது சந்து. 9. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 

கிைக்கு மாதா டகாயில் 10ெது சந்து. 10. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 திருடெங்கே வதரு. 11. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 கிைக்கு மாதா டகாயில் 7ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

88 88

வசயின்ட் வகவின்ஸ் ஆங்கிடைா இந்தியன் 

உயர்நிறைப்பள்ளி 17. ஆர்த்தூண் டராடு, 

இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 முனியப்பன் வதரு. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 

முனியப்பன் சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 கிைக்கு மாதா டகாயில்வதரு(1முதல்69ெறர 

2முதல்64ெறர). 4. இராயபுரம் ொர்டு எண் 50ெேக்குமாதா டகாயில் ஸ்வகாயர் வதரு. 999. அயல்ொடு 

ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

89 89

வசயின்ட் வகவின்ஸ் ஆங்கிடைா இந்தியன் 

உயர்நிறைப்பள்ளி 17. ஆர்த்தூண் டராடு, 

இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 அம்மன் டகாயில் வதரு. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 

அம்மன் டகாயில்வதரு 1ெது சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 அம்மன் டகாயில் வதரு 2ெது 

சந்து. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 தாண்ேெமூர்த்தி வதரு. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 

குமரப்ப வதரு. 6. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 ெேக்கு மாதா டகாயில் வதரு. 7. இராயபுரம் புதிய 

ொர்டு எண்.50 டதாஷி அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள். 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

90 90

வசயின்ட் ஆனிஸ் வபண்கள் உயர்நிறைப்பள்ளி 

115. மன்ைார்சாமி டகாயில் வதரு, இராயபுரம், 

வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.50 மன்ைார் சாமி டகாயில் வதரு(1 முதல் 169 ெறர, 2 முதல் 166 

ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

91 91

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி வமயின்கட்டிேம் 

212. சஞ்ஜீெராயன் டகாயில் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ஸ்ரீரங்கம்மாள் வதரு(121முதல்177ெறர, 

132முதல்190ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

92 92

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி வமயின்கட்டிேம் 

212. சஞ்ஜீெராயன் டகாயில் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ராமானுஜம் வதரு. 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.51 சஞ்சீவிராயன் டகாயில் வதரு(135 முதல் 191 ெறர,160 முதல் 214 ெறர). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

93 93

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி வமயின்கட்டிேம் 

212. சஞ்ஜீெராயன் டகாயில் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 வசல்ெ விொயகர்டகாயில் வதரு. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 வசல்ெ விொயகர் டகாயில் சந்து. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.51 வகாசப்டபட்றே சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

94 94
என்.என்.எம்.பி.வஷட் ஸ்ரீரங்கம்மாள் வதரு , 

பறைய ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ெரசய்ய வதருகதவு எண்1முதல் 50ெறர. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

95 95
என்.என்.எம்.பி.வஷட் ஸ்ரீரங்கம்மாள் வதரு, 

பறைய ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ெரசய்ய வதரு கதவு எண் 57 முதல் 97 ெறர. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

96 96
என்.என்.எம்.பி.வஷட் ஸ்ரீரங்கம்மாள் வதரு , 

பறைய ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ஜீர்வதரு. 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய 

ொர்டு எண்.51 குருெப்ப வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

97 97

வசன்றை பகுதி அலுெைகம்-4 இேதுபக்க அறை, 

8. டபரம்பாலு வதரு, பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை- 600 021..

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ொராயணப்ப டதாட்ேம் 7ெது சந்து. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

98 98

வசன்றை பகுதி அலுெைகம்-4 இேதுபக்க அறை, 

8. டபரம்பாலு வதரு, பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை -600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ஜான்ேரா பிள்றளயார் டகாயில் வதரு. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

99 99

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி 70. சஞ்ஜீெராயன் 

டகாயில் வதரு , பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை -600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ொரயணப்பத்டதாட்ேம் 4ெது சந்து. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ொரயணப்பத்டதாட்ேம் 5ெது சந்து. 3. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ொரயணப்பத்டதாட்ேம் 1ெது குறுக்கு வதரு. 4. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ொராயணப்பத்டதாட்ேம் 6ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

100 100

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி 70. சஞ்ஜீெராயன் 

டகாயில் வதரு ,பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ொராயணப்பத்டதாட்ேம் 8ெது சந்து. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

101 101

வசன்றை துெக்க பள்ளி 70. கிைக்குகல்ைறை 

சாறை ,பறைய ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -

600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 டபரம்பாலு வதரு (1 முதல் 50 ெறர). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

102 102

வசன்றை துெக்க பள்ளி 70. கிைக்குகல்ைறை 

சாறை, பறைய ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -

600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 டபரம்பாலு வதரு (51 முதல் 131 ெறர 52 முதல் 

100 ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

103 103

டக ஆறுமுக ொோர் வபண்கள் டமல்நிறைப்பள்ளி 

தளம் டபாட்ேகட்டிேம் , 2 .ொராயண டதாட்ேம் 

முதல் சந்து, பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ொராயணப்படதாட்ேம் 1ெதுசந்து. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ொராயணப்படதாட்ேம் 2ெதுசந்து. 3. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ொராயணப்படதாட்ேம் 3ெதுசந்து. 4. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ொராயணப்படதாட்ேம் 10ெதுசந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

104 104

வசன்றை உருது உயர்நிறைப்பள்ளி இேது பக்க 

கட்டிேம் பின்புை ெகுப்பறை. 48. கிைக்கு 

கல்ைறை சாறை ,பறைய ெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 கம்வபனி சத்திரம் டராடு. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 றெனியப்படதாட்ேம் 1ெதுசந்து. 3. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 றெனியப்படதாட்ேம் 2ெதுசந்து. 4. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 றெனியப்படதாட்ேம் 3ெதுசந்து. 5. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 றெனியப்படதாட்ேம் 4ெதுசந்து. 6. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 றெனியப்படதாட்ேம் 5ெதுசந்து. 7. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 றெனியப்படதாட்ேம் 6ெதுசந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

105 105

வசன்றை உருது உயர்நிறைப்பள்ளி இேது பக்க 

கட்டிேம் பின்புை ெகுப்பறை , 48 கிைக்கு 

கல்ைறை சாறை பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 வதற்கு கல்ைறை சாறை. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 அய்யா சந்து. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு 

எண்.51 இடுகாட்டு குடிறசகள். 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

106 106

வசன்றை துெக்கப்பள்ளி 2ெதுஅறை -ெைதுபக்க 

மங்களூர் ஓடுடெய்ந்த கட்டிேம் , 48 

.கிைக்குகல்ைறை சாறை, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51வீட்டுெசதிொரியகுடியிருப்பு(கிைக்கு). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

107 107

வசன்றை உருது துெக்கப்பள்ளி 4ெதுஅறை, 48. 

கிைக்குகல்ைறை சாறை ,பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே. வசன்றை -600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 கிைக்கு கல்ைறை சாறை வீட்டு ெசதி ொரிய 

குடியிருப்பு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

108 108

வசன்றை உருது துெக்கப்பள்ளி 4ெதுஅறை, 48. 

கிைக்குகல்ைறை சாறை, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 கிைக்கு கல்ைறை சாறை வீட்டு ெசதி ொரிய 

குடியிருப்பு. 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 கிைக்கு கல்ைறை வதரு. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

109 109

வசன்றை உருது துெக்கப்பள்ளி 4ெதுஅறை, 48. 

கிைக்குகல்ைறை சாறை, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே ,வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 வீட்டுெசதி ொரியகுடியிருப்பு டமற்கு கல்ைறர 

டராடு அருகில். 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 அைகம்மாள் வதரு. 3. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 துலுக்காைம் வதரு. 4. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய 

ொர்டு எண்.51 கங்கன் வதரு. 5. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 டமற்கு கல்ைறை 

சாறை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

110 110

வசன்றை துெக்க பள்ளி 70. கிைக்குகல்ைறை 

சாறை, பறைய ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 

600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 ொராயணப்பாவதரு. 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.51 வஜயமணிகாம்ளக்ஸ். 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 

ொராயணப்ப 9 ெது சந்து. 4. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 மணிகண்ே 7ெது சந்து. 

5. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 மணிகண்ே 8ெது சந்து. 6. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 மணிகண்ே 9ெது சந்து(ெடிடெலு வதரு). 999. அயல்ொடு 

ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

111 111

வசன்றை துெக்க பள்ளி 70. கிைக்குகல்ைறை 

சாறை, பறைய ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -

600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 மணிகண்ேமுதல் சந்து. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 மணிகண்ே இரண்ோெது சந்து. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண் 51மணிகண்ே 3ெது சந்து. 4. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 

மணிகண்ே 4ெது சந்து. 5. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 மணிகண்ே 5ெது சந்து. 6. 

பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 மணிகண்ே 6ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

112 112

வசன்றை உயர்நிறைப்பள்ளி கிைக்கு பக்க அறை, 

8 .மணிகண்ேன் 8ெது சந்து, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 காளிங்கராய வதரு. 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.51 காளிங்கராய முதல் சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

113 113

வசன்றை உயர்நிறைப்பள்ளி கிைக்கு பக்க அறை , 

8 .மணிகண்ேன் 8ெது சந்து, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 காளிங்கராய 2ெது சந்து. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 காளிங்கராய 3ெதுசந்து. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய 

ொர்டு எண்.51 காளிங்கராய 4ெது சந்து. 4. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 

காளிங்கராய 5ெதுசந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

114 114

வசன்றை உயர்நிறைப்பள்ளி கிைக்கு பக்க அறை, 

8 .மணிகண்ேன் 8ெது சந்து, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 பிஷப் காைனி (குடிறசமாற்றுொரியம்). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

115 115

வசன்றை உயர்நிறைப்பள்ளி கிைக்கு பக்க அறை , 

8 .மணிகண்ேன் 8ெது சந்து, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.51 கல்ைறை சாறை. 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.51 கிளாசிக் அப்பார்ட்வமண்ட்ஸ் (கல்ைறை சாறை). 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

116 116

ஸ்ரீவஜயின்சிக்சான் சங்க ெர்சரி மற்றும் 

துெக்கப்பள்ளி எண்.178 மன்ைாரசாமி வதரு , 

ராயபுரம், வசன்றை -600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ஆதாம் வதரு (147 முதல் 210 ெறர). 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.52 ஆதாம் சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

117 117

ஸ்ரீவஜயின்சிக்சான் சங்க ெர்சரி மற்றும் 

துெக்கப்பள்ளி எண்.178 மன்ைாரசாமி வதரு , 

ராயபுரம், வசன்றை -600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 அம்பட்ேன் சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ஆதாம் 

வதரு(85முதல்146ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

118 118
என்.என்.எம்.பி.வஷட் எம்.சி சாறை , 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600 021.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 அப்றபயர் சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 வதாப்றபத் 

வதரு(1முதல்99ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

119 119
என்.என்.எம்.பி.வஷட் எம்.சி சாறை , 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600 021.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 வதாப்றபத் வதரு(2முதல்94ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

120 120
என்.என்.எம்.பி.வஷட் எம்.சி சாறை , 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600 021.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 முனுசாமி டதாட்ேம் 3ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.52 முனுசாமி டதாட்ேம் 4ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

121 121

தைைட்சுமி பாேசாறை 

ெைதுபக்கமுதல்நுறைவுொயில் , 27 

.டெைாயுதபாண்டியன் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 ஆண்டியப்ப வதரு. 2. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.52 ஆண்டியப்ப 4ெது சந்து. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 

ஆண்டியப்ப 5ெது சந்து. 4. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 ஆண்டியப்ப 6ெது சந்து. 

5. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 ஆண்டியப்ப 7ெது சந்து. 6. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே எண்.52 ஆண்டியப்பன் 8ெது சந்து. 7. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு 

எண்.52 ஆண்டியப்ப 9ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

122 122

தைைட்சுமி பாேசாறை 

ெைதுபக்கமுதல்நுறைவுொயில்  , 27. 

டெைாயுதபாண்டியன் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 ஆண்டியப்ப 1ெது சந்து. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 ஆண்டியப்ப 2ெது சந்து. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய 

ொர்டு எண்.52 ஆண்டியப்ப 3ெது சந்து. 4. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 பார்த்த 

சாரதி வதரு. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 கல்ைறை சந்து. 6. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 

கல்ைறை சாறை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

123 123

தைைட்சுமி பாேசாறை 

ெைதுபக்கமுதல்நுறைவுொயில்  , 27. 

டெைாயுதபாண்டியன் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 டெைாயுத பாண்டியன் வதரு. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 டெைாயுத பாண்டியன் சந்து. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

ொர்டு எண் 52 மாேசாமி வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

124 124

தைைட்சுமி பாேசாறை 

ெைதுபக்கமுதல்நுறைவுொயில்  , 27. 

டெைாயுதபாண்டியன் வதரு, பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை -600 021.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 பிச்சாண்டி சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 மஸ்தான் 

தர்கா. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

125 125

வசயின்ட் டமரீஸ் வமட்ரிக்குடைஷன் 

டமல்நிறைப்பள்ளி எல்.டக.ஜி. 1ெது 

நுறைவுொயில் , 14 ராபின்சன் பார்க் காைனி, 

பறைய ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 ராமா வதரு (1முதல்111ெறர). 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 வஜகொதன்வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

126 126

வசயின்ட் டமரீஸ் வமட்ரிக்குடைஷன் 

டமல்நிறைப்பள்ளி எல்.டக.ஜி. 1ெது 

நுறைவுொயில், 14 ராபின்சன் பார்க் காைனி, 

பறைய ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 ராபின்சன் பூங்கா 1ெது சந்து. 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 ராபின்சன் பூங்கா 2ெது சந்து. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.52 ராபின்சன் பூங்கா காைனி. 4. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 

ரங்கபிள்றள கார்ேன் வதரு. 5. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மணியக்கார சத்திர 

டராடு (59முதல்109ெறர,  74முதல்162ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

127 127

வசயின்ட் டமரீஸ் வமட்ரிக்குடைஷன் 

டமல்நிறைப்பள்ளி எல்.டக.ஜி. 1ெது 

நுறைவுொயில், 14 ராபின்சன் பார்க் காைனி, 

பறைய ெண்ணாரடபட்றே, வசன்றை- 600 021.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ராமா வதரு(113முதல்157,2முதல்162). 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.52 ராமா வதரு 8ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

128 128
ஐ சி டி எஸ் ராமா வதரு ,இராயபுரம,வசன்றை -

600013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 மன்ைார்சாமி டகாயில்வதரு(171முதல்223ெறர, 

170முதல்222ெறர). 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ெசந்த் அப்பார்ட்வமண்ட்ஸ். 3. இராயபுரம் 

புதிய ொர்டு எண்.52 பிரான்ேன் கார்ேன் பிரஸ் டராடு. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 பிரான்ேன் 

கார்ேன் பிரஸ் 1ெதுசந்து. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 பிரான்ேன் கார்ேன் பிரஸ் 2ெது சந்து. 6. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 பிரான்ேன் கார்ேன் பிரஸ் 3ெது சந்து. 7. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.52 பிரான்ேன் கார்ேன் பிரஸ் 4ெதுசந்து. 8. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ொகத்தம்மன் டகாயில் 

வதரு. 9. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ொகத்தம்மன் டகாயில் சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

129 129
ஐ சி டி எஸ் மசூதிி் வதரு ,இராயபுரம, வசன்றை -

600013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ஆதாம்வதரு (185முதல்211ெறர) (212முதல்258ெறர). 2. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 வதாப்றப வதரு(101முதல்141ெறர, 96முதல்142ெறர). 3. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 பஜறை டகாயில்வதரு. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 இரயில்டெ 

காைனி மீைாட்சி அம்மன்டபட்றே. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

130 130

கண்ணப்பொயிைார் ெடுநிறைப்பள்ளி டராப் 

கார்ேன் டோபி காணா வதற்குபக்கம் , 5 

துறரபிள்றள வதரு, டராப்கார்ேன் ராயபுரம், 

வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 கல்ைறை சந்து (குடிறச மாற்று ொரிய குடியிருப்பு  ஏ பிளாக். 2. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 கல்ைறை சந்து(குடிறச மாற்று ொரிய குடியிருப்பு  பி பிளாக் மற்றும் 

சி பிளாக். 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ராமா 1ெதுசந்து. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 

ராமா 2ெதுசந்து. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ராமா 3ெதுசந்து. 6. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.52 ராமா 4ெதுசந்து. 7. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ராமா 5ெதுசந்து. 8. இராயபுரம் புதிய 

ொர்டு எண்.52 ராமா 6ெதுசந்து. 9. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ராமா 7ெதுசந்து. 10. இராயபுரம் 

புதிய ொர்டு எண்.52 ராமா வமயின்வதரு(159முதல்185ெறர, 142முதல்180ெறர). 999. அயல்ொடு 

ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

131 131

கண்ணப்பொயிைார் ெடுநிறைப்பள்ளி டராப் 

கார்ேன் டோபி காணா வதற்குபக்கம் , 5 

துறரபிள்றள வதரு, டராப்கார்ேன் ராயபுரம், 

வசன்றை -600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 றெகுண்ேவதரு (கார்த்தெராயன்வதரு). 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.52 மசூதி வதரு. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 துறரவதரு. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.52 வபரியண்ணா வதரு. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 கார்ப்டரஷன் டோபிகாைா 

இஸ்திரிடைன். 6. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 கார்ப்டரஷன் டோபிகாைா றைன். 7. இராயபுரம் 

புதிய ொர்டு எண்.52 டராப் குேவுன் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

132 132

வசன்றை துெக்கப்பள்ளி ஆபிஸ் அறைக்கு 

அடுத்து அறை , 4 பறைய ஆடுவதாட்டி சாறை 

,இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ஆஞ்சடெயபுரம் 7ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 

ஆஞ்சடெயபுரம் 8ெதுசந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ஆஞ்சடெயபுரம் 9ெது சந்து. 4. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 இரயில்டெ காைனி (ராயபுரம்). 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 

ஆஞ்சடெயபுரம் 1ெதுசந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

133 133

வசன்றை துெக்கப்பள்ளி ஆபிஸ் அறைக்கு 

அடுத்து அறை , 4 பறைய ஆடுவதாட்டி சாறை, 

இராயபுரம், வசன்றை -600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ஆஞ்சடெயபுரம் 2ெதுசந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 

ஆஞ்சடெயபுரம் 3ெதுசந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ஆஞ்சடெயபுரம் 4ெது சந்து. 4. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ஆஞ்சடெயபுரம் 6ெது சந்து. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 

ஆஞ்சடெயபுரம் 6ெது குறுக்குசந்து. 6. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 கரிடமடுகாைனி. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

134 134

வசன்றை துெக்கப்பள்ளி ஆபிஸ் அறைக்கு 

அடுத்து அறை, 4 பறைய ஆடுவதாட்டி சாறை, 

இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 சிதம்பரொதன் வதரு. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 கபிை 

கணொதர் டகாயில்வதரு. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ராமலிங்கஸ்ொமிகள் வதரு. 4. இராயபுரம் 

புதிய ொர்டு எண்.52 கண்ணபிரான் டகாயில் வதரு. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 சிதம்பரொதன் 

1ெதுவதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

135 135

வசன்றை துெக்கப்பள்ளி ஆபிஸ் அறைக்கு 

அடுத்து அறை, 4 பறைய ஆடுவதாட்டி சாறை, 

இராயபுரம், வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ஆஞ்சடெயபுரம்10ெது சந்து. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 

ஆஞ்சடெயபுரம் 5ெது சந்து. 3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 பறைய ஆட்டுவதாட்டி சாறை. 4. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 முத்துமாரியம்மன்டகாயில் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

136 136

வசயிண்ட் ஆடராக்கியொதன் டராக்ஸ் 

வமட்ரிக்குடைஷன் பள்ளி ெைதுபுைம் அறை , 

கிைக்கு புைம் 164 எம்.சி. டராடு, இராயபுரம் 

,வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 தமிழ்ொடுகுடிறசமாற்று ொரிய குடியிருப்பு. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 முத்றதயா வதரு கிைக்கு. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

137 137

வசயிண்ட் ஆடராக்கியொதன் டராக்ஸ் 

வமட்ரிக்குடைஷன் பள்ளி ெைதுபுைம் அறை , 

கிைக்கு புைம் 164 எம்.சி. டராடு, இராயபுரம் 

,வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 தமிழ்ொடுகுடிறசமாற்று ொரிய குடியிருப்பு. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

138 138

வசயிண்ட் ஆடராக்கியொதன் டராக்ஸ் 

வமட்ரிக்குடைஷன் பள்ளி ெைதுபுைம் அறை , 

கிைக்கு புைம் 164 எம்.சி. டராடு, இராயபுரம் 

,வசன்றை- 600 013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 தமிழ்ொடு குடிறசமாற்று ொரியம் (குடிறசப்பகுதி). 2. இராயபுரம் 

புதிய ொர்டு எண்.52 தமிழ்ொடு குடிறசமாற்று ொரிய குடியிருப்பு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

139 139

வசயிண்ட் ஆடராக்கியொதன் டராக்ஸ் 

வமட்ரிக்குடைஷன் பள்ளி ெைதுபுைம் அறை, 

கிைக்கு புைம் 164 எம்.சி. டராடு, இராயபுரம், 

வசன்றை- 600 013.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மாேல் றைன் 1ெதுசந்து. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மாேல் றைன் 2ெதுசந்து. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மாேல் றைன் 3ெதுசந்து. 4. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மாேல் றைன் 4ெதுசந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

140 140

வசயிண்ட் ஆடராக்கியொதன் டராக்ஸ் 

வமட்ரிக்குடைஷன் பள்ளி ெைதுபுைம் அறை , 

கிைக்கு புைம் 164 எம்.சி. டராடு, இராயபுரம் 

,வசன்றை- 600 013.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மாேல் றைன் 5ெது சந்து. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மாேல் றைன் 6ெது சந்து. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மாேல் றைன் 7ெது சந்து. 4. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மாேல் றைன் 8ெது சந்து. 5. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றேபுதிய ொர்டு எண்.52 மாேல் றைன் 9ெது சந்து. 6. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மாேல் றைன் 10ெது சந்து. 7. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மாேல்றைன் பின்பக்ககுடியிருப்பு 8ெது குறுக்கு 

வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

141 141

இரயில்டெ டகாட்ேர்ஸ் ெர்சரி ம துெக்கப்பள்ளி 

ெைதுபக்க அறை, வதற்குபக்க நுறைவுொயில், 

பறைய ெண்ணாரடபட்றே இரயில்டெகாைனி, 

வசன்றை-600021.

1. பறைய ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 தட்சிணாமூர்த்திமேம். 2. பறைய 

ெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.52 மருத்துெமறை குடியிருப்பு. 3. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.52 இரயில்டெ காெைர் மற்றும் ஊழியர் குடியிருப்பு. 4. பறைய ெண்ணாரடபட்றே 

புதிய ொர்டு எண்.52 இரயில்டெ காைனி. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

142 142

வசயின்ட் பீட்ேர்ஸ் துெக்கப்பள்ளி ,37 டமற்கு 

மாதா டகாயில் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை -600 

013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 வசட்டிடதாட்ேம் (அடுக்குமாடிகுடியிருப்பு). 2. இராயபுரம் புதிய 

ொர்டு எண்.52 டமற்கு மாதாடகாயில் வதரு(39முதல்73ெறர, 52முதல்104ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

143 143

வசயின்ட் பீட்ேர்ஸ் துெக்கப்பள்ளி, 37 டமற்கு 

மாதா டகாயில் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை- 600 

013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 டமற்கு மாதா டகாயில் வதரு காெைர் குடியிருப்பு. 2. இராயபுரம் 

புதிய ொர்டு எண்.52 வசட்டிடதாட்ேம் (குடிறசப்பகுதி). 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

144 144

வசயின்ட் பீட்ேர்ஸ் துெக்கப்பள்ளி, 37 டமற்கு 

மாதா டகாயில் வதரு, இராயபுரம், வசன்றை- 600 

013.

1. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 மரியதாஸ் வதரு. 2. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 பஜார் வதரு. 

3. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 மாதா டகாயில் வதரு. 4. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 வதற்கு 

மாதாடகாயில் வதரு. 5. இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 ெேக்கு இரயில்டெ திருப்பு சாறை. 6. 

இராயபுரம் புதிய ொர்டு எண்.52 டேங்க் வதரு (தாண்ேெ மூர்த்தி வதரு). 7. இராயபுரம் புதிய ொர்டு 

எண்.52 கிைக்கு மாதா டகாயில்வதரு(73முதல்163ெறர 80முதல்128ெறர). 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

145 145

வசன்றை உருது வபண்கள் ெடுநிறை பள்ளி எண். 

1 வஜயராமன் வதரு, பறையெண்ணாரடபட்றே , 

வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 தர்மராஜா டகாவில் வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 கண்ணன் வதரு 23 முதல் 42 ெறர வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 முத்றதயா வசட்டி 2ெது சந்து வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

146 146

வசன்றை உருது வபண்கள் ெடுநிறை பள்ளி எண் 

.1 வஜயராமன் வதரு, பறையெண்ணாரடபட்றே 

, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 வஜயராம் ொோர் வதரு வசன்றை. 999. அயல்ொடு 

ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

147 147

வசன்றை உருது வபண்கள் ெடுநிறை பள்ளி எண் 

.1 வஜயராமன் வதரு ,பறையெண்ணாரடபட்றே, 

வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 திருவொற்றியூர் வெடுஞ்சாறை 960 முதல் 1217 

ெறர வசன்றை. 2. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 சுந்தரம் வதரு வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 ைாைாகுண்ோ முதல் வதரு வசன்றை. 4. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 ோக்ேர் விஜயராகெலு சாறை வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

148 148

வசன்றை மாொகராட்சி அலுெைகம் யூனிட் எண். 

96 பார்தசாரதி வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 முத்றதயாலு டமஸ்திரி வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

149 149

வசன்றை மாொகராட்சி அலுெைகம் யூனிட் எண் 

.96 பார்தசாரதி வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 முத்றதயாலு டமஸ்திரி வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

150 150

வசன்றை சுகாதார ஆய்ொளர் ம துப்புரவு 

ஆய்ொளர் அலுெைகம பகுதி அலுெைகம எண் 

11 ோக்ேர். விஜயராகெலு டராடு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே ,வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 பரசுராம் வதரு வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

151 151

வசன்றை சுகாதார ஆய்ொளர் ம துப்புரவு 

ஆய்ொளர் அலுெைகம பகுதி அலுெைகம எண் 

11 ோக்ேர். விஜயராகெலு டராடு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே ,வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 குப்பம்மாள் வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 அஜீஸ் முகமது கவுஸ் வதரு வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 பாைசுப்ரமணியம் வதரு வசன்றை. 999. அயல்ொடு 

ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

152 152

வசன்றை சுகாதார ஆய்ொளர் ம துப்புரவு 

ஆய்ொளர் அலுெைகம பகுதி அலுெைகம எண் 

11 ோக்ேர். விஜயராகெலு டராடு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே ,வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 சஜ்ஜா முனுசாமி வதரு 1 முதல் 61 ெறர 

வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

153 153

என்.என்.எம்.பி.வஷட் ோக்ேர்.விஜயராகெலு 

டராடு, பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-

600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 சஜ்ஜா முனுசாமி வதரு 62 முதல் 151 ெறர 

வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

154 154
இ - டசொ றமயம் ோக்ேர்.விஜயராகெலு டராடு, 

பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே ொர்டு எண் 13 சஜ்ஜா முனுசாமி வதரு 62 முதல் 151 ெறர வசன்றை. 

999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

155 155

வசன்றை மொகராட்சி ஐ.சி.டி.எஸ் எண். 224 

சீனிொசபுரம் 2ெது வதரு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 சீனிொசபுரம் 1ெது வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

156 156

வசன்றை மொகராட்சி ஐ.சி.டி.எஸ் எண். 41 1 

சீனிொசபுரம் ,பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே, 

வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரடபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 சீனிொசபுரம் 2ெது வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

157 157

வசன்றை துெக்கப்பள்ளி வதற்கு பிளாக் எண். 1 

டபாஜராஜ ெகர் ,பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே 

,வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 டபாஜராஜ ெகர் 2ெது வதரு 1 முதல் 146 ெறர 

வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

158 158

வசன்றை துெக்கப்பள்ளி வதற்கு பிளாக் எண். 1 

டபாஜராஜ ெகர், பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே, 

வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 டபாஜராஜ ெகர் வதற்கு வசன்றை. 999. அயல்ொடு 

ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்

159 159

வசன்றை துெக்கப்பள்ளி வதற்கு பிளாக் எண். 1 

டபாஜராஜ ெகர், பறைய ெண்ணாரப்டபட்றே, 

வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 டபாஜராஜ பிரதாை சாறை எம்.பி.டி பகுதி 

வசன்றை. 2. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 மின்ட்மாேர்ன் சிட்டி(டபாஜராஜா ெகர்) 

வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

160 160

வசன்றை மாெட்ே நூைகக் கட்டிேம் ோக்ேர் 

விஜயராகெலு டராடு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 டபாஜராஜ ெகர் 2ெது வதரு 147 முதல் 289 ெறர 

வசன்றை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.
அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

161 161

ஐ சி டி எஸ் றமயம் எண் 221 & 217 ோக்ேர் 

விஜயராகெலு டராடு, பறைய 

ெண்ணாரப்டபட்றே, வசன்றை-600021.

1. பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 டபாஜராஜ ெகர் 1 ெது வதரு வசன்றை. 2. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 டபாஜராஜ ெகர் வபஜொோ டைன் வசன்றை. 3. 

பறையெண்ணாரப்டபட்றே புதிய ொர்டு எண்.53 டபாஜராஜ ெகர் 1ெது குறுக்கு வதரு வசன்றை. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

162 162

வசன்றை உயர்நிறைப் பள்ளி பிரதாைகட்டிேம் 

1ெது அறை ,காக்டரன் டபசின்பிரிட்ஜ் டராடு, 

வசன்றை-600021.

1. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 வகைால் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள். அறைத்து ொக்காளர்கள்

163 163

வசன்றை உயர்நிறைப் பள்ளி பிரதாைகட்டிேம் 

1ெது அறை, காக்டரன் டபசின்பிரிட்ஜ் டராடு, 

வசன்றை-600021.

1. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 ஸ்டேன்லி ெகர் 1ெது வதரு. 2. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு 

எண்.53 ஸ்டேன்லி ெகர் 2ெது வதரு. 3. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 ஸ்டேன்லி ெகர் 3ெது 

வதரு. 4. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 பண்டிதவகாள்ளாபுரி ெகர் (குடிறச பகுதி). 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

164 164

வசன்றை உயர்நிறைப் பள்ளி பிரதாைகட்டிேம் 

1ெது அறை, காக்டரன் டபசின்பிரிட்ஜ் டராடு, 

வசன்றை-600021.

1. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண் 53 ஸ்டேன்லி ெகர் 4ெது வதரு. 2. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண் 

53 ஸ்டேன்லி ெகர் 5ெது வதரு. 3. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண் 53 ஸ்டேன்லி ெகர் 6ெது வதரு. 

999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

165 165

வசன்றை உயர்நிறைப் பள்ளி பிரதாைகட்டிேம் 

1ெது அறை, காக்டரன் டபசின்பிரிட்ஜ் டராடு, 

வசன்றை-600021.

1. ஸ்டேன்லி ெகர் புதிய ொர்டு எண்.53 ொகப்ப ெகர் 2ெது வதரு. 2. ஸ்டேன்லி ெகர் புதிய ொர்டு 

எண்.53 ொகப்ப ெகர் 3ெது வதரு. 3. ஸ்டேன்லி ெகர் புதிய ொர்டு எண்.53 ொகப்ப ெகர் 4ெது வதரு. 4. 

ஸ்டேன்லி ெகர் புதிய ொர்டு எண்.53 காக்டரன் டபசின் சாறை வச.மா. பணியாளர். 5. டபசின்பிரிட்ஜ் 

புதிய ொர்டு எண்.53 ொகப்ப ெகர் முதல் வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

166 166

வசன்றை உயர்நிறைப் பள்ளி பிரதாைகட்டிேம் 

1ெது அறை, காக்டரன் டபசின்பிரிட்ஜ் டராடு 

,வசன்றை-600021.

1. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 காக்ரின் டபசின் 1ெது சந்து. 2. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு 

எண்.53 காக்ரின் டபசின் 2ெது சந்து. 3. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 காக்ரின் டபசின் 3ெது சந்து. 

4. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 காக்ரின் டபசின் 4ெது சந்து. 5. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு 

எண்.53 டெருஜி நிறைவு ெகர் (குடிறச பகுதி). 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

167 167
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மேம் டதசிய பள்ளி எண்.99 

டபசின் பிரிட்ஜ் டராடு, வசன்றை-600021.

1. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 வபரியபாறளயத்தம்மன்  டகாயில் வதரு. 2. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய 

ொர்டு எண்.53 வபரியபாறளயத்தம்மன்  முதல் சந்து. 3. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 

வபரியபாறளயத்தம்மன்  டகாயில் 2ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

168 168
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மேம் டதசிய பள்ளி எண்.99 

டபசின் பிரிட்ஜ் டராடு, வசன்றை-600021.

1. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 வபரியபாறளயத்தம்மன்  டகாயில் 5ெது சந்து. 2. டபசின்பிரிட்ஜ் 

புதிய ொர்டு எண்.53 வபரியபாறளயத்தம்மன்  டகாயில் 6ெது சந்து. 3. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு 

எண்.53 வபரியபாறளயத்தம்மன்  டகாயில் 3ெது சந்து. 4. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 

வபரியபாறளயத்தம்மன்  டகாயில் 4ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

169 169
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மேம் டதசிய பள்ளி எண்.99 

டபசின் பிரிட்ஜ் டராடு, வசன்றை-600021.

1. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 வபரியபாறளயத்தம்மன்  டகாயில் கிைக்கு வதரு. 2. 

டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 சிதம்பரைார் ெகர் 1ெது வதரு. 3. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு 

எண்.53 சிதம்பரைார் ெகர் 2ெது வதரு. 4. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 சிதம்பரைார் ெகர் 3ெது 

வதரு. 5. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 சிதம்பரைார் ெகர் 4ெது வதரு. 6. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய 

ொர்டு எண்.53 சிதம்பரைார் ெகர் 5ெது வதரு. 7. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 சிதம்பரைார் ெகர் 

6ெது வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

170 170
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மேம் டதசிய பள்ளி எண்.99 

டபசின் பிரிட்ஜ் டராடு ,வசன்றை-600021.

1. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 வபரியபாறளயத்தம்மன்  டகாயில் 8ெது சந்து. 2. டபசின்பிரிட்ஜ் 

புதிய ொர்டு எண்.53 வபரியபாறளயத்தம்மன்  டகாயில் 9ெது சந்து. 3. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு 

எண்.53 வபரியபாறளயத்தம்மன்  டகாயில் 10ெது சந்து. 4. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 

வபரியபாறளயத்தம்மன்  டகாயில் 7ெது வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

171 171

அரசிைர் வதாழிற் பயிற்சி நிறையம் விடுதி 

மாணெர்கள் கூேம் எண்.47 கத்திொக்கம் 

வெடுஞ்சாறை ,வசன்றை-600021.

1. மூைடகாத்தைம் புதிய ொர்டு எண்.53 ராம்தாஸ் ெகர். 2. மூைடகாத்தைம் புதிய ொர்டு எண்.53 

ராம்தாஸ் ெகர் குடிறச பகுதி. 3. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 பார்த்தசாரதி ொயக்கன் பாைம் 

சாறை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

172 172

அரசிைர் வதாழிற் பயிற்சி நிறையம் விடுதி 

மாணெர்கள் கூேம் எண்.47 கத்திொக்கம் 

வெடுஞ்சாறை, வசன்றை-600021.

1. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 ஈ எஸ் ஐ பணியாளர் குடியிருப்பு. 2. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு 

எண்.53 புராணி ேெர்ஸ் ஏ பிளாக். 3. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 புராணி ேெர்ஸ் சி பிளாக். 4. 

டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 தீயறணப்புதுறை குடியிருப்பு பகுதி. 5. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு 

எண்.53 டபசின்பாைம் சாறை பால் டிப்டபா. 6. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 டபசின்பாைம் 

சாறை பால் டிப்டபா. 7. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 பி பி சாறை பறையெண்ணாரப்டபட்றே. 

999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

173 173

அரசிைர் வதாழிற் பயிற்சி நிறையம் விடுதி 

மாணெர்கள் கூேம் எண்.47 கத்திொக்கம் 

வெடுஞ்சாறை, வசன்றை-600021.

1. டபசின் பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 நியூ வபன்ஷைர்ஸ் 1ெது சந்து. 2. டபசின் பாைம் புதிய ொர்டு 

எண்.53 நியூ வபன்ஷைர்ஸ் 2ெது சந்து. 3. டபசின் பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 நியூ வபன்ஷைர்ஸ் 3ெது 

சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

174 174

அரசிைர் வதாழிற் பயிற்சி நிறையம் விடுதி 

மாணெர்கள் கூேம் எண்.47 கத்திொக்கம் 

வெடுஞ்சாறை, வசன்றை-600021.

1. டபசின் பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 நியூ வபன்ஷைர்ஸ் 2ெது குறுக்கு வதரு. 2. டபசின் பாைம் புதிய 

ொர்டு எண்.53 புதிய வபன்ஷைர்ஸ் டைபர் காைனி 1ெது சந்து. 3. டபசின் பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 

புதிய வபன்ஷைர்ஸ் டைபர் காைனி 2ெது சந்து. 4. டபசின் பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 புதிய 

வபன்ஷைர்ஸ் டைபர் காைனி 3ெது சந்து. 5. டபசின் பாைம் புதிய ொர்டு எண் 53 காத்பாோ நியூ 

வபன்ஷைர்ஸ் 1ெது குறுக்கு வதரு. 6. டபசின்பிரிட்ஜ் புதிய ொர்டு எண்.53 இரயில்டெ காைனி 

டபசின்பாைம் சாறை. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

175 175

அரசிைர் வதாழிற் பயிற்சி நிறையம் விடுதி 

மாணெர்கள் கூேம் எண்.47 கத்திொக்கம் 

வெடுஞ்சாறை ,வசன்றை-600021.

1. டபசின் பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 காத்போ 2ெது சந்து. 2. டபசின் பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 

காத்போ 3ெது சந்து. 3. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53காத்போ டைபர் காைனி ெேக்கு. 4. 

டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 காத்போ காைனி கிைக்கு. 5. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 

காத்போ கத்திொக்கம் வெடுஞ்சாறை. 6. டபசின் பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 நியூ வபன்ஷைர்ஸ் 4ெது 

சந்து. 7. டபசின் பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 நியூ வபன்ஷைர்ஸ் 5ெது சந்து. 999. அயல்ொடு ொழ் 

ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

176 176

அரசிைர் வதாழிற் பயிற்சி நிறையம் விடுதி 

மாணெர்கள் கூேம் எண்.47 கத்திொக்கம் 

வெடுஞ்சாறை, வசன்றை-600021.

1. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 காத்போ பிரதாை சாறை (காத்பாோ 4ெது வதரு). 2. 

டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 காத்போ 1ெது குறுக்கு வதரு. 3. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு 

எண்.53 காத்போ 2ெது குறுக்கு வதரு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

177 177

அரசிைர் வதாழிற் பயிற்சி நிறையம் விடுதி 

மாணெர்கள் கூேம் எண்.47 கத்திொக்கம் 

வெடுஞ்சாறை, வசன்றை-600021.

1. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 காத்போ 3ெது குறுக்கு வதரு. 2. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு 

எண்.53 புதிய டைபர் சந்து (காத்போ 1 ெது சந்து). 3. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 காத்போ 

டைபர் காைனி வதற்கு. 4. டபசின்பாைம் புதிய ொர்டு எண்.53 காத்போ டைபர் காைனி டமற்கு. 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

178 178

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி பிரதாைக்கட்டிேம் 

1ெது அறை, பேெட்ேம்மன் டகாயில் வதரு, 

வசன்றை-600079.

1. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேம்மன் டகாயில் வதரு. 2. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய 

ொர்டு எண்.53 வகாண்டித்டதாப்பு சந்து. 3. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53பேெட்ேமன் 

டகாயில் முதல் வதரு (சந்து). 4. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் 

காைனி இபிளாக். 5. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி ஐ 

பிளாக். 6. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி டஜ பிளாக். 

7. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி டக பிளாக். 8. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி எல் பிளாக். 9. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி எம் பிளாக். 10. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி என் பிளாக். 999. 

அறைத்து ொக்காளர்கள்

179 179

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி பிரதாைக்கட்டிேம் 

1ெது அறை, பேெட்ேம்மன் டகாயில் வதரு, 

வசன்றை-600079.

1. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி ஓ பிளாக். 2. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி பி பிளாக். 3. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி க்யூபிளாக். 4. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி ஆர் பிளாக். 5. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி எஸ் பிளாக். 6. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி டி பிளாக். 7. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி யூ பிளாக். 8. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி வி பிளாக். 999. 

அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்

180 180

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி பிரதாைக்கட்டிேம் 

1ெது அறை ,பேெட்ேம்மன் டகாயில் வதரு 

,வசன்றை-600079.

1. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 பேெட்ேமன் டகாயில் காெைர் காைனி ேபள்யூ பிளாக். 2. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53பேெட்ேமன்டகாயில்காெைர்காைனி எக்ஸ் பிளாக். 3. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 ொர்தொல் சாறை. 4. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 

காெைர் குடியிருப்பு. 5. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53ொல்ோக்ஸ் டராடு. 6. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 சுொமி திருநீைகணேன் ொயைார் வதரு. 7. வகாண்டித்டதாப்பு 

புதிய ொர்டு எண்.53 சுொமி திருநீைகணேன் ொயைார் சந்து. 8. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 

தமிழ்ொடு தீயறணப்புதுறை குடியிருப்பு. 999. அயல்ொடு ொழ் ொக்காளர்கள்.

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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வரிசை 

எண்

வாக்குச்ைாவடி

 எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 17  ராயபுரம் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 2 வட  பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

181 181

வசன்றை ெடுநிறைப்பள்ளி பிரதாைக்கட்டிேம் 

1ெது அறை ,பேெட்ேம்மன் டகாயில் வதரு, 

வசன்றை-600079.

1. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 மீைாம்பாள் சிெராஜ் ெகர் ஏ பிளாக். 2. வகாண்டித்டதாப்பு 

புதிய ொர்டு எண்.53 மீைாம்பாள் சிெராஜ் ெகர் பி பிளாக். 3. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 

மீைாம்பாள் சிெராஜ் ெகர் சி பிளாக். 4. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 மீைாம்பாள் சிெராஜ் ெகர் 

டி பிளாக். 5. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 மீைாம்பாள் சிெராஜ் ெகர் இ பிளாக். 6. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 மீைாம்பாள் சிெராஜ் ெகர் எப் பிளாக். 7. வகாண்டித்டதாப்பு 

புதிய ொர்டு எண்.53 மீைாம்பாள் சிெராஜ் ெகர் ஜி பிளாக். 8. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 

மீைாம்பாள் சிெராஜ் ெகர் எச் பிளாக். 9. வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 வபத்து வதரு. 10. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 றெபவ் அபார்ட்வமண்ட்ஸ் (வபத்து வதரு). 11. 

வகாண்டித்டதாப்பு புதிய ொர்டு எண்.53 கிருஷ்ணா அபார்ட்வமண்ட்ஸ் (வபத்து வதரு). 999. அயல்ொடு 

அறைத்து ொக்காளர்கள்
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