
17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 அரசினர் ேமல் நிைலப் பள்ளி, 

பி.ெப. அக்ரஹாரம் ஈேராடு -638005  

  ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குப் பகுதி

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6 - பவானி ெமயின் ேராடு , 

2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6 - நஞ்ைச தளவாய்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 அரசினர் ேமல் நிைலப் பள்ளி, 

பி.ெப. அக்ரஹாரம் ஈேராடு -638005  

  ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி கைடசி அைற

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5 - உப்பிலியர்வதீி , 2.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5 - ேமஸ்திr சந்து ெதரு , 3.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5 - வன்னியர்துைர , 4.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 12 - சர்ச் காம்பவுண்ட் , 5.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 17 - பைறயன் ெதரு(பழனியப்ப நகர்) , 6.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 17 - அஜந்தா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 அரசினர் ேமல் நிைலப் பள்ளி, 

பி.ெப. அக்ரஹாரம் ஈேராடு -638005  

  ,வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

கிழக்கு அைற

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10 - முத்து வதீி , 2.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10 - இ.ேக.எச்.எம். ஹாஜி வதீி , 3.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10 - காந்தி வதீி , 4.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10 - ஹனிபா வதீி , 5.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் 

(ேப) வார்டு 10 - அகமுைடயர் வதீி , 6.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) 

வார்டு 10 - அன்ைன இந்திரா நகர் , 7.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) 

வார்டு 10 - வாட்டர் ஆபிஸ் ேராடு , 8.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) 

வார்டு 10 - வாத்தியார் வதீி , 9.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10 - 

உதுமான்ஷா வதீி , 10.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10 - எல் ேக 

எம் சக்கிலியர்ெதரு  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 அரசினர் ேமல் நிைலப் பள்ளி, 

பி.ெப. அக்ரஹாரம் ஈேராடு -638005  

  ,ேமற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

மத்திய அைற

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 4 - நஞ்சப்பா நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

பி.ெப. அக்ரஹாரம்638005    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

வடக்கு அைற

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 4 - பவானி ெமயின் ேராடு , 

2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6 - பங்களா சந்து , 3.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 4 - நேடசன் சந்து , 4.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 4 - மஜத் வதீி , 5.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) 

வார்டு 5 - நல்லம்மாள் ெதரு , 6.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5 -

 ைசயதுகாசும்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

6 6 அரசினர் ேமல் நிைலப் பள்ளி, 

பி.ெப. அக்ரஹாரம் ஈேராடு -638005  

  ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 10 - காளியம்மன் ேகாவில்வதீி , 

2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 6 - பைழய மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு , 3.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 6 - வாணியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 4.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6 - பண்ணாடி 

துைர வதீி , 5.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6 - அய்யர்துைர வதீி 

, 6.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 6 - 

மாrயம்மன்ேகாயில்துைறவதீி , 7.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5 

- காளியம்மன் ேகாவில் வதீி , 8.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 5 - 

அகமுைடயார் வதீி , 9.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 3 - 

ெபருமாள் நகர் , 10.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 15 - 

முகம்மதியர் வதீி , 11.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 15 - 

பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 12.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 15 - 

ைகக்ேகாலர் வதீி , 13.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 15 - பூக்கார 

வதீி , 14.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 2 - ெபருமானார் நகர் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

7 7 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

பி.ெப.அக்ரஹாரம்638005    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி அைற எண் 9

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 1 - முத்து கவுண்டன் வதீி , 

2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு1 - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 

3.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 13 - பண்டாரம் சந்து , 4.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 13 - அபிபுல்லா சந்து , 5.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 13 - அய்யர்துைர வதீி , 6.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 13 - மஜத் வதீி , 7.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) 

வார்டு 13 - ெபrயதனக்காரர் சந்து , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

பி.ெப.அக்ரஹாரம்638005    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி அைற எண் 4

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 1 - ஞானபுரம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அரசினர் ேமல் நிைலப் பள்ளி, 

பி.ெப. அக்ரஹாரம் ஈேராடு -638005  

  ,ெதற்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 13 - மீரான் உேசன் அவுலியா வதீி 

, 2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 13 - ெகாடுமுடி அஜிரத் வதீி , 

3.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 13 - அப்துல் ஜlல் சந்து , 

4.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 13 - பவானி ெமயின் ேராடு , 

5.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு13 - கண்ணாடிக்காரர் சந்து , 

6.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 13 - மஜத் வதீி , 7.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 11 - உதுமான்ஷா வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

பி.ெப. அக்ரஹாரம்638005    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 6 - பண்ணாடிதுைர வதீி , 

2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 14 - முனிசாமி நாய்க்கர் சந்து , 

3.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 14 - ராமசாமி நாய்க்கர் வதீி , 

4.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 14 - நாகமுத்து பூசாr வதீி , 

5.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 14 - ஹாஜிகுத்தூஸ்வதீி , 

6.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 14 - புது மாrயம்மன் ேகாயில் 

வதீி , 7.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 14 - குப்பமுத்து நாய்க்கர் 

வதீி , 8.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 14 - குண்டு நாவிதர் சந்து , 

9.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 14 - வன்னியர் வதீி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, பி.பி. 

அக்ரஹாரம்638005    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 13 - பாய்க்காெதரு , 2.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 17 - பாரதி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, பி.பி. 

அக்ரஹாரம்638005    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் மத்திய 

அைற

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 18 - கீழ்க்குறவர் பாைற , 

2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 18 - ஓங்காணியம்மன் ேகாயில் 

ெதரு , 3.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 18 - அருள்ேவலவன் நகர் 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

13 13 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, பி.பி. 

அக்ரஹாரம்638005    ,ேமற்குப் 

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம் அைற 

எண்  1

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 13 - அப்துல் ஜலில் சந்து , 

2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு18 - சாஸ்திr நகர் , 3.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு18 - காந்திநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, பி.பி. 

அக்ரஹாரம்638005    ,ேமற்குப் 

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம் அைற 

எண்  2

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு18 - சாஸ்திr நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 M.H.I சுயநிதி ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. 

அக்ரஹாரம்638005    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2 - ேஜாசப் ேதாட்டம் , 2.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2 - காசியண்ண வதீி , 3.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2 - பவானி ெமயின் ேராடு , 4.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 17 - ேடனr வதீி , 5.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் 

(ேப) வார்டு 2 - சர்க்கார் ெபrய அக்ரஹாரம் , 6.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் 

(ேப) வார்டு 2 - ைசதான்கலர் ேதாட்டம் , 7.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) 

வார்டு 2 - சுண்ணாம்பு ஓைட , 8.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2 -

 தங்கக்குட்டி ராவுத்தர் ேதாட்டம் , 9.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) 

வார்டு 2 - தண்ணர்பந்தல் பாைளயம் , 10.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) 

வார்டு 13  பண்டாரசந்து  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

16 16 M.H.I சுயநிதி ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. 

அக்ரஹாரம்638005    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி அைற எண். 1

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 15 - காட்டூர் வதீி , 2.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16 - காட்டூர் வதீி , 3.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16 - இஸ்மாயில் வதீி , 4.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16 - அபிபுல்லா வதீி , 5.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2 - பனங்குட்ைட , 6.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் 

(ேப) வார்டு 16 - முகம்மதியர் வதீி , 7.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் 

(ேப)வார்டு 2 - பூம்புகார் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 M.H.I சுயநிதி ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. 

அக்ரஹாரம்638005    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி அைற எண்  2

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2 - உரம்பு ேதாட்டம் , 2.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 3 - காமராஜ் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 M.H.I சுயநிதி ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. 

அக்ரஹாரம்638005    

,கிழக்குபார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

ெதற்குபகுதி

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 15 - சின்ன மீரான் சந்து , 

2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 15 - மங்ைகயம்மாள் வதீி , 

3.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 12 - ஈதுகா வதீி , 4.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 12 - ஆலிம்ஷா வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

19 19 M.H.I சுயநிதி ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. 

அக்ரஹாரம்638005    

,கிழக்குபார்த்த 

தார்சுகட்டிடம்வடக்குபகுதி

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 2 - பவானி ெமயின் ேராடு , 

2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16 - முதலியார் ெதரு , 

3.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16 - நாச்சி வதீி , 4.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16 - ராஜி ெசட்டியார் வதீி , 5.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16 - பட்ேடல் ஷா வதீி , 6.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 16 - ஆட்டுபட்டி சந்து , 7.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 2 - ஐயன் ேதாட்டம் , 8.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 2 - எம்.ஜி.ஆர். நகர் பனங்குட்ைட , 9.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 16 - ஓங்காளியம்மன் வதீி , 10.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு16  ஒரம்புசந்து  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

பி.ெப.அக்ரஹாரம் ஈேராடு -638005   

 ,வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

1வது அைற

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 7 - கான்ெவன்ட் காலனி , 

2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 7 - அஜந்தா நகர் , 3.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 7 - காேவrகைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

பி.ெப.அக்ரஹாரம் ஈேராடு - 638005  

  ,ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

நடுப் பகுதி

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 8 - ேநருஜி வதீி 

குடிைசமாற்றவாrயம் , 2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 8 - 

காந்திஜி வதீி குடிைசமாற்றுவாrயம் , 3.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) 

வார்டு 8 - முகமது ஜின்னா வதீி குடிைசமாற்றுவாrயம் , 4.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப)வார்டு 9 - குடிைச மாற்று வாrயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

பி.பி.அக்ரஹாரம்638005    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 8&9 - 

குடிைசமாற்றுவாrயம்அன்ைனசத்தியாநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

பி.பி.அக்ரஹாரம்638005    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைலக் கட்டிடம் 

அைற எண். 3.

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 8&9 - 

குடிைசமாற்றுவாrயம்அன்ைனசத்தியாநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 M.H.I சுயநிதி ஆரம்பப் பள்ளி, பி.பி. 

அக்ரஹாரம்638005    ,கிழக்கு 

பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 10 - பைறயன் காடு, 

சர்ச்காம்பவுண்ட் , 2.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 10 - கிணற்று 

சந்து , 3.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 11 - ஞானபிரகாஷம்  சந்து 

, 4.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 11 - தனபாக்கியம் ெதரு , 

5.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 11 - சாந்து முகம்மது ெதரு , 

6.பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 11 - துைரராஜ் ெதரு , 7.பிராமண 

ெபrய அக்ரஹாரம் (ேப) வார்டு 11 - உதூமான்ஷா ெதரு , 8.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம் (ேப) - பிராமண ெபrய அக்ரஹாரம் , 9.பிராமண ெபrய 

அக்ரஹாரம்(ேப) வார்டு 11 - அனபீா வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25 அருள்ெநறிநிதி 

உதவிபள்ளிகிருஷ்ணம்பாைளயம், 

638003    ,கிழக்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் அ.எண்-14 ,இடது 

க் ம்

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு 3 - ஜவீா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 அருள்ெநறிநிதி 

உதவிபள்ளிகிருஷ்ணம்பாைளயம், 

638003    ,கிழக்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் அ.எண்-14 , வலது 

க் ம்

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு 3 - ஜவீா நகர் , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 

2 - கல்யாணசுந்தரம் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 அருள்ெநறிநிதி 

உதவிபள்ளிகிருஷ்ணம்பாைளயம், 

638003    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சுகட்டிடம் ெதற்குபகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 3 - சிந்தன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 அருள்ெநறிநிதி 

உதவிபள்ளிகிருஷ்ணம்பாைளயம், 

638003    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சுகட்டிடம் ெதற்குபகுதி அைற 

ண்

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 3 - சிந்தன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

29 29 அருள்ெநறிநிதி 

உதவிபள்ளிகிருஷ்ணம்பாைளயம், 

638003    

,கிழக்குப்பார்த்தமத்தியபகுதிதார்சுகட்

ம்

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 3 - சிந்தன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 அருள்ெநறிநிதி 

உதவிபள்ளிகிருஷ்ணம்பாைளயம், 

638003    ,வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி இடது பக்கம்

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு 4 - ராமமூர்த்தி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 அருள்ெநறிநிதி 

உதவிபள்ளிகிருஷ்ணம்பாைளயம், 

638003    ,வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வலது பக்கம்

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு 4 - ராமமூர்த்தி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 அருள்ெநறி நிதி உதவி பள்ளி 

கிருஷ்ணம்பாைளயம் ஈேராடு -  

638003    ,வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 4 - கக்கன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 அருள்ெநறி நிதி உதவி பள்ளி, 

கிருஷ்ணம்பாைளயம் ஈேராடு -

638003    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் சிழக்குப் பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 4 - ராமசாமி நகர் , 2.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) 

வார்டு 4 - ராமமூர்த்தி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ைவராபாைளயம்638003    ,கிழக்கு 

பார்த்ததார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 5 - கமலா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ைவராபாைளயம்638003    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற எண். 

1 ( த  ஆ  அைற)

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 5 - கமலா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 நந்திெமட்rக்குேலசன்ேமல்நிைலப்ப

ள்ளிகிருஷ்ணம்பாைளயம638004    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு 5 - கமலா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 நந்தி ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கிருஷ்ணம்பாைளயம் - 638004    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ி க் ப் ி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 5 - கைலஞர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 நந்தி ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி 

கிருஷ்ணம்பாைளயம் - 638004    

,வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி அைற 

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 5 - கைலஞர் நகர் பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

39 39 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ைவராபாைளயம்638003    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ெதற்குபகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 2 - நாட்ராயன் ேகாவில் ெதரு , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம்(ேப) வார்டு 2 - ராஜகணபதி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ைவராபாைளயம்638003    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி கைடசி அைற

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 5 - கமலா நகர் , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 1 - பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ைவராபாைளயம்638004    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 5 - கமலா நகர் , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 2 - ெசங்ேகாட்ைடயன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ைவராபாைளயம்638004    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 1 - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம் (ேப) வார்டு 2 - கந்தசாமி ெதரு , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) - 

ேஜாதிெசல்வி காலனி , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) - ராஜா ெசல்வம் ெதரு , 

5.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) - முருகன் ேசம்பர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 அருள்ெநறிநிதி 

உதவிபள்ளிகிருஷ்ணம்பாைளயம், 

638003    

,ேமற்குபார்த்ததார்சுகட்டிடம்வடக்குப

ி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 2 - பட்ேடல் வதீி , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 2 - ேநதாஜி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

44 44 மாசிமைல ரங்கசாமி கவுண்டர் 

அரசினர் மகளிர் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, வரீப்பன்சத்திரம்638004    

,ேமற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ெ ற் ி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 11 - சத்தி ேராடு , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 11 - சாந்தான் காடு , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 11 - அபிராமி 

ெதரு , 4.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப)வார்டு 11 - காந்திஜி ெதரு , 5.வரீப்பன் சத்திரம் 

(ேப) வார்டு 11 - யமுைன ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

வரீப்பன்சத்திரம்638004    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப)வார்டு 13 - குமரன் ெதரு , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 13 - ஜான்சி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

வரீப்பன்சத்திரம்638004    ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 14 - எம்.ஜி.ஆர். ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 வரீப்பன்சத்திரம் நகராட்சி குடிநீர் 

ேமல்நிைலத் ெதாட்டி கட்டிடம் 

காந்திஜி ேராடு வரீப்பன்சத்திரம் 

ஈேராடு - 638004    ,வடக்குப் 

ர்த் ஸ்ெ ட் ஸ் ட் ம்

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 11 - பாரதி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 வரீப்பன்சத்திரம் நகராட்சி குடிநீர் 

ேமல்நிைலத்ெதாட்டி கட்டிடம் 

காந்திஜி ேராடு வரீப்பன்சத்திரம்  

ஈேராடு - 638004    ,கிழக்குப் 

ர்த் ஸ்ெ ட் ஸ் ட் ம்

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு 12 - வள்ளலார் வதீி , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 12 - ேசக்கிழார் வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 12 - ஔைவயார் 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

49 49 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

வரீப்பன்சத்திரம்638004    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சுகட்டிடம் மத்தியப்பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு 13 - ஜான்சி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 மாநகராட்சி அலுவலகம், 

வரீப்பன்சத்திரம்638004    ,பிரதான 

தார்சு கட்டிடம் அலுவலகஅைற

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 14 - சத்தி நகர் , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 14 - பாரதிதாசன் வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 14 - துைரசாமி 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

வரீப்பன்சத்திரம்638004    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு14 - திரு.வி.க. வதீி தங்கேவல்வதீி , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம்(ேப) வார்டு 14 - ராமசாமி வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு14 - 

சுந்தரர் ெதரு , 4.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு14 - தங்கேவல் வதீி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 மாநகராட்சி அலுவலகம், 

வரீப்பன்சத்திரம்638004    

,ெதற்குப்பார்த்தபின்புறதார்சுக்கட்டிட

ம்ேம பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 10 - காமராஜ் காலனி , 2.வரீப்பன் சத்திரம் 

(ேப) வார்டு 10 - ராஜாஜி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 விநாயகாவித்யாபவன்நர்சrமற்றும்

ஆரம்பப்பள்ளி,வ.ீசத்திரம்638004    

,ெதற்குப்பார்த்த வில்ைலக்கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 7 - சத்தியமூர்த்தி ேராடு , 2.வரீப்பன் சத்திரம் 

(ேப) வார்டு 7 - அம்மன் வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு 7 - சிவா ெதரு 

, 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 7 - முருகன் ெதரு , 5.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) 

வார்டு 7 - ேதவராஜன் ெதரு , 6.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு 8 - நடராஜன் 

ெதரு , 7.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு 8 - பார்வதி ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

54 54 விநாயகாவித்யாபவன்நர்சrமற்றும்

ஆ.பள்ளிவ.ீசத்திரம்638004    

,வடக்கு பார்த்த வில்ைல கட்டிடம் 

ேம பகுதிஅ1

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 7 - காேவr ேராடு , 2.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) 

வார்டு 8 - மணிேமகைல ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 விநாயகாவித்யாபவன்நர்சrமற்றும்

ஆ.பள்ளிவ.ீசத்திரம்638004    

,வடக்கு பார்த்த வில்ைல கட்டிடம் 

ேம.பகுதிஅ2

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 10 - ெதப்பக்குளம் ெதரு , 2.வரீப்பன் சத்திரம் 

(ேப) வார்டு 8 - துண்டுக்காடு ெதரு , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 8 - 

காளியப்பா ெதரு , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 8 - மைலயமான் வதீி , 

5.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 8 - வால்மீகி ெதரு , 6.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 8 - அகத்தியர் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 மாசிமைல ரங்கசாமி கவுண்டர் 

அரசினர் மகளிர்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வரீப்பன்சத்திரம்638004    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் வடக்குபகுதி

1.வரீப்பன்சத்திரம் (ேப)வார்டு 10 - ெபrய குட்ைட வதீி , 2.வரீப்பன்சத்திரம் 

(ேப) வார்டு 8 - சிதம்பரனார் வதீி , 3.வரீப்பன்சத்திரம்  (ேப) வார்டு 8 - 

சுப்பிரமணி வதீி , 4.வரீப்பன்சத்திரம் (ேப) வார்டு 8 - காளிங்கராயன் வதீி , 

5.வரீப்பன்சத்திரம்  (ேப) வார்டு 8 - மாரப்பன் வதீி , 6.வரீப்பன்சத்திரம்  (ேப) 

வார்டு 8 - கட்டெபாம்மன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 மாசிமைல ரங்கசாமி கவுண்டர்அ 

ெப ேம நி பள்ளி, வரீப்பன்சத்திரம் 

638004    ,ேமற்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 11 - கங்ைக ெதரு , 2.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) 

வார்டு 11 - கிருஷ்ணா ெதரு 1 , 3.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 11 - 

கிருஷ்ணா ெதரு 2 , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 11 - அமராவதி ெதரு , 

5.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 8 - கருப்பண்ணன் வதீி , 6.வரீப்பன் சத்திரம்  

(ேப)வார்டு 8 - குழந்ைதயம்மாள் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

58 58 மாசிமைல ரங்கசாமி 

கவுண்டர்அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வரீப்பன்சத்திரம்638004    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 10 - திருமைல வதீி , 2.வரீப்பன் சத்திரம்  

(ேப)வார்டு 8 - சுப்பிரமணியம் வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 8 - 

ைவைக ெதரு , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 8 - அண்ணாமைல நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

வரீப்பன்சத்திரம்638004    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சுகட்டிடம் வடக்குபகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 9 - ேசாழன் வதீி , 2.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) 

வார்டு 9 - பாண்டியன் வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 9 - பல்லவன் 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

வரீப்பன்சத்திரம்638004    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சுகட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 8 - முல்ைல வதீி , 2.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) 

வார்டு 9 - ேசரன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

வரீப்பன்சத்திரம் - 638004    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குப் பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 12 - பவளம் வதீி , 2.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) 

வார்டு 12 - மாணிக்கம் வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 12 - சத்யா 

ெதரு , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 12 - அப்பன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

வரீப்பன்சத்திரம்638004    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்குப் 

பகுதி அைற எண்.4.

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 12 - நகராட்சி குடியிருப்பு , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம்  (ேப) வார்டு 12 - ெவள்ளி வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 12 -

 ைவரம் வதீி , 4.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 12 - ேவலுச்சாமி வதீி , 

5.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 12 - முத்து வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63 மாசிமைல ரங்கசாமி கவுண்டர்அ 

ெப ேம நி பள்ளி, வரீப்பன்சத்திரம் 

638004    ,கிழக்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ெத.பகுதிஅைற

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 10 - சத்தி ேராடு , 2.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) 

வார்டு  9 - அண்ணா வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு  9 - ேகாவலன் 

வதீி , 4.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு  8 - சிதம்பரனார் வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 மாசிமைல ரங்கசாமி கவுண்டர்அ 

ெப ேம நி பள்ளி, வரீப்பன்சத்திரம் 

638004    ,கிழக்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம்

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு  9 - கைலவாணர் வதீி , 2.வரீப்பன் சத்திரம்  

(ேப) வார்டு  9 - கண்ணதாசன் வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு  9 - 

பாேவந்தர் வதீி , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு  9 - கம்பர் வதீி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 கிறிஸ்து ேஜாதி ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, வரீப்பன்சத்திரம் 

- 638004    ,ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 1 - லட்சுமி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 கிறிஸ்துேஜாதி ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி பவானி ெமயின் 

ேராடு 638004    ,வடக்குப் பார்த்த 

தார்சுக் கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி I.B

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 1 - பவானிெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

67 67 கிறிஸ்து ேஜாதி ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி பவானி ேராடு 

638004    ,வடக்குப்பார்த்த பிரதான 

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்குபகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 6 - ராஜ வதீி , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 6 - தீரன் சின்னமைல வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 10 - 

ராஜாஜி வதீி , 4.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 1 - ெநrகல்ேமடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 கிறிஸ்து ேஜாதி ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி பவானிேராடு-

638004    ,ேமற்குப்பார்த்த பிரதான 

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்குபகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 6 - கrகாலன் வதீி , 2.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) 

வார்டு 6 - அதியமான் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊ.ஒ.ஆரம்ப பள்ளி, 

அேசாகபுரம்638004    

,வடக்குப்பார்த்த புதிய தார்சுக் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு 7 - ேநருஜி ெதரு , 2.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) 

வார்டு 7 - மாசிமைல ெதரு , 3.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 7 - மசூதி 

ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,அேசாகபுரம் 

638004    ,வடக்குப்பார்த்த புதிய 

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 6 - கைலமகள் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெபrயவலசு638004    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்க்குப் 

பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 15 - ெகாத்துக்காரர் ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

72 72 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெபrயவலசு638004    

,வடக்குப்பார்த்த புதியகட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்  (ேப) வார்டு 15 - திலகர் ெதரு , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 15 - ெபrய வலசு ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊ.ஒ.நடுநிைலபள்ளி, 

ெபrயவலசு638004    

,வடக்குபார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி அைற எண்  1

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 15 - சுப்ரமணிய சிவா ெதரு , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம் (ேப) வார்டு 15 - ெகாங்கு நகர் , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 15 - 

ெபrயவலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊ.ஒ.நடுநிைலபள்ளி, 

ெபrயவலசு638004    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சுகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

 2வது அைற

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 16 - பிரசாத் ெதரு , 2.வரீப்பன் சத்திரம் 

(ேப)வார்டு 16 - வள்ளியம்ைம ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெபrயவலசு638004    ,வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி இடது பக்கம்

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 16 - இந்திரா நகர் , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 16 - லால் பகதூர் ைஹச் ைடப் , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 16 - 

லால் பகதூர் வதீி எல் ைடப் , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு16 - லால்பகதூர் 

வதீி எம் ைடப் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெபrயவலசு638004    ,வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி வலது பக்கம்

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு 16 - டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் வதீி , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம் (ேப) வார்டு 16 - லால் பகதூர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

77 77 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, ெபrயவலசு 

ஈேராடு -638011    ,வடக்குபார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குபகுதி2அைற

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 19 - திருமால் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, ெபrயவலசு 

ஈேராடு - 638011    ,ெதற்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்க்குப் பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 16 - அம்ேபத்கார்நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊ.ஒ.ந.நி பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி அைறஎண் 1

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 19 - விேவகானந்தர் ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குப்பகுதி அைறஎண் 3

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு 17 - ஆண்டவர் ெதரு , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 17 - காசியண்ண வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி 4வது அைற

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு16 - ெஹச் ைடப் புறநகர் , 2.வரீப்பன் சத்திரம் 

(ேப) வார்டு16 - எம் ைடப் புறநகர் , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு16 - எல் 

ைடப்புறநகர் , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு16 - இ.டபிள்யூ.எஸ்.ஏ பிளாக் , 

5.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு16 - இ.டபிள்யூ.எஸ்.பி பிளாக் , 6.வரீப்பன் 

சத்திரம் (ேப) வார்டு16 - எல்.ஐ,ஜி. 1 மற்றும் 2 , 7.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு16 - ெஹச்.ஐ.ஜி மற்றும் எல்.ஐ.ஜி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

82 82 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு21 - ேபாஸ்டல் நகர் , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு21 - மடிகாரர் காலனி , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 19 - டவர் 

ைலன் காலனி , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு19 - நாராயண வலசு , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 19 - விேவகானந்தர் சாைல 

(ெவட்டுக்காட்டுவலசு) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 19 - ெவட்டுக்காட்டு வலசு சாைல , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம் (ேப) வார்டு 19 - சேராஜினி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி(அைறஎண்-5)

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 18 - சஞ்சய் நகர் , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 18 - புதிய ஆசிrயிர் குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் மத்திய 

பகுதி அைறஎண் 4

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 18 - ெவட்டுக்காட்டு வலசு சாைல , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம் (ேப) வார்டு 18 - திரு.வி.க. நகர் , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 18 - 

காளியப்ப கவுண்டர் ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 22 of 57



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

87 87 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் மத்திய 

பகுதிஅைறஎண்.3

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 21 - விேவகானந்தர் சாைல 

(ெவட்டுக்காட்டுவலசு) , 2.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு 20 - ெபருந்துைற ேராடு 

, 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 20 - பாலசுப்ரமணிய நகர் , 4.வரீப்பன் 

சத்திரம் (ேப) வார்டு 21 - ெவட்டுக்காட்டு வலசு சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் மத்திய 

பகுதி அைறஎண் 8

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப)வார்டு 20 - குமணன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைறஎண்.7

1.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) - ெசல்வம் நகர் வார்டு 20 , 2.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) - 

ெசல்வம் நகர் வார்டு 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட 638011    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) - முருேகசன் நகர் வார்டு 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி அைறஎண் 15

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) - குமலன் குட்ைட வார்டு 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

92 92 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குப் 

பகுதி அைறஎண்.29 (இயற்பியல் 

ஆய்வுகூடம்)

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) - குமலன் குட்ைட வார்டு 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

குமலன்குட்ைட638011    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) - ெகாத்துக்காரர் ேதாட்டம் வார்டு 20 , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம் (ேப) - ேக.சி.பி. ேதாட்டம் வார்டு 20 , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) - 

பவித்ரா அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் வார்டு 20 , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) - ேகால்டன் 

அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் வார்டு 20 , 5.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) - திரு.வி.க.வதீி 

வார்டு 20 , 6.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) - சம்பத் நகர் வார்டு 18 , 7.வரீப்பன் 

சத்திரம் (ேப) - காளியப்பகவுண்டர் ேதாட்டம் வார்டு 18 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஸ்ரீ அம்மன் ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,சம்பத் நகர்638011 

   ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

மத்திய பகுதி (அைற-43)

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 17 - சம்பத் நகர்  ஏ பிளாக் , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம் (ேப)வார்டு17 - சம்பத் நகர்  டி.பிளாக் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

95 95 ஸ்ரீ அம்மன் ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,சம்பத் நகர்638011 

   ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி (அைற-41)

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 17 - சம்பத் நகர் ேராடு , 2.வரீப்பன் சத்திரம் 

(ேப) வார்டு 17 - காளியப்பகவுண்டர் ேதாட்டம் , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) 

வார்டு 17 - கார்த்திக் இல்லம் , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 17 - 

சம்பத்நகர் , 5.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 17 - சம்பத்நகர் எஸ் பிளாக் , 

6.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 17 - சம்பத் நகர் சி பிளாக் , 7.வரீப்பன் 

சத்திரம்(ேப) வார்டு 17 - சம்பத் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஸ்ரீ அம்மன் ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,சம்பத் நகர்638011 

   ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி (அைற-42)

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 17 - சம்பத் நகர் சி பிளாக் , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம் (ேப) வார்டு 17 - ஆண்டவர் வதீி , 3.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 17 -

 காசியண்ணன் வதீி , 4.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 17 - டி.ஆர் 

அபார்ட்ெமண்ட் , 5.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு 17 - சம்பத்நகர் 

வி.ஐ.பி.காலனி , 6.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு 17 - சம்பத் நகர் பி பிளாக் , 

7.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு 17 - சம்பத்நகர் ஏ பிளாக் , 8.வரீப்பன் 

சத்திரம்(ேப) வார்டு 17 - காசியண்ண முதல் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஸ்ரீ அம்மன் ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,சம்பத் நகர்638011 

   ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம் (ேப) வார்டு 17 - சம்பத் நகர் ஆர்ஏ பிளாக் , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம்(ேப) வார்டு 17 - சம்பத் நகர் ஆர்பி பிளாக் , 3.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) 

வார்டு 17 - சம்பத் நகர் ஆர்சி பிளாக் , 4.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு 17 - 

சம்பத் நகர் ஆர்டி பிளாக் , 5.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு 17 - சம்பத் நகர் 

ஆர்ஈ பிளாக் , 6.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப)வார்டு 17 - சம்பத் நகர் வட்டுவசதி 

வாrயம் சிபிளாக் , 7.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) வார்டு 17 - சம்பத் நகர் 

வட்டுவசதிவாrயம் டிபிளாக் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

98 98 ஊ.ஒ.ஆரம்பபள்ளி, 

வரீப்பம்பாைளயம்638009    ,ெதற்கு 

பார்த்த வில்ைலகட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி

1.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) - விேவகானந்தர் சாைல வார்டு 21 , 2.வரீப்பன் 

சத்திரம்(ேப) - பாr நகர் வார்டு 21 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

வரீப்பம்பாைளயம்638009    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற.1

1.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) - வரீப்பம்பாைளயம் வார்டு 21 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊ.ஒ.ஆரம்பபள்ளி, 

வரீப்பம்பாைளயம்638009    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற.2

1.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) - பண்ைண நகர் வார்டு 21 , 2.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) - 

சின்ன ெசங்ேகாடம் பாைளயம்  வார்டு 21 , 3.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) - 

கரட்டாங்காடு வார்டு 21 , 4.வரீப்பன் சத்திரம்(ேப) - ேகால்டன்சிட்டி வார்டு 21 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 

திருநகர் காலனி638003    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சுக் கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந)வார்டுஎண்-1 - திருநகர் காலனி முதல் வதீி  , 2.ஈேராடு (ந) - 

திருநகர் காலனி இரண்டாவது வதீி வார்டுஎண் 1 , 3.ஈேராடு (ந) - திருநகர் 

காலனி மூன்றாவது வதீி வார்டுஎண்-1 , 4.ஈேராடு (ந) - திருநகர் காலனி 

நான்காவது வதீி வார்டுஎண்-1 , 5.ஈேராடு (ந) - திருநகர் காலனி ஐந்தாவது 

வதீி வார்டுஎண்-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஈேராடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 

திருநகர் காலனி638003    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சுக் கட்டிடம் 

ைமயப்பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - ஸ்ேடட் ேபங்க் காலனி வார்டுஎண்-2 , 2.ஈேராடு (ந) - 

ஆர்.ேக.வி. நகர்முதல்வதீி வார்டுஎண்-2 , 3.ஈேராடு (ந) - ஆர்.ேக.வி. நகர் 

இரண்டாவது வதீி  வார்டுஎண்-2 , 4.ஈேராடு (ந) - ஆர்.ேக.வி. நகர் 

மூன்றாவதுவதீி  ர்டுஎண்2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 26 of 57



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

103 103 நாகாெமட்rக்குேலசன்பள்ளி, 

கண்ைணயன்வதீி638003    

,வடக்குப்பார்த்த ைமய 

சிெமண்ட்சீட்கட்டிடம் கிழக்குபகுதி

1.ஈேராடு (ந) - எ.பி.டி. ேராடு வார்டுஎண்-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

- -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 நாகாெமட்rக்குேலசன்பள்ளி, 

கண்ைணயன்வதீி638003    

,வடக்குப்பார்த்த 

சிெமண்ட்சீட்கட்டிடம் ேமற்குப் 

ி ம் ப்

1.ஈேராடு (ந) - எ.பி.டி. ேராடு வார்டுஎண்-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

- அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 சித்தார்த்தாெம.உ.நி.பள்ளி.திருநகர்கா

லனி 638003    ,ெதற்குபார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - பம்பிங் ஸ்ேடசன் ேராடு-3 வார்டுஎண்-1 , 2.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-1 - பம்பிங் ஸ்ேடசன் ேராடு ெந-4 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு1 - பம்பிங் 

ஸ்ேடசன் ேராடு ெந5 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-1 - புதிய ஸ்ேடட் ேபங்க் 

காலனி , 5.ஈேராடு (ந)வார்டுஎண்-1 - ஓ.எம்.ஆர். காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

திருநகர்காலனி638003    

,கிழக்குப்பார்த்த புதிய 

தார்சுக்கட்டிடம் ைமயப்பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-2 - கிருஷ்ணம் பாைளயம் காலனி - 1 , 2.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-2 - கிருஷ்ணம் பாைளயம் காலனி - 2 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-2 -

 கிருஷ்ணம் பாைளயம் காலனி - 3 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-2 - கிருஷ்ணம் 

பாைளயம் காலனி - 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 27 of 57



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

107 107 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி,திருநகர்கா

லனி638003    ,ேமற்குப்பகுதி 

கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் மத்திய பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - சாமியப்பா வதீி -1 வார்டுஎண்-1 , 2.ஈேராடு (ந) - சாமியப்பா 

வதீி -2 வார்டுஎண்-1 , 3.ஈேராடு (ந) - சாமியப்பா வதீி -3 வார்டுஎண்-1 , 

4.ஈேராடு (ந) - பம்பிங் ஸ்ேடசன் ேராடு -1 வார்டுஎண்-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 

திருநகர்காலனி638003    

,ேமற்குப்பகுதி கிழக்கு பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் வலது மத்தியபகுதி

1.ஈேராடு (ந) - பம்பிங் ஸ்ேடசன் ேராடு -2 வார்டுஎண்-1 , 2.ஈேராடு (ந) - 

மாதவ காடு முதல் ெதரு வார்டுஎண்-1 , 3.ஈேராடு (ந) - மாதவ காடு 

இரண்டாவது ெதரு வார்டுஎண்-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 மாநகராட்சி ெபண்கள் உ.நி.பள்ளி, 

காேவr ேராடு 638003    ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - ேக.என்.ேக. ேராடு வார்டுஎண்-9,10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 மாநகராட்சி ெபண்கள் உ.நி.பள்ளி, 

காேவr ேராடு 638004   ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப் 

பகுதி அைற எண். 7

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-9 - பூங்குன்றனார் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-3 - 

விநாயகர் ேகாவில் வதீி-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 நாகா ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி, 

கண்ைணயன்வதீி ஈேராடு - 638003  

  ,வடக்குப் பார்த்த ைமய 

சிெமண்ட் சீட் கட்டிடம் ேமற்குபகுதி

1.ஈேராடு (ந) - பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி வார்டுஎண்-9 , 2.ஈேராடு (ந) - ரங்க 

வதீி வார்டுஎண்-9 , 3.ஈேராடு (ந) - வரீ வதீி வார்டுஎண்-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112 நாகா ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி, 

கண்ைணயன்வதீி ஈேராடு - 638003  

  ,வடக்குப் பார்த்த ைமய 

சிெமண்ட்சீட் கட்டிடம் கிழக்குப் 

ி

1.ஈேராடு (ந)வார்டு2 - புதுைம காலனி , 2.ஈேராடு (ந) - ேக.என்.ேக. ேராடு 

வார்டுஎண்-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 சித்தார்த்தாெமட்rக்உயர்நிைலப்பள்

ளி, திருநகர்காலனி 638003    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - ெஜயேகாபால் வதீி-2 வார்டுஎண்-2 , 2.ஈேராடு (ந) - சின்னப்பா 

ேல அவுட்-1 வார்டுஎண்-2 , 3.ஈேராடு (ந) - சின்னப்பா ேல அவுட்-2 வார்டுஎண்-

3 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு எண்-2 - ெஜயேகாபால் வதீி-1 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு 

எண்-2 - ெஜயேகாபால் வதீி-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 சித்தார்த்தாெமட்rக்உயர்நிைலப்பள்

ளி, திருநகர்காலனி 638003    

,ெதற்குபார்த்த ைமயப்பகுதி பவானி 

பிளாக்

1.ஈேராடு (ந) - ேக.என்.ேக. ேராடு-1 வார்டுஎண்-9 , 2.ஈேராடு (ந) - ேக.என்.ேக. 

ேராடு-2 வார்டுஎண்-9 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு9 - கண்ைனயன் வதீி1 , 4.ஈேராடு 

(ந) வார்டு எண்-9 - கன்ைனயன் வதீி -2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 மா.ஆரம்பப்பள்ளி,வினாயகர்ேகாயில்

வதீி கருங்கல்பாைளயம் 638003    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-3 - கணபதிபுரம் , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-4 - பச்சியம்மன் 

ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 மா.ஆரம்பப்பள்ளி,வினாயகர்ேகாயில்

வதீி கருங்கல்பாைளயம் 638003    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

இடது பக்க கைடசி அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-4 - விநாயகர் ேகாவில் வதீி-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

117 117 மாநகராட்சிெதாடக்கப்பள்ளி,திருநகர்

காலனி638003    ,கிழக்கு பார்த்த 

வில்ைல கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-3 - கிருஷ்ணம்பாைளயம் ேராடு-1 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-3 -

 கிருஷ்ணம்பாைளயம் ேராடு-4 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-3 - 

கிருஷ்ணம்பாைளயம் ேராடு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 குட்ெசப்பர்டு ெமட்rக் பள்ளி, 

கருங்கல்பாைளயம் ஈேராடு - 638003 

   ,ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-5 - வண்டியூரான் ேகாவில் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-5 - 

வாய்க்கால்பாலம் குடிைசபகுதி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு- 8 - 

ெபrயமாrயம்மன்ேகாவில்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 குட்ெசப்பர்டு ெமட்rக்பள்ளி, 

கருங்கல்பாைளயம் ஈேராடு - 638003 

   ,ெதற்கு பார்த்த வில்ைல 

கட்டிடம் நடுப்பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-5 - ெகாங்குநகர் காேவr ேராடு , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-4 - 

அழகரசன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 குட்ெசப்பர்டு  

ெமட்rக்பள்ளிஇகருங்கல்பாைளயம் 

ஈேராடு - 638003    ,ெதற்குப் 

பார்த்த வில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு 

ி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-6 - காமாட்சியம்மன் ேகாவில் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-

6 - காமாட்சிஅம்மன் ேகாவில் சந்து , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-6 - வடக்கு சின்ன 

மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 குட்ெசப்பர்டு ெமட்rக் பள்ளி 

கருங்கல்பாைளயம் ஈேராடு -638003  

  ,ெதற்குப் பார்த்த வில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-6 - கிழக்கு சின்ன மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 2.ஈேராடு 

(ந) வார்டு-5 - காேவr ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

122 122 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளிதிருநகர்கா

லனி638003    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் தைலைம 

ஆசிrயர்அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-3 - கிருஷ்ணம்பாைளயம் ேராடு-2 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-3 -

 கிருஷ்ணம்பாைளயம் ேராடு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளிகருங்கல்பா

ைளயம் 638003    ,ெதற்கு பார்த்த 

பைழய ஏ சி சி ேமற்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-4 - கிருஷ்ணன் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-5 - ராயல் ேல 

அவுட் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளிகருங்கல்பா

ைளயம் 638003    ,ெதற்குபார்த்த 

பைழய ஏ சி சி ேமற்கு பகுதி 

கைடசி அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-4 - ெசாக்காயி ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 மாநகராட்சிஆ.பள்ளிவிநாயகர்ேகாயி

ல்வதீிக.பாைளயம்638003    ,ெதற்கு 

பார்த்த ைமய தார்சு கட்டிடம் 

இடது பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-5 - ராஜேகாபால் ேதாட்டம் ெந-1 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-5 - 

ராஜேகாபால் ேதாட்டம்-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 மாநகராட்சிஆ.பள்ளிவிநாயகர்ேகாயி

ல்வதீிக.பாைளயம்638004   ,ெதற்கு 

பார்த்த ைமய தார்சு கட்டிடம் 

வலது பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-5 - ராஜேகாபால் ேதாட்டம் ெந-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

127 127 குட்ெசப்பர்டு ெமட்rக் 

பள்ளிக.பாைளயம்638003    ,வடக்கு 

பார்த்த ஏ.சி.சி. கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - குமணன் வதீி , 2.ஈேராடு (ந)வார்டு-6 - 

சின்னமாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 மாந.ஆ.பள்ளி,ெப.மாrயம்மன்ேகாவி

ல்வதீி638003    ,கிழக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சுக்கட்டிடம் மத்திய அைற

1.ஈேராடு (ந)வார்டு -6 - ெசங்குட்டுவன் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு -7 - 

ஐயம்ெபருமாள் சந்து , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - அரசிளங்ேகா வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 மாந.ஆ.பள்ளி,ெப.மாrயம்மன்ேகாவி

ல்வதீி638003    ,கிழக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் ெத.பகுதி

1.ஈேராடு (ந)வார்டு-7 - முத்துகருப்ப சந்து , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு5 - குயிலான் 

ேதாப்பு 1 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-5 - குயிலான் ேதாப்பு -2 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-

5 - குயிலான் ேதாப்பு -3 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - ெதாப்ைபயர் சந்து , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 மாந.ஆ.பள்ளி,ெப.மாrயம்மன்ேகாவி

ல்வதீி638003    ,கிழக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 

பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - பரசுராம சந்து , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - பழனி சந்து , 

3.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - மருத வரீாசாமி ேகாயில் வதீி , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 -

 ைவயாபுr சந்து , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - ஆறுமுகம் வதீி , 6.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-8 - ஓங்காளியம்மன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 மாந.ஆ.பள்ளிஇ ெபr.மாrயம்மன் 

ேகாவில் வதீி - 638003    ,வடக்கு 

பார்த்த ேமற்குப் பகுதி 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்

1.ஈேராடு (ந) வார்டு -6 - ெபான்னுசாமி வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - வரீப்ப 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

132 132 மாந.ஆ.பள்ளி, ெபr.மாrயம்மன் 

ேகாவில் வதீி 638003    ,ேமற்க்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்குப் 

பகுதி ஐசிடிஎஸ் ெசன்டர் எண். 11.

1.ஈேராடு (ந) வார்டு  -8 - மரப்பாலம் ெமயின் ேராடு , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-6 - 

ேசக்கிழார் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 மாநகராட்சி 

ஆ.பள்ளி,ெபrயமாrயம்மன்ேகாவில்

வதீி638003    ,வடக்கு பார்த்த 

ைமய ஆஸ்ெபட்டாஸ் கட்டிடம் 

ண்

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - மரப்பாலம் ேராடு-1 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - 

மரப்பாலம் ேராடு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 மாநகராட்சி 

ஆ.பள்ளி,ெபrயமாrயம்மன்ேகாவில்

வதீி638003    ,வடக்கு பார்த்த 

ைமய ஆஸ்ெபட்டாஸ் கட்டிடம் 

ண்

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - மரப்பாலம் ேராடு-2 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - 

மரப்பாலம் ேராடு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 மாநகராட்சி.ஆ.பள்ளி,ெபrயமாrயம்

மன்ேகாவில்வதீி638003    ,வடக்கு 

பார்த்த ைமய ஆஸ்ெபட்டாஸ் 

கட்டிடம் அைற எண். 3

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - மரப்பாலம் ேராடு-6 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - 

மரப்பாலம் ேராடு-7 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - மரப்பாலம் ேராடு-8 , 4.ஈேராடு 

(ந) வார்டு-7 - மரப்பாலம் ேராடு-9 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - மரப்பாலம் ேராடு-

10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

136 136 மாநகராட்சி.ஆ.பள்ளி,ெபrயமாrயம்

மன்ேகாவில்வதீி638003    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஆஸ்ெபட்டாஸ் கட்டிடம் 

அைற எண்  2

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-7 - மரப்பாலம் ேராடு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 மாநகராட்சி 

ெபண்கள்உயர்.நி.பள்ளி,காேவrேராடு

638003    ,ெதற்குப்பார்த்த புதிய 

தார்சுக்கட்டிடம்

1.ஈேராடு (ந)வார்டு-8 - காேவr ேராடு , 2.ஈேராடு (ந)வார்டு-8 - பச்சியப்பா சந்து 

, 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-8 - புது காேவr ேராடு , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-8 - 

கrகாலன் வதீி , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-8 - ராஜராசன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி.இராஜாஜிபு

ரம்638003    ,ெதற்குப் பார்த்த 

ைமய தார்சுக்கட்டிடம்

1.ஈேராடு (ந) - இராஜாஜிபுரம் வார்டுஎண்-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி,இராஜாஜிபு

ரம்638003    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்குபகுதி

1.ஈேராடு (ந) - இராஜாஜிபுரம் வார்டுஎண்-11 , 2.ஈேராடு (ந) - சுப்ைபயன் வதீி 

வார்டுஎண்-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 மாநகராட்சி ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி,காேவr ேராடு ஈேராடு - 

638003    ,ெதற்குப் பார்த்த புதிய 

தார்சுக் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - வரகப்பா வதீி வார்டுஎண்-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

141 141 மாநகராட்சி ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி,காேவr ேராடு ஈேராடு -

638003    ,ெதற்குப் பார்த்த புதிய 

தார்சுக் கட்டிடம் ைமயப்  பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - சகன் வதீி வார்டுஎண்-17 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 மா.நகராட்சி காமராஜ் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,காேவrேராடு 

638003    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதிஅஎ 22

1.ஈேராடு (ந) - ஜானகி அம்மாள் ேல-அவுட் வார்டுஎண்-17 , 2.ஈேராடு (ந) - மில் 

வதீி வார்டுஎண்-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 மா.காமராஜ் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

காேவrேராடு 638003    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் மத்திய 

பகுதிஅைறஎண்.23

1.ஈேராடு (ந) - காந்திபுரம் வார்டுஎண்-10 , 2.ஈேராடு (ந) - காந்திபுரம்-1 

வார்டுஎண்-10 , 3.ஈேராடு (ந) - காந்திபுரம்-2 வார்டுஎண்-10 , 4.ஈேராடு (ந) - 

காந்திபுரம்-3 வார்டுஎண்-10 , 5.ஈேராடு (ந) - கந்தசாமி சந்து-1 வார்டுஎண்-17 , 

6.ஈேராடு (ந) - கந்தசாமி சந்து-2 வார்டுஎண்-16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 மா.காமராஜ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

காேவrேராடு 638003    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ைமயப்பகுதி அைறஎண் 24

1.ஈேராடு (ந) - குரங்குகுட்ைட ேராடு வார்டுஎண்-17 , 2.ஈேராடு (ந) - 

குரங்குகுட்ைட ேராடு-1 வார்டுஎண்-17 , 3.ஈேராடு (ந) - குரங்கு குட்ைட ேராடு-2 

வார்டுஎண்-17 , 4.ஈேராடு (ந) - குரங்கு குட்ைட சந்து வார்டுஎண்-17 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 தமிழ்நாடு விைளயாட்டு வளர்ச்சிக் 

கழகம் வ.உ.சி.பார்க் 638003    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

அைற எண்.1.

1.ஈேராடு (ந) - வரீபத்திர ெமயின் வதீி வார்டுஎண்-12 , 2.ஈேராடு (ந) - 

வரீபத்திர வதீி-1 வார்டுஎண்-12 , 3.ஈேராடு (ந) - வரீபத்திர வதீி-2 வார்டுஎண்-12 

, 4.ஈேராடு (ந) - வரீபத்திர வதீி-3 வார்டுஎண்-12 , 5.ஈேராடு (ந) - வரீபத்திர வதீி-

4 வார்டுஎண்-12 , 6.ஈேராடு (ந) - வரீபத்திர வதீி-5 வார்டுஎண்-12 , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

146 146 தமிழ்நாடு விைளயாட்டு வளர்ச்சிக் 

கழகம் வ.உ.சி.பார்க் 638003    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம்  

அைற எண் 2

1.ஈேராடு (ந)வார்டு12 - எ.பி.டி. ேராடு , 2.ஈேராடு (ந) - கிருஷ்ணன் வதீி 

வார்டுஎண்-12 , 3.ஈேராடு (ந) - ஈ.வி.ேக. சம்பத் சாைல வார்டுஎண்-12 , 

4.ஈேராடு (ந) வார்டு-12ம் - ெசங்ேகாட சந்து , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-12 - 

ேகாவலன் வதீி  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ெசங்குந்தர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,பிரப்

ேராடு638001    ,ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் அைறஎண்.3

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-13 - முனிசிபல் காலனி ேராடு-1 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-13 - 

முனிசிபல்காலனி-2 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-13 - முனிசிபல்காலனி-3 , 4.ஈேராடு 

(ந) -வார்டு-13 - முனிசிபல்காலனி-4 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-13 - 

முனிசிபல்காலனி-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ெசங்குந்தர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,பிரப்

ேராடு638001    ,ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் மத்தியஅைறஎண்.2

1.ஈேராடு (ந) - கிருஷ்ணசாமி வதீி வார்டுஎண்-13 , 2.ஈேராடு (ந) - திரு.வி.க. 

ேராடு வார்டுஎண்-13 , 3.ஈேராடு (ந) - ஈ.வி. நஞ்சப்பா ேராடு வார்டுஎண்-14 , 

4.ஈேராடு (ந) - அண்ணாமைல ேல அவுட் வார்டுஎண்13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 தமயந்திபாபுேசட்நகராட்சிதிருமணம

ண்டபம்வாசுகிவதீி638001    ,வடக்கு 

பார்த்த ேமற்கு பகுதி அைற

1.ஈேராடு (ந) - வடக்கு ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதீி வார்டுஎண்-14 , 2.ஈேராடு (ந) - 

அகில்ேமடு வதீி-1 வார்டுஎண்-15 , 3.ஈேராடு (ந) - அகில்ேமடு வதீி-2 வார்டுஎண்-

15 , 4.ஈேராடு (ந) - அகில்ேமடு வதீி-3 வார்டுஎண்-15 , 5.ஈேராடு (ந) - 

அகில்ேமடு வதீி-4 வார்டுஎண்-14 , 6.ஈேராடு (ந) - அகில்ேமடு வதீி-5 வார்டுஎண்-

14 , 7.ஈேராடு (ந) - அகில்ேமடு வதீி-6 வார்டுஎண்-14 , 8.ஈேராடு (ந) - 

அகில்ேமடு வதீி-7 வார்டுஎண்-14 , 9.ஈேராடு (ந) - அகில்ேமடு வதீி வார்டுஎண்-

15 , 10.ஈேராடு (ந) - அகில்ேமடு வதீி ெமயின்  வார்டுஎண்-14 , 11.ஈேராடு (ந) - 

நாச்சியப்பா வதீி-1  வார்டுஎண்-15 , 12.ஈேராடு (ந) - நாச்சியப்பா வதீி-2 

வார்டுஎண்-15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

150 150 தமயந்திபாபுேசட்நகராட்சிதிருமணம

ண்டபம்வாசுகிவதீி 638001    

,முன்புறம் கிழக்குப் பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - காசியண்ண வதீி வார்டுஎண்-14 , 2.ஈேராடு (ந) - முனியப்பன் 

ேகாவில் வதீி வார்டுஎண்-14 , 3.ஈேராடு (ந) - கண்ணகி வதீி வார்டுஎண்-14 , 

4.ஈேராடு (ந) - கண்ணகி வதீி உப சந்து வார்டுஎண்-14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 தமயந்திபாபுேசட்நகராட்சிதிருமணம

ண்டபம்,வாசுகிவதீி638001    

,பிரதான கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த 

அைற

1.ஈேராடு (ந) - பழனிமைல வதீி வார்டுஎண்-15 , 2.ஈேராடு (ந) - ேநரு வதீி 

வார்டுஎண்-15 , 3.ஈேராடு (ந) - முத்துசாமி வதீி வார்டுஎண்-15 , 4.ஈேராடு (ந) - 

பழனிமைல வதீி உப சந்து வார்டுஎண்-15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி,காமராஜ் 

வதீி638001    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சுகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந)வார்டு-22 - ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - 

ெபருமாள் ேகாவில் வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - வடக்கு ெபருமாள் 

ேகாவில் வதீி , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - ேமற்கு ெபருமாள் ேகாவில் வதீி , 

5.ஈேராடு (ந) வார்டு-15 - கிழக்குெபருமாள் ேகாயில் வதீி , 6.ஈேராடு 

(ந)வார்டு22 - ேமற்குஅனுமந்தராயன் ேகாவில் வதீி , 7.ஈேராடு (ந)வார்டு22 - 

கிழக்கு அனுமந்தராயன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ெசங்குந்தர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,பிரப்

ேராடு638001    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி 

அைறஎண் 13

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23 - சீரங்க வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23 - 

தில்ைல நகர் , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23 - பாரதி வதீி , 4.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-23 - பிரப் ேராடு , 5.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23 - திருவள்ளுவர் 

குடிைசகள்  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

154 154 ெசங்குந்தர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,பிரப்

ேராடு638001    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு பகுதிஅைற-14

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23 - ெதப்பக்குளம் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23 - 

வாசுகி வதீி-1 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23 - வாசுகி வதீி ெந-2 , 4.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-23 - வாசுகி வதீி ெந-3 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23 - வாசுகி வதீி 

ெந-4 , 6.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-23 - வாசுகி வதீி ெந-5 , 7.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-23 - வாசுகி வதீி ெந-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி,காமராஜ் 

வதீி 638001    ,வடக்குப் பார்த்த 

தார்சுக் கட்டிடம் நடுப்பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-22 - வக்கீல்சாமி வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-22 - 

ெகாத்துக்கார நல்லா வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-22 - அழகிr வதீி , 

4.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - பிருந்தா வதீி , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - ெசாக்கநாத 

வதீி  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி,காமராஜ் 

வதீி 638001    ,கிழக்குப் பார்த்த 

தார்சுக் கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி 

ஐசிடிஎஸ் ெசன்டர் எண். 36

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - ராமசாமி வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - 

ெவங்கடாசலம் வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - காமராஜ் வதீி , 4.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-22 - திருேவங்கடசாமி வதீி , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - என்.எம்.எஸ். ேல-

அவுட் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157 மாநகராட்சி காமராஜ் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி,  காேவr ேராடு638003    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குப் பகுதி அைற எண் 25

1.ஈேராடு (ந) - ஓட்டுக்கார சின்ைனயா வதீி வார்டுஎண்-16 , 2.ஈேராடு (ந) - 

கந்தசாமி வதீி வார்டுஎண்-16 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16 - 

ெகாங்கலம்மன்ேகாவில்ெதரு , 4.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16 - சுல்தான் 

ேபட்ைட , 5.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16 - மஜத் வதீி , 6.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-

16 - ஆர்.ேக.வி. ேராடு , 7.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16 - ேமற்கு ெகாங்கலம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 8.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16 - ஹசன் வதீி , 9.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-16 - ஹசன் வதீி உப சந்து , 10.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16 - ஜின்னா 

வதீி , 11.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16 - கிழக்குெகாங்காளம்மன்ேகாவில்ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஈ.ேக.எம்.அப்துல்கனிமதர்ஸாமூஸ்l

ம்உ.நிபள்ளி  காேவrேராடு638001    

,பிரதானதார்சுக் கட்டிடம் அைற 

எண்.1

1.ஈேராடு (ந)வார்டு18 - கற்பகம் ேல-அவுட்-1 , 2.ஈேராடு (ந)வார்டு18 - கற்பகம் 

ேல அவுட்-2 , 3.ஈேராடு (ந)வார்டு18 - கற்பகம் ேல-அவுட்-3 , 4.ஈேராடு 

(ந)வார்டு18 - கற்பகம்ேலஅவுட் 4 , 5.ஈேராடு (ந)வார்டு18 - கற்பகம் ேலஅவுட் 5 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஈ.ேக.எம்.அப்துல்கனிமதர்ஸாமூஸ்l

ம்உ.நிபள்ளி  காேவrேராடு638001    

,பிரதானதார்சுக் கட்டிடம் அைற 

எண்.3

1.ஈேராடு (ந)வார்டு18 - ேமாசி கீரனார் வதீி-1 , 2.ஈேராடு (ந)வார்டு18 - லட்சுமி 

நாராயணன் நகர் , 3.ஈேராடு (ந)வார்டு18 - ேமாசி கீரனார் வதீி-4 , 4.ஈேராடு 

(ந)வார்டு18 - ேமாசி கீரனார் வதீி-6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160 ஈ.ேக.எம்.அப்துல்கனிமதர்ஸாமூஸ்l

ம்உ.நிபள்ளி கா.ேராடு638001    

,அைற எண்.14

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16 - வைளயக்கார வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16 - 

வைளயக்கார வதீி மக்கான் ைமதானம் , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-16 - 

ெசல்லபாட்சா வதீி , 4.ஈேராடு (ந)வார்டு-16 - ெவங்கட்டெபருமாள் வதீி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஈ.ேக.எம்.அப்துல்கனிமதர்ஸாமூஸ்l

ம்உ.நிபள்ளி கா.ேராடு638001    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

அைறஎண் 12

1.ஈேராடு (ந) - காேவr ேராடு வார்டு-16,18 , 2.ஈேராடு (ந) - ேமாசி கீரனார் வதீி-

2 வார்டு-18 , 3.ஈேராடு (ந) - ேமாசி கீரனார் வதீி-3 வார்டு-18 , 4.ஈேராடு (ந) - 

ேமாசி கீரனார் வதீி-5 வார்டு-18 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 மாந.து.பள்ளிெப.மாrயம்மன்ேகாவில்

வதீி638003    ,வடக்குப்பார்த்த 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-18 - ேகாட்ைடயர்வதீி 1 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-18 - 

ேகாட்ைடயார் வதீி-2 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு -18 - ேகாட்ைடயார் வதீி-3 , 

4.ஈேராடு (ந) வார்டு-8 - ரங்கநாதன்வதீி-1 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு -8 - ரங்கநாதன் 

வதீி-2 , 6.ஈேராடு (ந) வார்டு-8 - கிருஷ்ணமூர்த்தி ேதாட்டம்-1 , 7.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-8 - கிருஷ்ணமூர்த்தி ேதாட்டம்-2 , 8.ஈேராடு (ந) வார்டு-8 - 

கிருஷ்ணமூர்த்தி ேதாட்டம்-3 , 9.ஈேராடு (ந) வார்டு-8 - கிருஷ்ணமூர்த்தி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 மாநகராட்சி ஆரம்பப் 

பள்ளி,வைளயக்கார வதீி ஈேராடு -

638001    ,ெதற்குப் பார்த்த 

சீெமண்ட் சீட் கட்டிடம் ேமற்குபகுதி

1.ஈேராடு (ந) - மீராைமதீன் வதீி வார்டு-20 , 2.ஈேராடு (ந) - எஸ்.எஸ்.ேலஅவுட் 

வார்டு-20 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு20 - அய்யனாரப்பன் ேகாவில் வதீி-1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

164 164 மாநகராட்சி ஆரம்பப் 

பள்ளி,வைளயக்காரவதீி ஈேராடு - 

638001    ,ெதற்குப் பார்த்த 

சீெமண்ட் சீட் கட்டிடம் கிழக்குப் 

ி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-20 - மாதவ கிருஷ்ணா வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 மகாஜன உயர்நிைலப் பள்ளி, 638001 

   ,ேமற்குப்பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடம் அைற எண்.6

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-20 - அய்யனாரப்பன் ேகாவில் வதீி-2 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-

20 - அய்யனாரப்பன்ேகாவில்வதீி 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 மகாஜன உயர்நிைலப் பள்ளி, 638001 

   ,ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 

வில்ைலக் கட்டிடம்

1.ஈேராடு (ந) - ெஜயராம் சந்து வார்டு-32 , 2.ஈேராடு (ந) - குப்பி பாலம் ேராடு 

வார்டு-32 , 3.ஈேராடு (ந) - ராதாகிருஷ்ணன் வதீி வார்டு-19 , 4.ஈேராடு (ந) - 

காமாட்சி காடு வார்டு-19 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-32 - ரங்கசாமி சந்து , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி,வைளயக்

காரவதீி638001    ,ேமற்குப்பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ைமயப்பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு -19 - வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட்-1முதல் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) 

வார்டு -19 - வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட்-1 இரண்டாவது வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-

19 - பாலுசாமி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

168 168 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி 

வைளயக்காரவதீி638001    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

வடக்குப் பகுதி அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு 19 - வி.வி.சி.ஆர் ேலஅவுட்2 முதல் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) 

வார்டு 19 - வி.வி.சி.ஆர் ேலஅவுட்2 இரண்டாவது வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு -

19 - வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட் 2-மூன்றாவது வதீி , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு -19 - 

வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட் 2-நான்காவது வதீி , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு -19 - 

வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட் 2-ஐந்தாவது வதீி , 6.ஈேராடு (ந) வார்டு -19 - 

வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட் 2-ஆறாவது வதீி , 7.ஈேராடு (ந) வார்டு -19 - 

வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட் 2-ஏழாவது வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 மகாஜனஉயர்நிைலப்பள்ளி638001    

,ேமற்குப்பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடம்

1.ஈேராடு (ந) வார்டு -19 - வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட்3-முதல் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) 

வார்டு -19 - வி.வி.சி.ஆர் ேல-அவுட்3-இரண்டாவது வதீி  , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி,வைளயக்

காரவதீி638001    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-20 - மாrமுத்து வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-20 - 

அகத்தியர் வதீி-1 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-20 - அகத்தியர்வதீி-2 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி,வைளயக்

காரவதீி638001    ,ேமற்கு 

பார்த்ததார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

அைற இடதுபகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு -32 - வைளயக்கார வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு -32 - 

ெசாக்கிலிங்கம் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 மாநகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி,வைளயக்

காரவதீி638001    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு அைற 

வலது பக்கம்

1.ஈேராடு (ந) வார்டு -32 - வைளயக்கார வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

173 173 மகாஜனஉயர்நிைலப்பள்ளி,அக்ரஹார

வதீி638001    ,சரஸ்வதிமஹால் 

ேமற்குப்பார்த்த அ.எ.23.ஏ.சி.சீ

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-21 - புதுஅக்ரஹார வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-21 - 

வாணிய பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-21 - ெபான்வதீி , 

4.ஈேராடு (ந) வார்டு-21 - சத்தியமூர்த்தி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 மகாஜனஉயர்நிைலப்பள்ளி,அக்ரஹார

 வதீி638001    ,சரஸ்வதிமஹால் 

கிழக்கு பார்த்த ஏ.சி.சீட் இடதுபுறம்

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-21 - அக்ரஹார வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 மகாஜனஉயர்நிைலப்பள்ளி,அக்ரஹார

 வதீி638001    ,சரஸ்வதிமஹால் 

கிழக்கு பார்த்த ஏ.சி.சீட் வலது பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-21 - அக்ரஹார வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 சி.எஸ்.ஐ.ஆரம்பப்பள்ளிபைழயரயில்

ேவஸ்ேடஷன்அருகில்638002    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

ெதற்குபகுதிவஅ

1.ஈேராடு (ந)வார்டு-33 - ேமாகன் ேதாட்டம் , 2.ஈேராடு (ந)வார்டு-33 - 

கரூர்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 சி எஸ் ஐ ஆரம்பப் பள்ளி ேநதாஜி 

ேராடு பைழய ரயில்நிைலயம் 

ஈேராடு - 638002    ,ெதற்குப் 

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம் 

ி க் ப் ி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-31 - ெவங்கிடுசாமி வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-35 - 

வாய்க்கால் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

178 178 சி எஸ் ஐ ஆரம்பப் பள்ளி ேநதாஜி 

ேராடு பைழய ரயில்நிைலயம் 

ஈேராடு - 638002    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

ி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-31 - நடராஜ திேயட்டர் அருகில் உள்ள அடுக்கு மாடி 

வடுகள் , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-33 - ேகாணவாய்க்கால் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 மாநகராட்சிதுவக்கப்பள்ளி கச்ேசr 

வதீி638001    ,கிழக்கு பார்த்த 

பிரதான தார்சு கட்டிடம் தைரதளம் 

வடக்குப் பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-31 - ஓr வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-31 - காளேமகம் வதீி , 

3.ஈேராடு (ந) வார்டு-31 - ெமாய்தீன் வதீி , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-31 - கச்ேசr 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 மாநகராட்சிதுவக்கப்பள்ளி கச்ேசr 

வதீி638001    ,கிழக்கு பார்த்த 

பிரதான தார்சு கட்டிடம் தைரதளம் 

ெதன் பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-31 - நச்சினார்க்கினியர் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-31 - 

பாr வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-31 - கம்பர் வதீி , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-31 - 

நஞ்ைசயா சந்து , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-31 - நக்கீரர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 புனித மrயன்ைன 

நடுநிைலப்பள்ளிபூந்துைறேராடு638001

    ,வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-30 - உப்புக்கிணறு சந்து , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-30 - 

சீதக்காதி வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-30 - ேநதாஜி வதீி , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-30 

- மண்டபம் வதீி , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - பூம்புகார் வதீி , 6.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-29 - காந்திஜி ேராடு , 7.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - ெவட்னr ஆஸ்பத்திr 

ே டு ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

182 182 ெசயிண்டேமrஸ்உயர்நிைலப்பள்ளி

பூந்துைறேராடு638001    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு.பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-30 - குந்தைவ வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-30 - அங்கமுத்து 

சந்து , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-30 - ஆஜாத் வதீி , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-30 - 

ேகாப்ெபருந்ேதவியார் வதீி , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-30 - அருள்ெமாழி வதீி , 

6.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - பைழயபூந்துைர ேராடு ஒைடபள்ளம் , 7.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-29 - பூந்துைர ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காந்திஜி ேராடு 638001    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமய அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-30,33&35 - ேநதாஜி ேராடு , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-30,33&35 - 

ேநதாஜி ேராடு மரப்பாலம் குடிைசகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 அரசினர் துவக்கப் பள்ளி,ெபrயார் 

வதீி ஈேராடு -638001    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப் 

பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-21 - ெபrயார் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - பிரப் ேராடு , 

3.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - அண்ணாஜி வதீி , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - 

சிவசண்முகம் வதீி , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-22 - முத்துரங்கம் வதீி , 6.ஈேராடு 

(ந)  வார்டு-22 - பிரகாசம் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ெசயிண்ட்ேமrஸ்உயர்நிைலப்பள்ளிஈ

ேராடு638001    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் மத்திய பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-21 - ெநடுஞ்ேசரலாதன் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - 

மைறமைல அடிகள் வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - குப்பக்காத்தான் வதீி , 

4.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - சம்பந்தர் வதீி , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - குறுக்கு வதீி 

, 6.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - நடு வதீி , 7.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - 

ெபாற்ைகப்பாண்டியன் வதீி , 8.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - குப்பக்காத்தான் சந்து , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

186 186 அரசினர்ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

காந்திஜி வதீி638001    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - ெபரும்பள்ளம் ஓைடக் குடிைசகள்  வார்டு-36 , 2.ஈேராடு (ந) - 

காமராஜபுரம் வார்டு-36 , 3.ஈேராடு (ந) - ஜவீானந்தம் ெபரும்பள்ளம் ஓைட  

வார்டு-36 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 அரசினர்ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காந்திஜி ேராடு 638 001    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-36 - புதுைமக்காலனி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-36 - 

ஜவீானந்தம் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 அரசினர்ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

 காந்திஜிேராடு638001    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி 2வது அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - புது வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-29 - நாலடியார் வதீி , 

3.ஈேராடு (ந) வார்டு-36 - ஜவீானந்தம்ேராடுவ.ீவஅடுக்குமாடி குடிருப்புகள் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 அரசினர்ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காந்திஜி ேராடு638001    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

முன்பக்கம் ேமற்குப்பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-36 - ஜவீானந்தம்ேராடுவ.ீவாஅடுக்குமாடிகுடியிருப்புகள் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி எஸ் 

ேக சி ேராடு 638001    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம்கிழக்கு பகுதி அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-27 - கந்தப்ப வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-27 - 

எஸ்.ேக.சி ேராடு (1-161)(2-230) , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-27 - முத்துசாமி 

ேலஅவுட் , 4.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-27 - கந்தப்ப சந்து , 5.ஈேராடு (ந) - 

முத்துேவலப்ப வதீி , 6.ஈேராடு (ந) - முத்துேவலப்ப சந்து , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

191 191 கைலமகள்கல்விநிைலயம்ெபrயண்

ணவதீி638001    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 4ம் 

வகுப்பு ஏ பிrவு

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - கைலமகள் கல்விநிைலயம் ேராடு , 2.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-25 - முத்துசாமி சந்து , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - ெபrயண்ண 

வதீி , 4.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - ெமாசுவண்ண சந்து , 5.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-25 - அதியமான் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 கைலமகள்கல்விநிைலயம்ெபrயண்

ணவதீி638001    ,வடக்கு 

பார்த்ததார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி 5ம் வகுப்பு சி பிrவு

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - ெபருமாள் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - 

சின்னப்பா வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - பாவாைட வதீி , 4.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-25 - வாமைல வதீி , 5.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - பவர் ஹவுஸ் 

காலனி , 6.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26 - வரதராஜன் வதீி , 7.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-26 - அருண் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 மாநகராட்சி நடு நிைலப் 

பள்ளி,இைடயன்காட்டுவலசு 

ஈேராடு - 638011    ,ெதற்கு பார்த்த 

ைமய தார்சு கட்டிடம் ேமற்குபகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-24 - சின்னமுத்து வதீி ெமயின் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 மாநகராட்சி நடுநிைலப் 

பள்ளி,இைடயன்காட்டுவலசு 

ஈேராடு - 638011    ,ெதற்கு பார்த்த 

ைமய தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் 

ி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-24 - பிரப் ேராடு , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-24 - வாரணவாசி 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195 மா.நடுநிைலப்பள்ளிஇைடயன்காட்டு

வலசு638011    ,கிழக்கு பார்த்த 

மத்திய வடக்குபகுதி.அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-24 - சின்னமுத்து வதீி-1 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-24 - 

சின்னமுத்து வதீி-2 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-24 - சின்னமுத்து வதீி ெமயின் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 மா.நடுநிைலப்பள்ளிஇைடயன்காட்டு

வலசு638011    ,ெதற்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - சின்னமுத்து வதீி-3 வார்டுஎண்-24 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ெசங்குந்தர் நர்சr மற்றும் பிைரமr 

ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி பிரப் ேராடு 

638001    ,கிழக்கு பார்த்த 

தைரதளம் ெதன்பகுதி அைறஎண் 1

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-13 - பாப்பாத்தி காடு-1 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-13 - 

பாப்பாத்தி காடு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 கைலமகள் கல்வி நிைலயம் 

முத்துக்கருப்பண்ண வதீிNSK638009   

 ,வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சுக் 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-27 - பட்ேடல் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-27 - 

ெமாசுவண்ண வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-27 - குமாரசாமி வதீி , 4.ஈேராடு 

(ந) வார்டு-27 - ஈ.வி.என். ேராடு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

199 199 கைலமகள்கல்விநிைலயம்முத்துக்க

ருப்பண்ணவதீிNSK638009    

,வடக்குப்பார்த்த புதிய 

தார்சுக்கட்டிடம் ேம.ப

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - ஈ.வி.என். ேராடு(261-375)(330-702) , 2.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-26 - பூசாr ெசன்னிமைல வதீி-1 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26 - 

பூசாr ெசன்னிமைல வதீி-2 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26 - பூசாr 

ெசன்னிமைல வதீி-3 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26 - பூசாr ெசன்னிமைல வதீி-

4 , 6.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26 - பூசாr ெசன்னிமைல வதீி-5 , 7.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-39 - மாரப்பா வதீி-1 , 8.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-39 - மாரப்ப வதீி-2 , 

9.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-39 - மாரப்ப வதீி-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 கைலமகள்கல்விநிைலயம்முத்துக்க

ருப்பண்ணவதீிNSK638009    ,கிழக்கு 

பார்த்த மத்திய ஓட்டுவில்ைல 

க.கி.பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26 - பூசாr வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26 - 

என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-2 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26 - என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி 

ெந-3 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26 - என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-4 , 5.ஈேராடு (ந) 

வார்டுஎண்-26 - என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-5 , 6.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26 - 

என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-6 , 7.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-26 - என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 கைலமகள் கல்விநிைலயம் 

முத்துக்கருப்பண்ண வதீி - 638009   

 ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குப் பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - பவர் ஹவுஸ் வதீி வார்டு-25 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - 

பழனியப்பா வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - முத்துக்கருப்பண்ண வதீி , 

4.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - காந்தி நகர் காலனி-1 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-

25 - காந்தி நகர் காலனி-2 , 6.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - காந்தி நகர் காலனி-3 

, 7.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - ஓ.ஏ. ராமசாமி வதீி , 8.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-

25 - ஓ.ஏ. ராமசாமி வதீி-1 , 9.ஈேராடு (ந) வார்டுஎண்-25 - ஓ.ஏ. ராமசாமி வதீி-2 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

202 202 rைலயன்ஸ் வித்யா மந்திர் பள்ளி 

சூரம்பட்டி 638009    ,வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-42 - ஈ.வி.என். ேராடு , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-38 - ஸ்ேடானி 

பிrட்ஜ் குடிைசகள் , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - கிராமைட-1 , 4.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-40 - கிராமைட-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 rைலயன்ஸ் வித்யா மந்திர் பள்ளி 

சூரம்பட்டி 638009    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம்கிழக்குபகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - கிராமைட-3 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - கிராமைட-4 , 

3.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - கிராமைட-5 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-38 - மூலக்கைர , 

5.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - ேவலா வதீி , 6.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - ஔைவயார் 

வதீி , 7.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - லட்சுமணன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 rைலயன்ஸ் வித்யா மந்திர் பள்ளி 

சூரம்பட்டி 638009    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைலகட்டிடம் வடக்குப் 

பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - ேதவா வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - சாந்தான் 

கருக்கு-1 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - சாந்தான் கருக்கு சந்து வதீி , 4.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-40 - சாந்தான் கருக்கு-2 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு40 - சாந்தான் கருக்கு-3 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 இந்து கல்வி நிைலயம் சூரம்பட்டி - 

638009    ,கிழக்குப்பார்த்த ஆர் சி சி 

கட்டிடம் 2ம் அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-39 - கருப்பண்ணசாமி ேகாவில் வதீி-1 , 2.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-39 - கருப்பண்ணசாமி ேகாவில் வதீி-2 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-39 - 

கருப்பண்ணசாமி ேகாவில் வதீி-3 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-39 - கருப்பண்ணசாமி 

ேகாவில் வதீி-4 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-39 - ராஜரத்தினம் வதீி , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 இந்து கல்வி நிைலயம் சூரம்பட்டி - 

638009    ,கிழக்கு பார்த்த ஆர் சி சி 

கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-39 - எஸ்.ேக.சி. ேராடு ெமயின் , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-39 - 

தனக்ேகாடி ேல-அவுட் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

207 207 கைலமகள்கல்விநிைலயம்ெபrயண்

ணவதீி638001    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - கிராமைட ெந-6 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-40 - கிராமைட 

ெந-7 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-38 - ெபrயார் நகர் ெந-16 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-38 - 

ெபrயார் நகர் ெந-17 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-38 - ெபrயார் நகர் ெந-18 , 

6.ஈேராடு (ந) வார்டு-38 - ெபrயார் நகர் ெந-19 , 7.ஈேராடு (ந) வார்டு-38 - 

ெபrயார் நகர் ெந-20 , 8.ஈேராடு (ந) வார்டு-38 - ெபrயார் நகர் ெந-21 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 கைலமகள்கல்விநிைலயம்ெபrயண்

ணவதீி638001    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம்

1.ஈேராடு (ந) - ெபrயார் நகர் ெந-22 , 2.ஈேராடு (ந) - ெபrயார் நகர் ெந-23 , 

3.ஈேராடு (ந) - ஸ்ேடானி பிrட்ஜ் அருகிலுள்ள குடிைசகள் , 4.ஈேராடு (ந) - 

அண்ணாநகர் ெமயின் , 5.ஈேராடு (ந) - ெபrயார் நகர் , 6.ஈேராடு (ந) - 

குளத்துப்பைன , 7.ஈேராடு (ந) - ஸ்ேடானி பிrட்ஜ் - மாஜி ராணுவர் 

ி ப் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 கைலமகள்கல்விநிைலயம்ெபrயண்

ணவதீிNSK.OPP638001    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குப் 

பகுதி 3வது அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-26 - என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெமயின் , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-26 

- என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி ெந-1 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-26 - என்.ஜி.ஜி.ஓ.  காலனி - 

8 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-39 - எஸ்.ேக.சி. ேராடு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 கைலமகள் கல்வி நிைலயம் 

ெபrயண்ணவதீிNSK.OPP638001    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்குப் பகுதி வகுப்ைபைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-39 - எஸ்.ேக.சி. ேராடு-2 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-39 - 

எஸ்.ேக.சி. ேராடு-3 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-39 - எஸ்.ேக.சி. ேராடு-4 , 4.ஈேராடு 

(ந) வார்டு-39 - எஸ்.ேக.சி. ேராடு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

211 211 அrஜனஆண்கள்விடுதி 

ஸ்ேடானிபிrட்ஜ்638001    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-41,45 - ஈ.எம். முத்துக்குமாரசாமி ெமயின் வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 அrஜனஆண்கள்விடுதி, 

ஸ்ேடானிபிrட்ஜ்638001    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

மத்தியஅைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-42 - ஈ.வி.என். ேராடு , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு37 - ஈ.வி.என். 

ேராடு உப சந்து , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு42 - கள்ளியங்காடு , 4.ஈேராடு (ந) 

வார்டு45 - மணல்ேமடு , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு41 - ெபருமாள்காடு , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 அrஜனஆண்கள்விடுதி, 

ஸ்ேடானிபிrட்ஜ்638001    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

கிழக்குஅைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு41 - ஈ.எம்.முத்துகுமாரசாமி வதீி 2 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-41 

- ஈ.எம்.முத்துக்குமாரசாமி  வதீி-3 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-45 - கூட்ஸ் ெசட் 

எதிர்புற குடிைசகள் , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-45 - மணல்ேமடு  , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 அrஜனஆண்கள்விடுதி,ஸ்ேடானிபிr

ட்ஜ்638001    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் அைறேம பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-45 - ஈ.எம்.முத்துக்குமாரசாமி  வதீி-4 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-

45 - கூட்ெசட் எதிர்புற குடிைசகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 அrஜனஆண்கள்விடுதி ஸ்ேடானி 

பிrட்ஜ், ஈேராடு-638001    ,வடக்கு 

பார்த்த  தார்சுக்கட்டிடம் அைற 

கிழக்குபகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-45 - ஈ.எம்.முத்துக்குமாரசாமிவதீி-1 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-

42 - ஈஸ்வரன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

216 216 சி.எஸ்.ஐ ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,ஈேராடு-638001    

,ேமற்கு பார்த்த தைரதளகட்டிடம் 

கிேரஸ்பிளாக்

1.ஈேராடு (ந)வார்டு38 - அேசாகபுr குடிைசகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 சி.எஸ்.ஐ.பிரப்ெமட்rக்ேமல்நிைலப்ப

ள்ளி ஈேராடு638001    ,தார்சு 

கட்டிடம் தைரதளம் மத்தியஅைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - சிதம்பரம் காலனி-2 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-37 - 

ராஜாக்காடு ெந-1 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-37 - ராஜாக்காடு ெந-2 , 4.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-37 - ராஜாக்காடு ெந-3 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-37 - ராஜாக்காடு சந்து , 

6.ஈேராடு (ந) வார்டு-37 - கருப்பண்ண வதீி , 7.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - 

நல்லப்பன் வதீி , 8.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - ேகாவிந்தராஜ் நகர் ெந-1 , 9.ஈேராடு 

(ந) வார்டு-28 - ேகாவிந்தராஜ் நகர் ெந-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 சி.எஸ்.ஐ.ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி

, எஸ்.ேக.சி ேராடு638001    ,ேமற்கு 

பார்த்த தைரதளம்2 அைற வடக்கு 

பகுதி

1.ஈேராடு (ந)வார்டு-42 - ெபாய்ேயறிக்கைர , 2.ஈேராடு (ந)வார்டு-42 - 

ெபாய்ேயறிக்கைர குடிைசகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 சி.எஸ்.ஐ.ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி

, எஸ்.ேக.சி ேராடு638001    ,ேமற்கு 

பார்த்த தைரதளம்2 அைற 

ெதற்குபகுதி

1.ஈேராடு (ந)வார்டு-28 - சிதம்பரம் காலனி , 2.ஈேராடு (ந)வார்டு-28 - சிதம்பரம் 

காலனி-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 சி.எஸ்.ஐ.பிரப்ெமட்rக்ேமல்நிைலப்ப

ள்ளி ஈேராடு638001    

,ேமற்குபார்த்தவில்ைலகட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 ,37 - ெபrயார் நகர்-1 , 2.ஈேராடு (ந)வார்டு-28,37 - 

ெபrயார் நகர்-2 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-37 - ெபrயார் நகர்-3 , 4.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-37 - ெபrயார் நகர்-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

221 221 சி.எஸ்.ஐ.பிரப்ெமட்rக்ேமல்நிைலப்ப

ள்ளி ஈேராடு638001    ,ேமற்கு 

பார்த்த வில்ைலகட்டிடம் 

வடக்குபகுதி அைற

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-37 - ெபrயார் நகர்-5 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-37 - ெபrயார் 

நகர்-6 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-37 - ெபrயார் நகர்-7 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - 

ெபrயார் நகர்-8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 சி.எஸ்.ஐ.ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ஈேராடு638001    ,ேஜ.சி.பிளாக் 

ெதற்குப்பார்த்த ம.அ.எ.7.கி.பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - ெபrயார் நகர் , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - ெபrயார் 

நகர்-9 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - ெபrயார் நகர்-10 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-37 - 

ெபrயார் நகர் ெமயின் ேராடு , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - எப் பிளாக் , 6.ஈேராடு 

(ந) வார்டு-28 - எல் பிளாக் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 சி.எஸ்.ஐ.ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி

, ஈேராடு638001    

,ேஜ.சி.பி.ெதற்க்குபார்த்தேமற்குபகுதி

அைற

1.ஈேராடு(ந) வார்டு-37 - ெபrயார் நகர் 15 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - ெபrயார் 

நகர்-11 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - ெபrயார் நகர்-12 , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - 

ெபrயார் நகர்-13 , 5.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - ெபrயார் நகர்-14 , 6.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-28 - எப் பிளாக் ெபrயார்நகர் , 7.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - ெஹச் பிளாக் 

ெபrயார்நகர் , 8.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - சி பிளாக் ெபrயார்நகர் , 9.ஈேராடு (ந) 

வார்டு28 - எம் பிளாக் ெபrயார்நகர் , 10.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - ஏ5 பிளாக் 

ெபrயார்நகர் , 11.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - எஸ் பிளாக் ெபrயார் நகர் , 

12.ஈேராடு (ந) வார்டு-28 - பி பிளாக் ெபrயார் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 சி.எஸ்.ஐ.ெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி

ஈேராடு638001    ,கிராஸிபிளாக் 

ேமற்கு பார்த்த 

தைரதள3அவடக்குபகுதி

1.ஈேராடு(ந) வார்டு-37 - ெபrயார்நகர்குடிைசமாற்றுவாrயம்E பிளாக் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

225 225 மாநகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி 

ரயில்ேவ காலனி 638002    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈேராடு (ந) - காந்திஜி ேராடு வார்டு-42 , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-43 - தங்க 

ெபருமாள் வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-43 - ஜவீானந்தம் ேராடு , 4.ஈேராடு (ந) 

வார்டு43 - ேசக்தாவூத் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 மாநகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி 

ரயில்ேவ காலனி 638002    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் வடபுறம்

1.ஈேராடு ந வார்டு-44 - ரயில்ேவகாலனி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு43 - 

பாலசுப்ராயலு வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-43 - பட்டக்காரர் வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 மாநகராட்சிதுவக்கப்பள்ளி 

பாலசுப்பராயலு வதீி 638002    

,கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் வடக்குபகுதி அைறஎண் 1

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-43 - காதர் ைமதீன் வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-35 - 

சாம்பசிவம் வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-35 - ராஜாஜி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 மாநகராட்சிதுவக்கப்பள்ளி 

பாலசுப்பராயலு வதீி 638002    

,கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் அைறஎண் 2

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-35 - ஈ.வி.ஆர். வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-35 - ெவங்கட்ட 

வதீி , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-35 - சீனிவாச வதீி , 4.ஈேராடு (ந) வார்டு-43 - காதர் 

ைமதீன் சந்து , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 மாநகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி 

ரயில்ேவ காலனி 638002    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-43 - கிழக்கு பட்டக்கார வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

230 230 மாநகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி 

ரயில்ேவ காலனி 638002    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி அைற 

ண்

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-35 - அண்ணாமைல வதீி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-35 - 

முத்துகுமாரசாமி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 சி எஸ் ஐ ஆரம்பப் பள்ளி ேநதாஜி 

ேராடு பைழய ரயில்நிைலயம் 

ஈேராடு - 638002    ,ேமற்கு பார்த்த 

ெதற்கு பகுதி வில்ைல கட்டிடம்

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-34,43 - பைழய ரயில்ேவ ஸ்ேடசன் ேராடு , 2.ஈேராடு (ந) 

வார்டு-34 - ரயில்ேவ காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 சி எஸ் ஐ ஆரம்பப் பள்ளி ேநதாஜி 

ேராடு பைழய ரயில்நிைலயம் 

ஈேராடு - 638002    ,ேமற்குப் 

பார்த்த வடக்குப் பகுதி வில்ைலக் 

ட் ம்

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-33 - ேநதாஜி ேராடு , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-33 - நகராட்சி 

துப்புரவு பணியாளர்கள் குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 முதன்ைமகல்விஅலுவலகம்பைழய 

இரயில்ேவ ேராடு    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

இடது பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-34 - ஆலமரத்து ெதரு , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-33 - 

முனிசிபல் சத்திரம் ேநதாஜி ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
98   ஈேராடு (கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

234 234 முதன்ைமகல்விஅலுவலகம்பைழய 

இரயில்ேவ ேராடு    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

வலது பகுதி

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-34 - ஆலமரத்து ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

- அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ரயில்ேவகாலனி மா.ேம.நி.பள்ளி 

ெகால்லம்பாைளயம் 638002    

,ேமற்குப்பார்த்த தைரத்தளம் 

கட்டிடம்அஎ 7

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-44 - ரயில்ேவ காலனி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-44 - ரயில்ேவ 

காலனி ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ரயில்ேவகாலனி மா.ேம.நி.பள்ளி 

ெகால்லம்பாைளயம் 638002    

,ேமற்குப்பார்த்த தைரத்தளகட்டிடம் 

அைறஎண்4

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-45 - ரயில்ேவ காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

- -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ரயில்ேவகாலனி மா.ேம.நி.பள்ளி 

ெகால்லம்பாைளயம் 638002    

,ேமற்குப்பார்த்த 

தைரத்தளக்கட்டிடம் அஎண் 5

1.ஈேராடு (ந) வார்டு-44 - எல்.ஜி.ஜி.எஸ்.காலனி , 2.ஈேராடு (ந) வார்டு-44 - 

எல்.ஜி.ஜி.எஸ். காலனி-1 , 3.ஈேராடு (ந) வார்டு-44 - எல்.ஜி.ஜி.எஸ். காலனி -2 , 

4.ஈேராடு (ந) வார்டு-44 - எல்.ஜி.ஜி.எஸ். காலனி -3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 

Þìñ¢ : ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளிஎ

லவமைல638316    ,கிழக்குப்பார்த்த 

தார்சுக் கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி

1.கைரஎல்லப்பாைளயம் (வ.கி)எலவமைல (ஊ) வார்டு1 - 

கைரஎல்லப்பாைளயம் , 2.எலவமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - 

எலவமைல , 3.எலவமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - சாந்தாங்காடு , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளிஎ

லவமைல638316    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம்  ெதற்கு பகுதி

1.எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - விருமாண்டம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊ.ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

மூலப்பாைளயம்638316    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

வடக்குப்பகுதி

1.எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - வட்டக்கல் ேசr , 2.எலவமைல 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ெசன்னாநாயக்கனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊ.ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

மூலப்பாைளயம்638316    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - பட்டகார ரங்கநாயக்கனூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

மூலப்பாைளயம்638316    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - மூலப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

6 6 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி, 

மாரப்பம்பாைளயம்638316    

,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - அய்யம்பாைளயம் , 2.எலவமைல 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ெபருமாபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊ.ஒ.ஆ,பள்ளி, மாரப்பம்பாைளயம் 

638316    ,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - மாரப்பம்பாைளயம் , 

2.எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - மூேவந்தர் நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊ.ஒ.ஆ,பள்ளி, மாரப்பம்பாைளயம் 

638316    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - அண்ணாநகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அருந்ததியர் எல்லப்பாைளயம் 

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி, மணக்காட்டூர்-638316  

  ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - அருந்ததியர் வதீி , 

2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ெசல்லிகாட்டுவலசு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

10 10 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, மணக்காட்டூர்,638316   

 ,வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

கிழக்குபகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு - காளிங்கராயன் 

பாைளயம் பைழயூர் , 2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு - 

அர்பன்ேபங்க்காலனி , 3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு - 

ெபருந்தைலயூர் ேராடு , 4.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

- நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதீி , 5.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு - ஜானகி எம்.ஜி.ஆர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, மணக்காட்டூர்,638316   

 ,வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு - மணக்காட்டூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, மணக்காட்டூர்,638316   

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

ேமற்குபாரதியார்நகர் , 2.ட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

என்.எஸ்.ேக.வதீி , 3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

ெபருமாபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

13 13 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, மணக்காட்டூர்,638316   

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - கவுந்தப்பாடிேராடு , 

2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - காமேதனுநகர் , 

3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ெபருமாபாைளயம் 

ஈ.பி காலனி , 4.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

லட்சுமிநகர்ெபட்ேரால்பங்க் வடபுறம் , 5.ேமட்டுநாசுவம்பாைளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 4 - லட்சுமிநகர் ஈ.பி.காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி 

காளிங்கராயன்பாைளயம்-638301     

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு - லட்சுமி நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊ.ஒ.நடு நிைலப் பள்ளி 

காளிங்கராயன்பாைளயம்-638301    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு - லட்சுமி நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊ.ஒ.நடு நிைலப்பள்ளி 

காளிங்கராயன்பாைளயம்-638301    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு - 

ஈேராடுேராடு(ெபட்ேரால்பங்க்ேராடு) , 2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு - மணப்பள்ளம்,ஈ.பி,காலனி , 3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு - பவானிேராடு கிழபுரம் , 

4.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு - ஈேராடு ேராடு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

17 17 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

காளிங்கராயன்பாைளயம்,638301    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - காளிங்கராயன் 

பாைளயம் , 2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

சரஸ்வதிமண்டபம்வதீி , 3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 - ேமட்டுப் பழனியாண்டவர் ேகாயில் , 4.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - காந்தி நகர் , 5.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - காளிங்கராயன் பாைளயம் , 

6.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

பட்டைறஆறுமுகம்வதீி , 7.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 - பவானி ஈேராடு ெமயின் , 8.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2  பிள்ைளயார்ேகாயில்ேதாட்டம்  99அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

காளிங்கராயன்பாைளயம்,638301    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - வாய்க்கால் வதீி , 

2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - பால்கார 

கருப்பண்ணகவுண்டர் ெதரு , 3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 - ெதாைலேபசி நிைலயம் , 4.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - காந்தி நகர் 3வது வதீி , 5.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - காந்தி நகர் 2வது வதீி , 

6.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - காந்தி நகர் 1வது 

வதீி , 7.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ைபபாஸ் 

ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

19 19 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

மணக்காட்டூர்-638301    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - முதலிேதாட்டம் , 

2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - காளிங்கராயன் 

பாைளயம் புதூர் , 3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

என்.எம்,எஸ்.வதீி , 4.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

ேக.என்.ேக வதீி , 5.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

பட்டத்தரசி அம்மன் வதீி , 6.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 - கவுந்தப்பாடி ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

காளிங்கராயன்பாைளயம்-638301    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - வாய்க்கால் வதீி , 

2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - பவானி 

ெமயின்ேராடு , 3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

கந்தசாமி ேமஸ்திr வதீி , 4.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) 

வார்டு 2 - மாrயம்மன்ேகாயில்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21 ஊராட்சி ஓன்றிய நடு நிைலப்பள்ளி 

காளிங்கராயன்பாைளயம்-638301    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - பாரதி நகர் , 

2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சத்தி நகர் 3வது 

வதீி , 3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - ேக.ேக.நகர் , 

4.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சூrயா நகர் , 

5.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

அருளாசிஅம்மன்வதீி , 6.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2 - ராசு கைடசந்து , 7.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

அம்மன்கைடசந்து , 8.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

சுப்ரமணியர் ெதரு , 9.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

கவுந்தப்பாடி ேராடுெதன்புறம்  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

மணக்காட்டூர்-638301    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - வாய்க்கால்வதீி , 

2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

கந்தசாமிேமஸ்திrவதீி , 3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 - பட்டத்தரசிஅம்மன்வதீி , 4.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 - ேக.எம்.ேக.வதீி , 5.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 - கவுந்தபாடிேராடு , 6.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 - சூrயாமில்வதீி , 7.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு 3 - பாரதிநகர்அருளரசிஅம்மன்ேகாயில்வதீி , 

8.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

பாரதிநகர்ெமயின்வதீி , 9.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2 - பாரதிநகர்அப்பன்கைடசந்து , 10.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 - ராசுகைடசந்து , 11.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 - பாரதிநகர்கவுந்தபாடிேராடு ெதன்புறம் , 

12.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சுப்ரமணியர்ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

23 23 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

காளிங்கராயன்பாைளயம் 638301    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

கவுந்தபாடிேராடுெதன்புறம் , 2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 - சக்திநகர் 4 வது வதீி , 3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 - சக்திநகர் 3 வது வதீி , 4.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - கவுந்தபாடிேராடு ெதன்புறம் , 

5.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - வாட்டர்ேடங்க்ேராடு 

, 6.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ேக.ேக.நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி மணக்காட்டூர் 

638301    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ெதற்கு 

ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 -

 காமராசர் ெதரு, , 3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

பவானிெமயின்ேராடு , 4.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2 - மாrயம்மன்ேகாயில்பின்புறம் , 5.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 - சின்னெசட்டியார்வதீி , 6.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - கவுந்தபாடிேராடு , 7.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - பால்காரர்கருப்பணகவுண்டர்ெதரு , 

8.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

முருக்குகாரர்ராமசாமிெதரு  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 9 of 74



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி மணக்காட்டூர் 

638301    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - பச்சப்பாளி , 

2.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - அண்ணா ெதரு , 

3.ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - உப்புகைடசந்து , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி, 

இராமநாதபுரம்புதூர்638005    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

முதல் அைற வடக்கு

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 2 - அைணநாசுவம்பாைளயம் , 

2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5 - ராமநாதபுரம் புதூர் பவானி ெமயின் ேராடு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி, 

இராமநாதபுரம்புதூர்638005    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி இரண்டாவது அைற 

ல் க் ி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 2 - ேகாணவாய்க்கால்வதீி இந்திராநகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி, இராமநாதபுரம்புதூர் 

638005    ,வடக்கு பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5 - நடுத்ெதரு , 2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) 

வார்டு  6 - ஜவுளிநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி, 

இராமநாதபுரம்புதூர்638005    

,வடக்கு பார்த்த புதிய 

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5 - ேமற்குத் ெதரு , 2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) 

வார்டு  7 - பண்ணாடி ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

இராமநாதபுரம் புதூர் 

ஜவுளிநகர்638005    ,ெதற்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 6 - மாேதஸ்வரன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி  

இராமநாதபுரம் புதூர் 

ஜவுளிநகர்638005    ,ெதற்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 6 - சி.எம்.நகர் , 2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) 

வார்டு 6 - குறிஞ்சி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி  

இராமநாதபுரம் புதூர் 

ஜவுளிநகர்638005    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ி ி க்

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 3 - ெபருமாள்மைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

இராமநாதபுரம் புதூர் 

ஜவுளிநகர்638005    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 3 - ெபருமாள்மைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

இராமநாதபுரம் புதூர் 

ஜவுளிநகர்638005    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5 - ராமநாதபுரம்புதூர் கிழக்குத் ெதரு , 

2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 4 - மாயவரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

இராமநாதபுரம் புதூர் 

ஜவுளிநகர்638005    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5 - ராமநாதபுரம்புதூர்பவானிெமயின்ேராடு , 

2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 4 - ராஜவ்நகர் , 3.சூrயம்பாைளயம் (ேப) 

வார்டு 4 - ெபருமாள்மைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி இராமநாதபுரம் புதூர் 

638005    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7 - ராமநாதபுரம்புதூர் அமராவதி நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி இராமநாதபுரம் புதூர் 

638005    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 2 - ஒய்யாங்காடு , 2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) 

வார்டு 7 - ராமநாதபுரம்புதூர் காளியம்மன் ேகாயில் வதீி , 3.சூrயம்பாைளயம் 

(ேப) வார்டு 6 - ஜவுளி நகரம் , 4.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு  5 - 

ராமநாதபுரம் புதூர் , 5.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5 - 

ராமநாதபுரம்புதூர்பவானிெமயின்ேராடு , 6.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு  5 - 

ராமநாதபுரம்புதூர்ஜவுளிநகர் , 7.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7 - 

ராமநாதபுரம் புதூர் அrசனகாலனி , 8.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு  5 - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

38 38 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, இந்திராபுரம் 

638005     ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம் கூடுதல் பள்ளி கட்டிடம்

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு  8 - ெகாத்துக்காரன் புதூர் ேமற்கு வதீி , 

2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு  8 - ெகாத்துக்காரன்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, இந்திராபுரம் 

638005     ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு  8 - வரீபண்ணாடி புதூர் , 2.சூrயம்பாைளயம் 

(ேப) வார்டு10 - மரவபாைளயம் , 3.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு  9 - 

இந்திரபுரம் , 4.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு9 - வரீபண்ணாடியூர் , 

5.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு  8 - சிேலான்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,  இந்திராபுரம்638005    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - கருப்பகவுண்டன் புதூர் , 

2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 12 - குமிலன் பரப்பு , 3.சூrயம்பாைளயம் (ேப) 

வார்டு12 - சாணார்பாைளயம் அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்.பள்ளி, 

இந்திராபுரம்638005    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு10 - மரவபாைளயம் ெதற்கு ெதரு 1 , 

2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - மரவபாைளயம் ெதற்கு ெதரு 2 , 

3.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - மரவபாைளயம் ெதற்கு ெதரு 3 , 

4.சூrயம்பாைளயம்(ேப) வார்டு 10 - மரவபாைளயம் கிழக்கு வதீி , 

5.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - ெதய்வபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

42 42 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,  இந்திராபுரம்638005    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - ெசாட்ைடயம்பாைளயம் ேமற்கு வதீி , 

2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - மரவபாைளயம்வடக்குவதீி 1 , 

3.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு10 - மரவபாைளயம்வடக்குவதீி 2 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,  இந்திராபுரம்638005    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - ெசாட்ைடயம்பாைளயம் கிழக்கு ெதரு , 

2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - அம்ேபத்கார் நகர் , 3.சூrயம்பாைளயம் 

(ேப)வார்டு11 - வருவாய்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊ. ஒ. ஆரம்பபள்ளி, 

ராயபாைளயம்புதூர்638102    

,வடக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம்(ேப) - ெசங்குந்தர்புரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊ. ஒ. ஆரம்பபள்ளி, 

ராயபாைளயம்புதூர்638102    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) - காந்தி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊ. ஒ. ஆரம்பபள்ளி, 

ராயபாைளயம்புதூர்638102    

,கிழக்குப் பார்த்த் புதிய தார்சுக் 

கட்டிடம்

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 14 - ெசங்குந்தபுரம் கிழக்குத் ெதரு , 

2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 14 - லட்சுமிபுரம் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

47 47 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

சித்ேதாடு, ராயபாைளயம்638102    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 14ம் - லட்சுமிபுரம் ெதரு 2 , 

2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 14 - சாணார்பாைளயம் , 3.சூrயம்பாைளயம் 

(ேப) வார்டு 14 - ெடலிேபான் நகர் , 4.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 14 - 

ராமநாதபுரம் , 5.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 15 - சாணார்பாைளயம் 

ைபபாஸ்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

சித்ேதாடு, ராயபாைளயம்638102    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெமயின் பில்டிங் வடக்கு பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1 - ராயபாைளயம்புதூர் , 2.சூrயம்பாைளயம் 

(ேப) வார்டு 1 - ராயபாைளயம்புதூர் ெமயின் ேராடு , 3.சூrயம்பாைளயம் (ேப) 

வார்டு 1 - ெபருமாள்மைல ேராடு , 4.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1 - 

ஜூடிசியல் காலனி , 5.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1 - ேதசிய பால்வள 

நிறுவன குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

சித்ேதாடு, ராயபாைளயம்638102    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ைமய பகுதி

1.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1 - பாரதிநகர் , 2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) 

வார்டு 1 - ெபருமாள் நகர் , 3.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1 - ஐ.ஆர்.டி.டி 

குடியிருப்பு,வாசவி காலனி , 4.சூrயம்பாைளயம் (ேப)  வார்டு 1 - கூட்டுறவு 

காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

50 50 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

சித்ேதாடு, ராயபாைளயம்638102    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு ெமயின் 

கட்டிடம்

1.சூrயம்பாைளயம்(ேப) வார்டு 15 - ராயபாைளயம் புதூர் ெதரு 2 , 

2.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு1 - ராயபாைளயம்புதூர்ெதரு1 

நீதித்துைறகாலனி , 3.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 15 - அrசனத் ெதரு 

தட்டாங்குட்ைட , 4.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு15 - நீலிகரடு , 

5.சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1 - ெபrயார்நிைனவு சமத்துவபுரம் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 அ.ெப.உ. நிைலப்பள்ளி 

சித்ேதாடு638102    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

அைறஎண் 20

1.சித்ேதாடு (ேப) - துைறயூர் வார்டு 12 , 2.சித்ேதாடு (ேப) - யூசுப் நகர் வார்டு 

15 , 3.சித்ேதாடு (ேப) - ெசல்லப்பம்பாைளயம் வார்டு 12 , 4.சித்ேதாடு (ேப) - 

நல்லாகவுண்டன் பாைளயம் வார்டு 10 , 5.சித்ேதாடு (ேப) - துைறயூர் வார்டு 

10  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 அ.ெப.உ. நிைலப்பள்ளி 

சித்ேதாடு638102    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சித்ேதாடு (ேப) - முதலியார் வதீி வார்டு 5 , 2.சித்ேதாடு (ேப) - ெதலுங்கு 

ெசட்டியார் வதீி  வார்டு 6 , 3.சித்ேதாடு (ேப) - அய்யன் ேதாட்டம் வார்டு 7 , 

4.சித்ேதாடு (ேப) - வாணியர்வதீி வார்டு 2 , 5.சித்ேதாடு (ேப) - மாகாளி 

அம்மன் ேகாவில் வதீி  வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 அ.ெப.உ. நிைலப்பள்ளி 

சித்ேதாடு638102    ,வடக்குப்பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

அைறஎண் 3

1.சித்ேதாடு (ேப) - நடுப்பாைளயம் வார்டு 13 , 2.சித்ேதாடு (ேப) - சித்ேதாடு 

வார்டு 13 , 3.சித்ேதாடு (ேப) - இந்திரா நகர் வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

54 54 அ.ெப.உ. நிைலப்பள்ளி 

சித்ேதாடு638102    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

அைறஎண் 19

1.சித்ேதாடு (ேப) - வாணியர் வதீி வார்டு 2 , 2.சித்ேதாடு (ேப) - ேபட்ைடக்காடு 

வார்டு 3 , 3.சித்ேதாடு (ேப) - அண்ணா நகர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 அ.ெப.உ. நிைலப்பள்ளி 

சித்ேதாடு638102    ,ெதற்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சித்ேதாடு (ேப) - வசுவப்பட்டி வார்டு 4 , 2.சித்ேதாடு(ேப) - சாணார்பாைளயம் 

வார்டு 1 , 3.சித்ேதாடு (ேப) - ஊத்துக்காடு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அ.ெப.உ. நிைலப்பள்ளி 

சித்ேதாடு638102    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

அைறஎண் 4

1.சித்ேதாடு (ேப) - ஓடக்காடு வார்டு 8 , 2.சித்ேதாடு(ேப) - குமிளம்பரப்பு வார்டு 

8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 அ.ெப.உ. நிைலப்பள்ளி 

சித்ேதாடு638102    ,ெதற்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சித்ேதாடு (ேப) - ெதலுங்குச் ெசட்டியார் வதீி  வார்டு 6 , 2.சித்ேதாடு (ேப) - 

முதலியார் வதீி  வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

சித்ேதாடு638102    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.சித்ேதாடு (ேப)வார்டு12,13,14 - நடுப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

59 59 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

சித்ேதாடு638102    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.சித்ேதாடு (ேப)வார்டு12,13,14 - நடுப்பாைளயம் , 2.சித்ேதாடு (ேப) - யூசுப் நகர் 

வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ேபேராடு 638102    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1.ேபேராடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - குட்ைடதயிர்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ேபேராடு 638102    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ேபேராடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - கரட்டுப்பாைளயம் , 2.ேபேராடு 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - கம்புளியம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ேபேராடு 638102    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.ேபேராடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ெசல்லப்பம்பாைளயம் , 2.ேபேராடு  

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ேபேராடு , 3.ேபேராடு   (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 - ேபேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி  

ேபேராடு638102    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ேபேராடு  (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ேமட்டுப்பாைளயம் , 2.ேபேராடு 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ெநாச்சிபாைளயம் , 3.ேபேராடு  (வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு2 - ெநாச்சிபாைளயம்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

64 64 ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி , 

தயிர்பாைளயம்638107    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

அைற எண் 1 ேமற்கு பகுதி

1.நசியனூர்(ேப) வார்டு1 - ஆலிச்சாம்பாைளயம் ெமயின்ேராடு , 2.நசியனூர்(ேப) 

வார்டு15 - ேவட்ைடெபrயபாைளயம்ெமயின் வதீி , 3.நசியனூர்(ேப) வார்டு15 - 

ேவட்ைடெபrயபாைளயம் ேமற்கு வதீி , 4.நசியனூர்(ேப) வார்டு15 - 

தயிர்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் வதீி ேமற்கு , 5.நசியனூர்(ேப) வார்டு2 - 

தயிர்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் வதீி கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி , 

தயிர்பாைளயம்638107    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைலகட்டிடம் 

அைற எண் 2 கிழக்கு பகுதி

1.நசியனூர்(ேப) வார்டு2 - தயிர்பாைளயம் (ஆட்ைடயாம்பாைளயம்) 

ஆதிதிராவிடர் வதீி , 2.நசியனூர்(ேப) வார்டு1 - தயிர்பாைளயம் வடக்கு வதீி , 

3.நசியனூர்(ேப) வார்டு1 - தயிர்பாைளயம் கிழக்கு , 4.நசியனூர்(ேப) வார்டு 2 - 

ஆட்ைடயாம்பாைளயம் ேமற்கு வதீி , 5.நசியனூர்(ேப)வார்டு2 - 

ஆட்ைடயாம்பாைளயம் ெதற்கு வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளி 

நசியனூர்638107    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் அைறஎண் 4ஏ 

ேமற்கு பகுதி

1.நசியனூர்(ேப) வார்டு3 - ஆட்ைடயாம்பாைளயம் , 2.நசியனூர்(ேப)வார்டு3 - 

ள்ளிபாைளயம் ெமயின் வதீி , 3.நசியனூர்(ேப)வார்டு3 - பள்ளிபாைளயம் 

கிழக்கு வதீி , 4.நசியனூர்(ேப) வார்டு5 - ேவட்டுவபாைளயம் ேமயின் வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளி 

நசியனூர்638107    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் அைறஎண் 3ஏ 

ேமற்கு பகுதி

1.நசியனூர்(ேப)வார்டு5 - ேவட்டுவபாைளயம் அrசன காலனி , 2.நசியனூர்(ேப) 

வார்டு5 - ேவட்டுவபாைளயம் கிழக்கு ெதரு , 3.நசியனூர்(ேப) வார்டு11 - 

கம்மாளங்குட்ைட ெமயின் வதீி , 4.நசியனூர்(ேப)வார்டு6 - ெதாட்டிபாைளயம் 

ெமயின் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

68 68 பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளி 

நசியனூர்638107    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் அைறஎண் 2பி 

கிழக்கு பகுதி

1.நசியனூர்(ேப)வார்டு6 - ெதாட்டிபாைளயம் அrஜன ெதரு , 

2.நசியனூர்(ேப)வார்டு6 - ெதாட்டிபாைளயம் வண்ணாத்திகாடு , 

3.நசியனூர்(ேப)வார்டு6 - ட்டியபாைளயம் ெமயின்வதீி , 4.நசியனூர்(ேப) - 

ெதாட்டிபாைளயம் அrசன காலனி , 5.நசியனூர்(ேப) - ெதாட்டியபாைளயம் 

ெநசவாளர் காலனி1 , 6.நசியனூர்(ேப) - நசியனூர் கதிரம்பட்டி வதீி , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளி 

நசியனூர்638107    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் அைறஎண் 2A 

கிழக்கு பகுதி

1.நசியனூர்(ேப) - கலைவஉர வதீி , 2.நசியனூர்(ேப) - நசியனூர் அrஜன ெதரு 

, 3.நசியனூர்(ேப) - சிந்தன்குட்ைட , 4.நசியனூர்(ேப) - நசியனூர் ஈேராடு 

கிழக்கு வதீி , 5.நசியனூர்(ேப) - சிந்தன்குட்ைட ெநசவாளர் காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள்

ளி நசியனூர்638107    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம்ெத பஅஎ 17

1.நசியனூர்(ேப) வார்டு7 - நசியனூர் ஈேராடு ேராடு ேமற்கு பகுதி , 

2.நசியனூர்(ேப) வார்டு7,8 - நசியனூர் ஈேராடு ேராடு அrஜன வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள்

ளி நசியனூர்638107    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி ஆசிrயர் அைற

1.நசியனூர்(ேப)வார்டு7,8 - ேமற்கு புதூர் ெமயின் வதீி , 2.நசியனூர்(ேப) வார்டு8 

- ேமற்குபுதூர் , 3.நசியனூர்(ேப)வார்டு7 - ேமற்கு புதூர் சக்தி நகர் , 

4.நசியனூர்(ேப) வார்டு12,13 - மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

72 72 பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள்

ளி நசியனூர்638107    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி அைற எண் 16

1.நசியனூர்(ேப) வார்டு11 - நசியனூர் ஈேராடு ேராடு  கிழக்கு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள்

ளி நசியனூர்638107    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி அைற எண் 16

1.நசியனூர்(ேப) - ஈேராடு ேராடு வடக்கு வார்டு 12 , 2.நசியனூர்(ேப) - ஈேராடு 

ேராடு  வடக்கு வார்டு 13 , 3.நசியனூர்(ேப)வார்டு13 - நசியனூர் திங்களூர் 

ேராடு , 4.நசியனூர்(ேப) வார்டு12 - நசியனூர் நடு வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள்

ளி நசியனூர்638107    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதறகு 

பகுதி அைற எண் 19

1.நசியனூர்(ேப) வார்டு4 - புதுவலசு 

ெமயின்வதீி,ெப.பாைளயம்,ப.ெம,வதீி,ப.ேம.அ.வ ீ, 2.நசியனூர்(ேப) வார்டு4 - 

ெபருமாபாைளயம் , 3.நசியனூர்(ேப) வார்டு4 - பள்ளத்தூர் கிழக்கு அrஜன 

வதீி , 4.நசியனூர்(ேப) வார்டு4 - பள்ளத்தூர் ெமயின் வதீி , 

5.நசியனூர்(ேப)வார்டு3 - பள்ளத்தூர் ேமற்குஅrஜன வதீி (நமச்சிலா மைட) , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள்

ளி நசியனூர்638107    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி அைற எண் 20

1.நசியனூர்(ேப)வார்டு14 - சாமிகவுண்டம்பாைளயம் ெமயின் வதீி , 

2.நசியனூர்(ேப)வார்டு14 - சாமிகவுண்டம்பாைளயம் அrஜன வதீி , 

3.நசியனூர்(ேப) வார்டு14 - சாமிகவுண்டம்பாைளயம் ேமற்கு வதீி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

76 76 ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாங்கம்பாைளயம் 638102    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சைடயம்பாைளயம் , 2.கங்காபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - நஞ்சப்ப நகர் , 3.கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1 - ஆயப்பாளி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாங்கம்பாைளயம் 638102    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ெகாங்கம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாங்மபாைளயம் 638102    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ெகாங்கம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

கங்காபுரம்638102    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 2வது 

பிளாக்

1.கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - கங்காபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

கங்காபுரம்638102    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ெதற்குபாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

81 81 ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாங்கம்பாைளயம்638102    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமய பகுதி

1.கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - மாமரத்துப்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

கங்காபுரம்638102    ,ெதற்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ெகாளத்துப்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊ ஓ நடுநிைலப்பள்ளி 

எல்லப்பாைளயம்    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.எல்லப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எல்லப்பாைளயம் கிழக்கு , 

2.எல்லப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எல்லப்பாைளயம் ேமற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊ ஓ நடுநிைலப்பள்ளி 

எல்லப்பாைளயம்    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.எல்லப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாங்கு நகர் , 2.எல்லப்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சூrப்பாைற ெதாட்டம்பட்டி , 3.எல்லப்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெமாக்ைகயம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, 

தண்ணர்பந்தல்பாைளம்638004    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர்(ேப) வார்டு 1 - ேமற்கு வதீி , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 1 - 

ேகாயில்வதீி , 3.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 18 - வசந்த நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

86 86 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, 

தண்ணர்பந்தல்பாைளம்638004    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர்(ேப) வார்டு 1 - அருந்ததியர் வதீி , 2.ெபrயேசமூர்(ேப) வார்டு 1 -

 ெமயின் வதீி , 3.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 1 - வடக்கு வதீி , 4.ெபrயேசமூர் 

(ேப) வார்டு 1 - கிழக்கு வதீி , 5.ெபrயேசமூர்(ேப) வார்டு 1 - ெமயின் வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,தண்ணர்பந்தல்பாைளய

ம்638004    ,வடக்குப் பார்த்த 

வில்ைலக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 11 - ெதற்கு வதீி , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 7 - 

நத்தக்காட்டுத்ேதாட்டம் , 3.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 1 - பிச்சாங்காடு , 

4.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 1 - ெசங்குந்தர்நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,தண்ணர்பந்தல்பாைளய

ம்638004    ,வடக்குப் பார்த்த 

வில்ைலக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 1 - ெசங்குந்தர்நகர்புதுக்காலனி , 2.ெபrயேசமூர்  

(ேப) வார்டு 18 - சின்னேசமூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, சின்னேசமூர் 638004   

 ,ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு 18 - எல்லப்பாைளயம் ேராடு கதவு எண் 1 முதல் 

60 வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, சின்னேசமூர் 638004   

 ,ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு 18 - எல்லப்பாைளயம் ேராடு கதவு எண் 61 

முதல் , 2.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு 18 - ேவலான்நகர் , 3.ெபrயேசமூர் (ேப) 

வார்டு 18 - ேசாழன்நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

91 91 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, சின்னேசமூர்638004    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு 18 - பள்ளிக்கூட வதீி , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) 

வார்டு 18 - பள்ளிக்கூட வதீி , 3.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு 18 - 

கனிராவுத்தர்குளம் , 4.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு 17 - ெபனாங்குகாரர் 

ேதாட்டம் , 5.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு 1 - சி.எஸ்.நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி.மாணிக்கம்பா

ைளயம்-638004    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்குப்பிளாக் 

கிழக்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு 12 - மாணிக்கம்பாைளயம் 

முனியப்பன்ேகாயில்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி.மாணிக்கம்பாைளயம்-

638004    ,வடக்கு பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம் ெதற்குபிளக் கிழக்குபகுதி

1.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு 12 - மாணிக்கம்பாைளயம் 

முனியப்பன்ேகாயில்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி.மாணிக்கம்பாைளயம்-

638004    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு 11 - மாணிக்கம்பாைளயம் ெதற்குவதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊ.ஒ.ந,பள்ளி.மாணிக்கம்பாைளயம்-

638004    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம்

1.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு 12 - மாணிக்கம்பாைளயம் 

முனியப்பன்ேகாயில்வதீி , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 12 - முனியப்பன் 

ேகாயில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

96 96 அ.ஆ.ேம.பள்ளி.வட்டுவசதி பிrவு 

மாணிக்கம்பாைளயம் 638011    

,ேமற்குப் பார்த்த கூடுதல் தார்சுக் 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைறஎண்.29

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 9 - மாணிக்கம்பாைளயம் வட்டுவசதிவாrயம்(எல் 

எஃப் ைடப்) , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 9 - சுப்ரமணிய வலசு ெதற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி.வட்டுவசதி பிrவு. 

மாணிக்கம்பாைளயம்(638011    

,கிழக்கு பார்த்த கூடுதல் 

தார்சுக்கட்டிடம் 1 ெதற்கு பகுதி 

அைறஎண்.22

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 14 - ெதன்றல் நகர் , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) - 

ெதன்றல்நகர் வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி.வட்டுவசதி பிrவு. 

மாணிக்கம்பாைளயம்(638011    

,கிழக்கு பார்த்த கூடுதல் 

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

அைறஎண்.24

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 14 - ெதன்றல் நகர் (கதவு எண் 1 முதல் 75 வைர) 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 அ.ஆ.ேம.பள்ளி.வட்டுவசதிபிrவு. 

மாணிக்கம்பாைளயம்(638011    

,ேமற்குப்பார்த்த கூடுதல் 

தார்சுக்கட்டிடம் அைறஎண்.28

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10 - மாணிக்கம் பாைளயம் எம் ைடப் , 

2.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு10 - மாணிக்கம்பாைளயம் எல்.ஐ.ஜி , 

3.ெபrயேசமூர்  (ேப) வார்டு10 - மாணிக்கம்பாைளயம்இஎஸ்டபிள்யூஎஸ் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100 அ.ஆ.ேம.பள்ளி.வட்டுவசதிபிrவு 

மாணிக்கம்பாைளயம்(638011    

,ேமற்குப்பார்த்த கூடுதல் தார்சுக் 

கட்டிடம் அைறஎண்.27

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 9 - மாணிக்கம்பாைளயம் வட்டுவசதி வாrயம் 

(எஃப் ைடப்) , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10 - தமிழ்நாடு வட்டுவசதி வாrயம் 

(எச் ைடப்) , 3.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 9 - மாணிக்கம்பாைளயம்வாrயம் 

(எல் ைடப்) , 4.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10 - மாணிக்கம்பாைளயம் ெஹச் 

ைடப் , 5.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10 - மாணிக்கம்பாைளயம் (எம் ,ெஹச் ஐ 

ஜி,எம்.ஐ.ஜி )ைடப் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 அ.ஆ.ேம.பள்ளி.வட்டுவசதிபிrவு. 

மாணிக்கம்பாைளயம் (638011)    

,கிழக்குப்பார்த்த கூடுதல் 

தார்சுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

ண்

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10 - மாணிக்கம்பாைளயம் ம்ஈ டபிள்யூ எஸ் ஏ 

மற்றும் ஈ டபிள்யூ எஸ் பி  ைடப் , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10 - 

மாணிக்கம்பாைளயம் எல்ஐஜி ைடப் , 3.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10 - 

மாணிக்கம்பாைளயம் ெஹச் ஐ ஜி ைடப் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. 

மாrயம்மன்ேகாவில்பின்புறம்மாணிக்

கம்பாைளயம் 638004    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி மாrயம்மன் ேகாவில் 

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 11 - முனியப்பன் ேகாவில் ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

103 103 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.மாrயம்மன்ேகாயில்பி

ன்புறம் மாணிக்கம்பாைளயம்638004  

  ,கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 11 - முனியப்பன் ேகாவில் வதீி , 2.ெபrயேசமூர் 

(ேப) வார்டு 11 - முனியப்பன் ேகாவில் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ெநசவாளர்காலணி 

சுக்கிரமணிய கவுண்டன்வலசு638004  

  ,ெதற்குபார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி கிழக்கு பிளாக்

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 3 - கந்ைதயன் ேதாட்டம் , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) 

வார்டு 3 - ேராஜாநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ெநசவாளர்காலணி 

சுக்கிரமணிய கவுண்டன்வலசு638004  

  ,ெதற்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி முதல் அைற

1.ெபrயேசமூர்(ேப) வார்டு 2 - ெநசவாளர் காலனி , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) 

வார்டு 3 - சி.ேக.ஆர்.நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 

 ெநசவாளர் காலனி 

சுக்கிரமணியக்கவுண்டன் வலசு 

638004    ,ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ேமற்கு பிளக்

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 3 - முல்லாகாடு முனியப்பன் ேகாவில் வதீி , 

2.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 3 - முனியப்பன் ேகாவில் வதீி , 3.ெபrயேசமூர் 

(ேப) வார்டு 3 - முதலித்ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

107 107 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 

சுக்கிரமணியக்கவுண்டன் வலசு 

638004 ெநசவாளர் காலனி    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

ே ற் ி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 3 - பாரதி நகர் , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 3 - 

எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 சிக்கய நாயக்கர் கல்லூr,ஈேராடு 

638004    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் சிெமண்ட் சீட் 

கட்டிடம் அைறஎண் 32

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 4 - ெகாத்துக்காரர் ேதாட்டம் கதவு எண் 1 முதல் 

100 வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 சிக்கய நாயக்கர் கல்லூr,ஈேராடு 

638004    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் சிெமண்ட் சீட் 

கட்டிடம் அைறஎண் 30

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 4 - ெகாத்துக்காரர் ேதாட்டம்  கதவு எண் 101 

முதல் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 சிக்கயநாயக்கர் 

கல்லூr,ஈேராடு638004    ,கிழக்கு 

பார்த்த சிெமண்ட் சீட் கட்டிடம் 

அைறஎண் 31

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 4 - ெகாத்துக்காரர் ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 சிக்கயநாயக்கர் 

கல்லூr,ஈேராடு638004    

,கிழக்குப்பார்த்த சிெமண்ட்சீட் 

அைறஎண்.33

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 18 - சின்ன ேசமூர் சத்தி ேராடு , 2.ெபrயேசமூர் 

(ேப) வார்டு 1 - புதுகாலனி , 3.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 17 - ெபrய ேசமூர் 

ெமயின் ெதரு , 4.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 17 - சைடயாத்தாள் ேகாவில் வதீி 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112 சிக்கயநாயக்கர் 

கல்லூr,ஈேராடு638004    

,ேமற்குப்பார்த்த சிெமண்ட்சீட் 

கட்டிடத்தின் வ.பகுதி அைறஎண்.19

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 7 - பூசாr ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 சிக்கயநாயக்கர் 

கல்லூr,ஈேராடு638004    

,ேமற்குப்பார்த்தசிெமண்ட்சீட்கட்டிடத்

தின் வபகுதி அைறஎண் 20

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 7 - பூசாr ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊ.ஓ.நடுநிைலப் பள்ளி. ஈ.பி.பி நகர் 

ெபrயேசமூர் 638004    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் வடக்குபகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 15 - ஈ.பி.பி. நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊ.ஓ.நடுநிைலப்பள்ளி. ஈ.பி.பி நகர் 

ெபrயேசமூர் 638004    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் வடக்குபகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 15 - ஈ.பி.பி. நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊ.ஓ.ந.பள்ளி, ஈ.பி.பி நகர் 

ெபrயேசமூர்638004    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் வடக்குபகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 15 - ஈ.பி.பி. நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

117 117 ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி,ஈ.பி.பி நகர் 

ெபrயேசமூர்638004    

,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பிளாக்

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 16 - ஈ.பி.பி. நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி,ஈ.பி.பி நகர் 

ெபrயேசமூர்638004    

,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

மத்திய பகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 16 - ஈ.பி.பி. நகர் (கதவு எண் 1 முதல் 150 வைர) , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. சின்னேசமூர்638004    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ைமயப் பகுதி கிழக்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 17 - ெபrயேதாட்டம்மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி , 

2.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 17 - மாrயம்மன்ேகாயில்ெமயின்வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. சின்னேசமூர்638004    

,ெதற்கு பார்த்த சிெமண்ட்அட்ைட 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 17 - கிறித்துவ வதீி , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 

17 - ேமற்கு வதீி , 3.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 17 - 

கல்லாங்கரடுகருப்புசாமிேகாவில்வதீி , 4.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 17 - 

கல்லாங்கரடுமா.ேகா.வதீிவிநா.ேகா.வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூr, 

ஈேராடு638004    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் சீட்கட்டிடம் 

அைறஎண் 21

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 8 - சுக்கிரமணிய கவுண்டன் வலசு ெதற்கு ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 31 of 74



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

122 122 சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூr, 

ஈேராடு638004    ,ேமற்கு பார்த்த 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் சீட்கட்டிடம் 

அைறஎண் 22

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 8 - சுக்கிரமணிய கவுண்டன் வலசு ெதற்கு ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூr, 

ஈேராடு638004    

,ேமற்குபார்த்தஆஸ்ெபட்டாஸ்கூைரஅ

ைறஎண்23

1.ெபrய ேசமுர் (ேப) வார்டு 8 - சுக்கிரமணிகவுண்டன்வலசு ெதற்கு வதீி , 

2.ெபrய ேசமுர் (ேப) வார்டு 8 - சுக்கிரமணியகவுண்டன்வலசு ெதற்கு ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

எஸ்.எஸ.பி.நகர்    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 13 - முனியப்பம்பாைளயம் , 2.ெபrயேசமூர்(ேப) 

வார்டு 13 - முத்துமாணிக்கம் நகர் , 3.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 13 - 

அடுக்குப்பாைற , 4.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 13 - எம்.ஜி.ஆர்.காலனி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.எஸ்.எஸ்.பி நகர்    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

மத்திய பகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 13 - காமேதனுநகர் , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 

13 - பாரதியார் நகர் , 3.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 13 - விசுவநாதன் நகர் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. எஸ்.எஸ்.பி நகர் 

638004    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) - எஸ்.எஸ்.பி. நகர் வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. எஸ்.எஸ்.பி நகர் 

638004    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.ெபrயேசமூர் (ேப) - எஸ்.எஸ்.பி. நகர் வார்டு 14 , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) - 

ெபான்னிநகர் வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

128 128 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. 

சுக்கிரமணியகவுண்டன்வலசு 638004  

  ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 5 - சுக்கிரமணிய கவுண்டன் வலசு வடக்கு ெதரு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சுக்கிரமணியகவுண்டன்வலசு-638004  

  ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி ேமற்கு பிளாக்

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 6 - சுக்கிரமணியகவுண்டன்வலசு வடக்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சுக்கிரமணியகவுண்டன்வலசு-638004  

  ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ைமயப்பகுதி  ேமற்கு பிளாக்

1.ெபrய ேசமுர் (ேப) வார்டு 6 - சுக்கிரமணிய கவுண்டன் வலசு வடக்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 சிக்கய்ய நாய்க்கர் கல்லூr, 

ஈேராடு638004    ,ேமற்கு பார்த்த 

ஆஸ்ெபடாஸ் கூைரகட்டிடம்அைற-24

1.ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 2 - சத்திெமயின் ேராடு , 2.ெபrயேசமூர் (ேப) 

வார்டு 2 - பிச்ைசக்காரன் பள்ளம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

132 132 ஊ ஒ ஆரம்ப பள்ளி வில்லரசம்பட்டி-

638107    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

1.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

வி.பட்டி,குப்புராஜ்நகர்,ைபபாஸ்ேராடு,உ.கார்டன்,நா.ேரா , 2.வில்லரம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசடியங்காடு ைபபாஸ் , 3.வில்லரசம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - பட்டாகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊ ஒ ஆரம்ப பள்ளி வில்லரசம்பட்டி-

638107    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி

1.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ஒன்டிக்காரன் பாைளயம் , 

2.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சத்தியாநகர், சாணார்பாைளயம் , 

3.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காந்திநகர் காலனி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊ ஒ ஆரம்ப பள்ளி வில்லரசம்பட்டி-

638107    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

க ட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கருவில்பாைறவலசு,மதுைரவரீன்நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊ ஒ ஆரம்ப பள்ளி வில்லரசம்பட்டி-

638107    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

க ட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேவலகவுண்டன்வலசுபிrவு, எல் ஐ 

சி.நகர், ெசந்தமிழ்நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 

கதிரம்பட்டி638107    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1.கதிரம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - கதிரம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 

கதிரம்பட்டி638107    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.கதிரம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - கதிரம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 

கதிரம்பட்டி 638107    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.நஞ்சணாபுரம் (வ.கி)கதிரம்பட்டி(ஊ) வார்டு 2 - நஞ்சணாபுரம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 

கதிரம்பட்டி638107    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.பவளத்தாம்பாைளயம் (வ.கி)கதிரம்பட்டி(ஊ) வார்டு 3 - பவளத்தாம்பாைளயம் 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 

ராயபாைளயம் - 638107    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.ராயபாைளயம் (வ.கி)கதிரம்பட்டி(ஊ)வார்டு1 - ராயபாைளயம் , 

2.ராயபாைளயம் (வ.கி) கதிரம்பட்டி வார்டு 1 - ராயபாைளயம் அrஜன காலனி 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கூரபாைளயம்638107    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.மூலக்கைர (வ.கி)கூரபாைளயம் (ஊ)வார்டு 2 - மூலக்கைர , 2.கூரபாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - கூரபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

142 142 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கூரபாைளயம்638107    ,வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்   

கிழக்குப்பகுதி

1.ேதாட்டானி (வ.கி)கூரபாைளயம்(ஊ)வார்டு 3 - ேதாட்டானி கஸ்பா , 

2.ேதாட்டாணி (வ.கி)கூரபாைளயம் (ஊ) வார்டு 3 - ேதாட்டாணி கஸ்பா 

அrஜன காலனி , 3.ேதாட்டாணி(வ.கி)கூரபாைளயம் (ஊ) வார்டு 3 - 

ேதாட்டாணி கஸ்பா சத்திரத்துபுதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிவண்

ணாங்காட்டுவலசு638052    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.புத்தூர்புதுப்பாைளயம்(வ.கி)பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (ஊ) பிளாக் 2 - 

பிச்சாண்டாம்பாைளயம் , 2.புத்தூர்புதுப்பாைளயம் 

(வ.கி)பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (ஊ) பிளாக் 1 - ேமட்டுக்கைட புங்கம்பாடி 

ேராட்டிற்கு கிழவரம் , 3.புத்தூர்புதுப்பாைளயம் (வ.கி)பிச்சாண்டாம்பாைளயம் 

(ஊ) பிளாக் 2 - கருக்கம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிவண்

ணாங்காட்டுவலசு638052    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.புத்தூர்புதுப்பாைளயம் (வ.கி)பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (ஊ) பிளாக் 4 - 

புதுப்பாைளயம் , 2.புத்தூர்புதுப்பாைளயம் (வ.கி) பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (ஊ) 

பிளாக் 5 - வண்ணாங்காட்டு வலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிவண்

ணாங்காட்டுவலசு638107    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெதற்குப் பகுதி

1.பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)பிளாக்5 - ேமட்டுக்கைட புங்கம்பாடி 

ேராட்டிற்கு ேமற்கு பகுதி , 2.பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

பிளாக்3 - எைளயாகவுண்டன்பாைளயம் , 3.பிச்சாண்டாம்பாைளயம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்5 - ேமட்டுக்கைட , 4.பிச்சாண்டாம்பாைளயம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1 - நத்தக்காட்டுபாைளயம், வாய்க்கால்  ேமட்டு 

பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ேவப்பம்பாைளயம்638107    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - ேவப்பம்பாைளயம் 

(கதவு எண் 1 முதல் 250 வைர), 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ேவப்பம்பாைளயம்638107    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - ஸ்ரீராம்நகர், ஈ.பி.நகர் , 

2.பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - ேவப்பம்பாைளயம் 

அrஜன காலனி  வடக்கு மற்றும் ெதற்கு , 3.பிச்சாண்டாம்பாைளயம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்1 - ேவப்பம்பாைளயம் (கதவு எண் 250 க்குேமல்), 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி 

ெபrயெசங்ேகாடம்பாைளயம்638009  

  ,வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சுக் 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபrயெசங்ேகாடம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி 

ெபrயெசங்ேகாடம்பாைளயம்638009  

  ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நால்ேராடு , 2.வில்லரசம்பட்டி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெபான்நகர் , 3.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

வரீப்பம்பாைளயம் பிrவு , 4.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெடலிேபான்நகர் , 5.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அண்ணாநகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

150 150 ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி, 

ெபrயெசங்ேகாடம்பாைளயம்638009  

  ,வடக்குப் பார்த்த  தார்சு கட்டிடம்

1.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேதாட்டத்தூர் , 2.வில்லரசம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசம்மாம்பாைளயம் , 3.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - ெவள்ளக்கல்ேமடு , 4.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நால்ேராடு , 

5.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாருதி நகர் , 6.வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - அருணாசலக் கவுண்டர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ெமாட்ைடயப்பர் நடுநிைலப்பள்ளி 

வள்ளிபுரத்தான்பாைளயம்638112    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம்

1.வடமுகம் ெவள்ேளாடு  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அத்தப்பம் பாைளயம் வார்டு1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ெமாட்ைடயப்பர் நடுநிைலப்பள்ளி 

வள்ளிபுரத்தான்பாைளயம்638112    

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.கவுண்டிச்சிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

வள்ளிபுரத்தாம்பாைளயம்,அண்ணாநகர் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ெமாட்ைடயப்பர்ந.நி.பள்ளி.வள்ளிபுரத்

தாம்பாைளயம் 638112    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.வடமுகம் ெவள்ேளாடு  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ராமநாய்க்கன் பாைளயம் 

வார்டு1 , 2.வடமுகம் ெவள்ேளாடு  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

கருங்கவுண்டன்பாைளயம் வார்டு1 , 3.கவுண்டிச்சி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - அர்த்தனாrக் கவுண்டன் வலசுவார்டு1 , 4.கவுண்டிச்சிபாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - கள்ளிக்காட்டு வலசு வார்டு1 , 5.கவுண்டிச்சிபாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - கரட்டுப் பாைளயம்வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

154 154 ெமாட்ைடயப்பர் ந.நி.பள்ளி  

வள்ளிபுரத்தான்பாைளயம் 638112    

,வடக்கு பார்த்த சிெமண்ட்சீட் 

கட்டிடம்

1.கவுண்டிச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ராசம் பாைளயம்வார்டு2 , 

2.கவுண்டிச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - நத்தக்காட்டுவலசு வார்டு1 , 

3.கவுண்டிச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - நத்தகாட்டுபாைளயம் வார்டு1 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

திண்டல்638009    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - கீழ்த்திண்டல் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

திண்டல்638009    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - கீழ்த்திண்டல் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

திண்டல்638009    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராஜவ் நகர் , 2.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

சாமுண்டிநகர் , 3.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காமராஜ் நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

திண்டல்638009    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசங்ேகாடம்பள்ளம் , 2.திண்டல் (ஊ) - 

ேக.எஸ்.நகர் , 3.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நாசுவன் காட்டு ேதாட்டம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

திண்டல்638009    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஸ்ரீநகர் , 2.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சக்தி 

நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

திண்டல்638009    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சக்தி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

- -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 அரசு உயர்நிைலபள்ளி, 

திண்டல்638009    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாணிக்கம் பாைளயம் , 2.திண்டல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - கார்பேரசன் காலனி , 3.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - லட்சுமி 

நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

திண்டல்638009   ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெதற்குபக்கம் காலனி , 2.திண்டல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெதற்குபள்ளம் , 3.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வன்னியர் 

காலனி , 4.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெடம்பிள் வியு , 5.திண்டல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - நல்லியம் பாைளயம் , 6.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

முருகன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

திண்டல்638009    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபrயார் காலனி , 2.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - அம்மன் நகர் , 3.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வள்ளியம் காலனி , 

4.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மானியங்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

திண்டல்638009    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாலாஜி கார்டன் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

165 165 மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

காரப்பாைற-638009.    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புதுக்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 மாநாகராட்சி துவக்கபள்ளி 

காரபாைற -638009.    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புதுக்காலனி பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 மாநாகராட்சி துவக்கபள்ளி 

காரபாைற-638009.    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம்

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காரப்பாைற , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

திண்டல்638009   ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாத்துக்காரர் ேதாட்டம் , 2.திண்டல் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - அருள் நகர் , 3.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

அத்தப்பம்பாைளயம் ேராடு , 4.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வித்யா நகர் , 

5.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அய்த்திrயா அெவன்யூ 1 , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

திண்டல்638009   ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பிருந்தா நகர் , 2.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) -

 திண்டல் , 3.திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெமடிக்கல் நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

170 170 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

பைழயபாைளயம்638009    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

கிழக்கு பிளாக் கிழக்கு பகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு1 - இந்திராகாந்தி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

பைழயபாைளயம்638009    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

கிழக்கு கிழ்பகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு1 - இந்திராகாந்தி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

பைழயபாைளயம்638009    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ேமற்கு பிளாக் கிழக்க பகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 1 - இந்திராகாந்தி வதீி,அன்ைன நகர் , 2.சூரம்பட்டி 

(ேப) வார்டு 1 - அம்பிைக நகர் , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 1 - அன்ைனநகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

பைழயபாைளயம்638009    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 1 - ெஜகநாதன் வதீி , 2.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 1 - 

சுத்தானந்தன் வதீி , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2 - ெபருந்துைற சாைல , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 டாக்டர் அம்ேபத்கார் 

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி 

சூரம்பட்டிவலசு638009    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

ி ண்

1.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 2 - சங்குநகர்சாைல உபசந்து 1 , 2.சூரம்பட்டி 

(ேப)வார்டு 2 - சங்குநகர்சாைல உபசந்து 2 , 3.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 2 - 

சங்குநகர்சாைல உபசந்து 3 , 4.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2 - சங்குநகர்சாைல 

உபசந்து 4 , 5.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2 - சங்குநகர்சாைல உபசந்து 5 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

175 175 டாக்டர் அம்ேபத்கார் 

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி 

சூரம்பட்டிவலசு638009    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ி க் ி ண்

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2 - சங்குநகர்சாைல உபசந்து 6 , 2.சூரம்பட்டி(ேப) 

வார்டு 2 - சங்குநகர்சாைல உபசந்து 7 , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2 - 

ெமயின்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 டாக்டர் அம்ேபத்கார் 

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி 

சூரம்பட்டிவலசு638009    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி அைறஎண்.04

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2,3 - சங்குநகர்சாைல உபசந்து 1 , 2.சூரம்பட்டி(ேப) 

வார்டு 2,3 - சங்குநகர்சாைல உபசந்து 3 , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2,3 - 

சங்குநகர்சாைல உபசந்து4 , 4.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2,3 - சங்குநகர்சாைல 

உபசந்து 5 , 5.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 2,3 - சங்குநகர்சாைல உபசந்து 6 , 

6.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 2,3 - சங்குநகர்சாைல உபசந்து 7 , 7.சூரம்பட்டி (ேப) 

வார்டு 2,3 - ெமயின்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 டாக்டர் அம்ேபத்கார் 

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி 

சூரம்பட்டிவலசு638009    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 5வதுஅைற

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 16 - பட்ேடல் வதீி , 2.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 16 - 

சத்தியமூர்த்தி வதீி , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 16 - பாவடி வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊ.ஓ.அ.பள்ளி 

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு.    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 6வது அைற

1.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 3 - சங்கு நகர் சாைல , 2.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 16 - 

ேநரு வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 43 of 74



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

179 179 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. ஆசிrயர் 

காலனி638011    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 4 - மாதவி வதீி , 2.சூரம்பட்டி(ேப)வார்டு 4 - 

ேகாவலன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. ஆசிrயர் 

காலனி638011    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 5 - டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாைல , 2.சூரம்பட்டி 

(ேப) வார்டு 4 - பாரதிதாசன் வதீி , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 4 - வரீமாமுனிவர் 

வதீி  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ஆசிrயர்குடியிருப்பு6380

11    ,ெதற்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 6 - ெபருந்துைறேராடு , 2.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 5 - 

கண்ணகிவதீி , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 5 - கம்பர் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ஆசிrயர்குடியிருப்பு6380

11    ,ெதற்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

1.சூரம்பட்டி(ேப)வார்டு 5 - இளங்ேகா ெதரு , 2.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 5 - 

பாrெதரு , 3.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 6 - ஔைவயார் வதீி , 4.சூரம்பட்டி (ேப) 

வார்டு 6 - அகத்தியர் வதீி , 5.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 6 - ஆசிrயர்குடியிருப்பு 

புத்தர்வதீி  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப் பள்ளி, 

சூரம்பட்டி638009    ,ேமற்கு பார்த்த 

வில்ைலக்கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி

1.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 8 - புத்தர் வதீி , 2.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 8 - 

ேகாவலன் வதீி , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 8 - கம்பர் வதீி , 4.சூரம்பட்டி (ேப) 

வார்டு 8 - திருவள்ளுவர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப் பள்ளி, 

சூரம்பட்டி638009    ,ேமற்கு பார்த்த 

வில்ைலக்கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 9 - ேமற்கு அம்ேபத்கார் வதீி , 2.சூரம்பட்டி (ேப) 

வார்டு 9 - விேவகானந்தர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப் பள்ளி, 

சூரம்பட்டி638009    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 8 - ெலனின் வதீி , 2.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 8,6 - 

ேமாகன் குமாரமங்கலம்சாைல , 3.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 6 - உழவர் ெதரு , 

4.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 6 - நாராயணசாமி ெதரு , 5.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 7 - 

குமரன்வதீி ெமயின் , 6.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 7 - குமரன்வதீி உபசந்து 1 , 

7.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 7 - குமரன் உபசந்து 2 , 8.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 7 - 

குமரன்வதீி உபசந்து 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப் பள்ளி, 

சூரம்பட்டி638009    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு அைற

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 7 - குமணன் ெதரு , 2.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 8 - 

மைறமைல அடிகளார் வதீி , 3.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 7 - வள்ளியம்ைமத் 

ெதரு , 4.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு7 - கஸ்தூrபா ெதரு , 5.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 

7 - காமராஜர்வதீி , 6.சூரம்பட்டி(ேப)வார்டு 7 - ெபrயார் சாைல , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 சி.எஸ்.ஐ.துவக்கப்பள்ளிசூரம்பட்டி63800

9    ,ேமற்கு பார்த்த வில்ைல 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 6,8 - ேமாகன்குமாரமங்கலம்சாைல , 2.சூரம்பட்டி(ேப) 

வார்டு10 - காமராசர் வதீி 1 ெதரு , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 10 - காமராஜ் 

வதீி 2வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

188 188 சி.எஸ்.ஐ.துவக்கப்பள்ளிசூரம்பட்டி63800

9    ,ேமற்கு பார்த்த வில்ைல 

கட்டிடம் மத்தியபகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 10 - காமராஜ் வதீி 3வது ெதரு , 2.சூரம்பட்டி (ேப) 

வார்டு10 - ெஜகநாதபுரம் காலனி 1வது ெதரு , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 10 - 

ெஜகநாதபுரம் காலனி 2வது ெதரு , 4.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 10 - 

ெஜகநாதபுரம் காலனி 3வது ெதரு , 5.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 10 - ெஜகநாதபுரம் 

காலனி 4வது ெதரு , 6.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு10 - ெஜகநாதபுரம் காலனி 5வது 

ெதரு , 7.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 7,10 - ெபrயார் சாைல , 8.சூரம்பட்டி(ேப) 

வார்டு 10 - ெஜகநாதபுரம் காலனி ஆர்சிவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி.  

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009    

ேமற்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 13 - ஜவீா வதீி , 2.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 9,13 - 

திரு.வி.க.சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி.  

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 13 - பாரதிதாசன் ெதரு , 2.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 

15,16,17 - காந்திஜி ேராடு , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 13 - கண்ணதாசன் வதீி , 

4.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 13 - ஸ்டாலின் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி. 

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.சூரம்பட்டி (ந) வார்டு14 - ேகாவலன் ெதரு , 2.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு14 - 

திருவள்ளுவர் வதீி , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 12 - காந்திஜி ேராடு , 

4.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 13,15,16,17,14 - காந்திஜிேராடு,கட்டெபாம்மன் வதீி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

192 192 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி.  

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

வடக்குபகுதி பிளாக் ெந 07

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 14 - பாரதி வதீி , 2.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு14 - 

பாண்டியன் வதீி , 3.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 5,13 - திரு.வி.க.சாைல உபசந்து , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி.  

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம்  

ெதற்குபகுதி 7வது பிளாக்

1.சூரம்பட்டி(ேப)வார்டு 17 - சாஸ்திr சாைல , 2.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 16,17 - 

காந்திஜிேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 டாக்டர் அம்ேபத்கார் 

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி 

சூரம்பட்டிவலசு638009    ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு 

ண்

1.சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு17 - சாஸ்திr சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 டாக்டர் அம்ேபத்கார் 

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி 

சூரம்பட்டிவலசு638009    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ே ற் ப் ி ண்

1.சூரம்பட்டி  (ேப) வார்டு 18 - அைணக்கட்டு ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊ.ஓ.து.பள்ளி அைணக்கட்டு 

சூரம்பட்டிவலசு-638009    

,ெதற்க்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

கிழ க்குப்பகுதி முதல் அைற

1.சூரம்பட்டி(ேப)  வார்டு 18 - அைணக்கட்டு ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

197 197 சமுதாய கூடம் சாஸ்த்திr சாைல 

சூரம்பட்டிவலசு-638009    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

1.சூரம்பட்டி(ேப)  வார்டு 18 - அைணக்கட்டு ேராடு கதவு எண் 1 முதல் 130 

வைர  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊ.ஓ.து.பள்ளி அைணக்கட்டு 

சூரம்பட்டிவலசு-638009    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி 2வது அைற

1.சூரம்பட்டி(ேப)  வார்டு 18 - அைணக்கட்டு ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊ.ஓ.து.பள்ளி அைணக்கட்டு 

சூரம்பட்டிவலசு-638009    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி  3வது அைற

1.சூரம்பட்டி(ேப)  வார்டு 18 - அைணக்கட்டு ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி கட்டிடஎண் 10

1.சூரம்பட்டி (ேப)  வார்டு 15 - ேநதாஜி வதீி 2வது ெதரு , 2.சூரம்பட்டி (ேப)   

வார்டு15 - ராஜாஜி வதீி 1 , 3.சூரம்பட்டி (ேப)   வார்டு15 - ராஜாஜி வதீி 3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி, 

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி கட்டிடஎண் 11

1.சூரம்பட்டி (ேப)  வார்டு15 - ேநதாஜி வதீி1 , 2.சூரம்பட்டி (ேப)   வார்டு15 - 

ராஜாஜி வதீி 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

202 202 ஊ.ஒ.து.பள்ளி. 

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.சூரம்பட்டி(ேப)  வார்டு15 - பாrவள்ளல்வதீி , 2.சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 15 - 

அண்ணாவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ெசங்குந்தர் சமுதாயகூடம். 

ெஜகநாதபுரம்638009    ,கிழக்குப் 

பார்த்த சிெமண்ட்சீட் கட்டிடம்

1.சூரம்பட்டி(ேப)  வார்டு11 - அம்ேபத்கார் வதீி , 2.சூரம்பட்டி (ேப)  வார்டு12 - 

வஉசி வதீி 4 , 3.சூரம்பட்டி (ேப)  வார்டு12 - வ.உ.சி.வதீி 1 , 4.சூரம்பட்டி(ேப)  

வார்டு11 - மாகாளியம்மன் ேகாயில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ெசங்குந்தர் சமுதாயகூடம். 

ெஜகநாதபுரம்638009    ,வடக்குப் 

பார்த்த சிெமண்ட்சீட் கட்டிடம் 

கிழக்குபகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப)  வார்டு11 - காந்திஜி ேராடு , 2.சூரம்பட்டி (ேப)  வார்டு11 - 

வ.உ.சி. ெதரு , 3.சூரம்பட்டி (ேப)  வார்டு12 - வ.உ.சி வதீி  2 , 4.சூரம்பட்டி (ேப) 

 வார்டு12 - வஉசி வதீி 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ெசங்குந்தர் சமுதாய கூடம் 

ெஜகநாதபுரம்638009    ,வடக்குப் 

பார்த்த சிெமண்ட்சீட் கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி

1.சூரம்பட்டி (ேப)  வார்டு 12 - ேநதாஜி நகர் , 2.சூரம்பட்டி (ேப)  வார்டு 11 - 

ேநரு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 மாநாகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ெமாளகவுண்டன்பாைளயம்    

,ெதற்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 12 - ேக.டி.ேக. தங்கமணி வதீி , 

2.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு11 - காந்திஜி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

207 207 மாநாகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ெமாளகவுண்டன்பாைளயம்    

,ேமற்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 11 - ேநருஜி வதீி , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) 

வார்டு 11 - கல்யாணசுந்தரம் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 மாநாகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ெமாளகவுண்டன்பாைளயம்    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 10 - சீனிவாசராவ் வதீி , 2.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப) வார்டு 10 - ேநத்தாஜி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளகவுண்டம்பாைள

யம்638002    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி

1.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 10 - பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம் வதீி , 

2.காசிபாைளயம் (ஈ) (ேப) வார்டு 10 - பாலதண்டாயுதம் வதீி 1 , 

3.காசிபாைளயம் (ஈ) (ேப)  வார்டு11 - மாணிக்கவாசகர் காலனி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளகவுண்டம்பாைள

யம்638002    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் மத்தியப்பகுதி

1.காசிபாைளயம்(ஈ) (ேப) வார்டு 11 - இரணியன்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளகவுண்டம்பாைள

யம்638002    ,வடக்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ) (ேப)  வார்டு 11 - பாலதண்டாயுதம் வதீி 2 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளகவுண்டம்பாைள

யம்638002    ,ேமற்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்குபகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ) (ேப)  வார்டு 11 - மணலி கந்தசாமி வதீி , 

2.காசிபாைளயம்(ஈ) (ேப)  வார்டு 11 - ராமமூர்த்தி வதீி , 3.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப)வார்டு11 - காேவrபாலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளக்கவுண்டன்பா

ைளயம்638002    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு11 - பாலதண்டாயுதம் வதீி , 2.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப) வார்டு 10 - பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம் வதீி , 

3.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 12 - திருேவங்கடம் வதீி , 4.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப) வார்டு 12 - ஜவீானந்தம் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளக்கவுண்டன்பா

ைளயம்638002    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 11 - நாகூர் நடராஜன் வதீி , 

2.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 11 - காந்திஜி வதீி , 3.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) 

வார்டு 12 - ஹவுசிங் யூனிட் , 4.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 11 - 

கல்யாணசுந்தரம்வதீி  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 அரசுஆரம்பப்பள்ளி 

ெகால்லம்பாைளயம்638002    

,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வ.பகுதி

1.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 8 - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 

2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 8 - அருைமக்காரர் வதீி , 

3.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 13 - லிங்கப்பகவுண்டர் வதீி , 4.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப)வார்டு 8 - திரு.வி.க. வதீி , 5.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 8 - 

ெகாத்துக்காரர் வதீி , 6.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 13 - தங்கபட்டக்காரர் 

வதீி , 7.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 7 - கட்டெபாம்மன் வதீி , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

216 216 அரசுஆரம்பப்பள்ளி 

ெகால்லம்பாைளயம்    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி வடக்கு அைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு13 - ெகால்லம்பாைளயம் ஹவுசிங் யூனிட் , 

2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 13 - ெகால்லம்பாைளயம் ஹவுசிங் யூனிட் ஏ 

ைடப் , 3.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு13 - ெகால்லம்பாைளயம் ஹவுசிங் 

யூனிட்  பி ைடப் , 4.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு13 - ெகால்லம்பாைளயம் 

ஹவுசிங் யூனிட் சி ைடப் , 5.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு13 - 

ெகால்லம்பாைளயம் ஹவுசிங் யூனிட் எச் ைடப் , 6.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) 

வார்டு 13 - ெகால்லம்பாைளயம் ஹவுசிங் யூனிட் எல் ைடப் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 அரசுஆரம்பப்பள்ளி 

ெகால்லம்பாைளயம்    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குப்பகுதி வடக்கு அைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு13 - ெகால்லம்பாைளயம் ஹவுசிங் யூனிட் டி 

ைடப் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 அரசுஆரம்பப்பள்ளி 

ெகால்லம்பாைளயம்638002    

,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெத பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு12 - காந்திஜி வதீி , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) 

வார்டு 9 - வ.ஊ.சி. வதீி 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 அரசுஆரம்பப்பள்ளி 

ெகால்லம்பாைளயம்638002    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு12 - காந்திஜிவதீி 2 , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) 

வார்டு13 - வட்டு வசதிவாrயம் , 3.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு13 - 

வட்டுவசதி வாrயம் ெகால்லம்பாைளயம் , 4.காசிபாைளயம்(ந ) வார்டு-13 - 

தமிழ்நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

220 220 அரசுஆரம்பப்பள்ளி 

ெகால்லம்பாைளயம்638002    

,ெதற்குப் பார்த்த வில்ைலக் 

கட்டிடம் கிழக்குபகுதி

1.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 13 - குமரன் ெதரு , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) 

வார்டு 9 - பமீன்காட்டு வதீி , 3.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு9 - ேநதாஜி வதீி 

, 4.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப)வார்டு 7 - ேநருஜி வதீி , 5.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) 

வார்டு 9 - நாயக்கர் வதீி , 6.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 9 - ேசாளியப்ப 

கவுண்டர் ெதரு , 7.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 9 - ராமமூர்த்தி வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 அரசுஆரம்பப்பள்ளி 

ெகால்லம்பாைளயம்638002    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 9 - மாண்டாக் கவுண்டர் வதீி , 

2.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 9 - வண்டிகாரன்ேதாட்ட வதீி , 

3.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 13 - கல்யாணசுந்தரம் வதீி , 4.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப) வார்டு 13 - ேக.டி.ராஜூ வதீி , 5.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 9 - 

சாஸ்திr வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர

யில்ேவகாலனி638002    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குபகுதி 

1வது அைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 7 - ேநருஜி வதீி , 2.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) 

வார்டு 7 - காளியப்ப கவுண்டர் வதீி , 3.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 7 - 

இந்திராகாந்தி வதீி , 4.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 7 - அண்ணாதுைர வதீி , 

5.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 7 - அவிநாசி கவுண்டர் வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

223 223 ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர

யில்ேவகாலனி638002    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குபகுதி 

2வதுஅைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 7 - ேநருஜி வதீி , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) 

வார்டு 8 - நமச்சிவாயம் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர

யில்ேவகாலனி638002    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 8 - ஜவீானந்தம் வதீி , 2.காசிபாைளயம்  

(ஈ)(ேப) வார்டு 9 - தாயுமானசுந்தரம் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர

யில்ேவகாலனி    ,ேமற்கு பார்த்த 

புதிய தார்சுகட்டிடம் வடக்குபகுதி 

3வது அைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 8 - பார்வதி கிருஷ்ணன் வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர

யில்ேவகாலனி    ,கிழக்குப்  

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம்

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 6 - ெலனின் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர

யில்ேவகாலனி638002    ,ேமற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குபகுதி 4வது அைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 6 - எச் ைடப் மித்ராைடப் வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

228 228 ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர

யில்ேவகாலனி    ,கிழக்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்குபகுதி கைடசி 

அைற(ஆசி◌ா◌ியர் அைற)

1.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 8 - ஜவீானந்தம் வதீி , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) 

வார்டு 8 - சத்தி விநாயகர் ேகாயில் வதீி , 3.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 6 - 

இரயில்ேவ காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஈேராடு மாநாகராட்சி மண்டலம்-4 

மூலப்பாைளயம் ஈேராடு-638002.    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்  

உதவி ஆைணயா் அைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) - காந்தி வதீி வார்டு 14 , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) - 

மண்டபம் வதீி வார்டு 14 , 3.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) - சீனிவாசராவ் வதீி 

வார்டு14 , 4.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) - ஸ்டாலின் வதீி வார்டு14 , 

5.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) - சாஸ்திr வதீி வார்டு 14 , 6.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) -

 ேநரு வதீி வார்டு 14 , 7.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) - ஜவீானந்தம் வதீி வார்டு 14 

, 8.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) - ேக.டி.ராஜி  வதீி  வார்டு16 , 9.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப) - ேநருஜி வதீி வார்டு 16 , 10.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) - ெகட்டிநகர் வார்டு 

16 , 11.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) - ெபrயார்வதீி வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ேஜசீஸ்ெமட்rக்குேலசன்பள்ளிமூலப்

பாைளயம்    ,வடக்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 14 - பைழயகள்ளிவலசு , 2.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப) - விநாயகர் ேகாயில் முதல் வதீி கதவு எண் 1 முதல் 50 வைர , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

231 231 ேஜசீஸ்துவக்கப்பள்ளி, எல்ஜசி நகர், 

மூலப்பாைளயம்   ,வடக்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) - விநாயகர் ேகாயில்  முதல் வதீி   கதவு எண் 51 

முதல் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ேகாட்டப் ெபா◌ியாளர் அலுவலகம் 

ெநடுஞ்சாைலதுைற 

மூலப்பாைளயம் ஈேராடு-638002.    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்  

ே ற் ி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 15 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி 6 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 மாவட்ட ெபாறியாளர் அலுவலகம் 

ெநடுஞ்சைல துைற நபார்டு திட்டம் 

மூலப்பாைளயம். ஈேராடு-638002.    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 15 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி 6 கதவு எண் 101 

முதல்  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 காசிபாைளயம் மண்டலம்-

4,மூலப்பாைளயம்    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குபகுதி 

அலுவலகஅைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 16,17 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி 2,3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 காசிபாைளயம் மண்டலம்-4 

மூலப்பாைளயம்    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்குபகுதி 

அலுவலகஅைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 16,17 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி 2,3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

236 236 காசிபாைளயம் மண்டலம்-4 

மூலப்பாைளயம்    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சுகட்டிடம் முன் பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு16 - விநாயகர்ேகாவில்வதீி 4 என்.ஜி.ஜி.ஓ நகர் 

, 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு15 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி 5 

ெடலிேபான்குவார்டர்ஸ் ஏ ைடப் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 காசிபாைளயம் மண்டலம் -4 

மூலப்பாைளயம்    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சுகட்டிடம் முன் பகுதி

1.காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 17 - விநாயகர்ேகாயில்வதீி 5 

ெடலிேபான்குவார்டர்ஸ் பி ைடப் , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 15 - 

விநாயகர்ேகாவில்வதீி 5 ெடலிேபான்குவார்டர்ஸ் சி ைடப் , 3.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப) வார்டு 15 - விநாயகர்ேகாவில்வதீி 5.வ.ீவசதிவாrயம் பி ைடப் , 

4.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு15 - விநாயகர்ேகாவில்வதீி 5.வ.ீவசதிவாrயம் 

சி ைடப் , 5.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 15 - விநாயகர்ேகாவில்வதீி 

5.வ.ீவசதிவாrயம் டி ைடப் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ேஜசீஸ்ெமட்rக்குேலசன்பள்ளி,மூலப்

பாைளயம்     ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்கு   பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 15 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி எண் 7 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ேஜசீஸ்ெமட்rக்குேலசன்பள்ளி,மூலப்

பாைளயம்     ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் வடக்குபகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 15 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி எண் 8 , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 15 - விநாயகர்ேகாவில்வதீி 8 எல்.ஐ.சி. நகர் , 

3.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 15 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி எண் 7 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

240 240 ேகாட்டப்ெபாறியாளர்ெநடுஞ்சாைலது

ைற மற்றும் ஊரக ெதாழில் 

அலுவலகம் மூலப்பாைளயம்    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ெதன்பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 18 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி எண் 9 , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 18 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி 10 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ேகாட்டப்ெபாறியாளர்ெநடுஞ்சாைலது

ைற மற்றும் ஊரக ெதாழில் 

அலுவலகம் மூலப்பாைளயம்    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ெதன்பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 18 - ேநருஜ ீவதீி , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) 

வார்டு 18 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி எண் 6 , 3.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 

18 - என்.ஜி.ஜி.ஓ. நகர் , 4.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 18 - விநாயகர் 

ேகாயில் வதீி 11 , 5.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 18 - ெபrயார் வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ேகாட்டப்ெபாறியாளர்ெநடுஞ்சாைலது

ைற மற்றும் ஊரக ெதாழில் 

அலுவலகம் மூலப்பாைளயம்    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

வடக்குப்பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 7 - விநாயகர்ேகாயில்வதீி 12 நாடார்ேமடு , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 18 - புதுக்கள்ளிவலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

243 243 ெநடுஞ்சாைலதுைற உட்ேகாட்ட 

ெபாறியாளர் 

அலுவலகம்,தரகட்டுப்பாடு ைமயம், 

மூலப்பைளயம் - 638002   ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 7 - விநாயகர் ேகாவில் வதீி 12,நாடார்ேமடு , 

2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 16 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி 

2,மூலப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 நிதிஉதவிநடுநிைலப்பள்ளி 

ரகுபதிநாயக்கன்பாைளயம்638002    

,கிழக்கு பார்த்த ஏ.சி. சீட்டுகட்டிடம் 

வடக்குப்பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 17 - பாரதி பாைளயம் வதீி 1 , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 17 - பாரதிபாைளயம் வதீி 1 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 பாலர் நிதிஉதவி நடுநிைலப்பள்ளி 

ரகுபதிநாயக்கன்பாைளயம்638002    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 17 - பாரதி பாைளயம் வதீி 2 , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 17 - பாரதிபாைளயம் வதீி  2 , 

3.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு17 - ேநதாஜி நகர் , 4.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) 

வார்டு 17 - பட்டுக்ேகாட்ைடகல்யாணசுந்தரம்வதீி குறி.பாைளயம் , 

5.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு17 - காந்திஜ ீவதீி, குறிக்காரன்பாைளயம் , 

6.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 17 - காந்திஜி வதீி, ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம் 

, 7.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு17 - அண்ணாதுைரவதீி 

குறிக்காரன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

246 246 நிதிஉதவிநடுநிைலபப்பள்ளி 

ரகுபதிநாயக்கன்பாைளயம்ம் 638002  

  ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 17 - ஜவீானந்தம் வதீி 

ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம் , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு17 - ஆயிரக்காரர் 

வதீி, ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம் , 3.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப)வார்டு 17 - மணலி 

கந்தசாமி வதீி ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம் , 4.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 

17 - சிவராமன் வதீி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம் , 5.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) 

வார்டு 17 - பாலதண்டாயுதம் வதீி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம் , 

6.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 17 - ேநருஜி வதீி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம் , 

7.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 17 - இரணியன் 

வதீி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம் , 8.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 17 - ேக.டி. 

ராஜ ீவதீி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம் , 9.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 17 - 

ராமமூர்த்தி வதீி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம் , 10.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) 

வார்டு 19 - திருேவங்கடம் வதீி,ெபrயசைடயம்பாைளயம் , 11.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப) வார்டு 19 - சீனிவாசராவ் வதீி ,ெபrயசைடயம்பாைளயம் , 

12.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 19 - சிவராமன் 

வதீி,ெபrயசைடயம்பாைளயம் , 13.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 19 - 

ஜவீானந்தம் வதீி,ெபrயசைடயம்பாைளயம் , 14.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) 

வார்டு19 - ேக.டி.ராஜூ வதீி,ெபrயசைடயம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
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99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

247 247 நிதிஉதவிநடுநிைலப்பள்ளிரகுபதிநாய்

க்கன்பாைளயம்638002    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு19 - பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம் வதீி 

ெபrயசைடயம்.பா , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு19 - நாகூர்நடராஜன்வதீி 

சி.சைடயம்பாைளயம் , 3.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு19 - 

கலப்பால்குப்புசாமிவதீி முத்துசாமிகாலனி , 4.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) 

வார்டு17 - பட்டுேகாட்ைடகல்யாணசந்தரம்வதீி, ரகுபதிநாயக்கன்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 டாக்டர் அம்ேபத்கார் அரசு மாணவர் 

விடுதி ேசனாபதிபாைளம்  

ரங்கம்பாைளயம்     ,வடகிழக்குப் 

பார்தத தார்சுக் கட்டிடம் உணவு 

அைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு19 - இரணியன்வதீி ெபrயசைடயம்பாைளயம் , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு19 - ேசனாபதி பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 

ரங்கம்பாைளயம்    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப)வார்டு 2 - பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம் 

வதீி,ரங்கம்பாைளயம் , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 2 - சீனிவாசராவ் 

வதீி,ரங்கம்பாைளயம் , 3.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 2 - திருேவங்கடம் 

வதீி,ரங்கம்பாைளயம் , 4.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 2 - கருணாநிதி 

வதீி,ரங்கம்பாைளயம் , 5.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 2 - இரணியன் வதீி 

2,ரங்கம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250 டாக்டர் அம்ேபாத்கார் அரசு 

ஆண்கள் விடுதி ரங்கம்பாைளயம்-

638009.    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி முதல் 

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 2 - இரணியன் வதீி 1,ரங்கம்பாைளயம் கதவு 

எண் 1 முதல் 100 வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 டாகடர் அம்ேபத்கார் அரசு ஆண்கள் 

விடுதி ரங்கம்பாைளயம் -638009.    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 2 - இரணியன் வதீி 1,ரங்கம்பாைளயம் கதவு 

எண் 101 முதல்  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 டாக்டர் அம்ேபாத்கார் அரசு 

ஆண்கள் விடுதி ரங்கம்பாைளயம்-

638009.    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி முதல் அைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 19,20 - இரணியன் வதீி 

3,அ.ச.நகர்,சி.காலனி,நr.கு.கா , 2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 20 - 

சுப்பிரமணியநகர் ரங்கம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி, 

ரங்கம்பாைளயம்638009    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 21 - 

முத்தம்பாைளயம்வட்டுவசதிவாrயம்பகுதி 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 சமுதாய கூடம் ரங்கம்பாைளயம்    

,வடக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 21 - அண்ணாநகர் ரங்கம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

255 255 ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி,ரங்கம்பாைளயம்6

38009    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 21 - இரட்ைடப்பாளி வலசு , 2.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப) வார்டு 21 - ஜவீா நகர் , 3.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 21 - இந்திரா 

காந்தி வதீி , 4.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 21 - ரயில் நகர் , 

5.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 21 - நல்லியம்பாைளயம் குமரன் ெதரு , 

6.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 21 - விேநாபாஜி ெதரு , 7.காசிபாைளயம் 

(ஈ)(ேப) வார்டு 21 - குமரன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊராட்சிஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,காசிபாைளயம்    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 21 - ேக.டி. ராஜ ீவதீி  ரங்கம்பாைளயம் , 

2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 20 - சுப்ரமணிய நகர் ரங்கம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊராட்சிஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,காசிபாைளயம்    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண்-8

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 20 - கருணாநிதி நகர் ரங்கம்பாைளயம் , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 21 - மணலி கந்தசாமி வதீி 

நல்லியம்பாைளயம் , 3.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 21 - அண்ணாநகர் 

ரங்கம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,காசிபாைளயம்    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி வடக்கு பகுதி எண்.5

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - ேநருஜி வதீி,காசிபாைளயம் , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - காந்திஜி வதீி,காசிபாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

259 259 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,காசிபாைளயம்    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

கிழக்குப் பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - ஜவீானந்தம் வதீி,காசிபாைளயம் , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு1 - அண்ணாதுைர வதீி,காசிபாைளயம் , 

3.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - ராமமூர்த்தி ெதரு,காசிபாைளயம் , 

4.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - ேநதாஜி வதீி,காசிபாைளயம் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப் 

பள்ளி,காசிபாைளயம்    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி கட்டிட எண்.7

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - வ.உ.சி. வதீி,காசிபாைளயம் , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - முத்தம்பாைளயம் வட்டுவசதி வாrயம் 

பி ைடப் , 3.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - முத்தம்பாைளயம் வட்டுவசதி 

வாrயம் சி ைடப் , 4.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - முத்தம்பாைளயம் 

வட்டுவசதி வாrயம் டி ைடப் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காசிபா

ைளயம்    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - முத்தம்பாைளயம் வட்டுவசதி வாrயம் 

எச்ைடப் , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - முத்தம்பாைளயம் வட்டுவசதி 

வாrயம் எல் ைடப் , 3.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - முத்தம்பாைளயம் 

வட்டுவசதி வாrயம் எம் ைடப் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

காசிபாைளயம்638009    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமயப்பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - பாரதிபுரம் ெதரு (கதவு எண் 1 முதல் 250 

வைர) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

263 263 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

காசிபாைளயம்638009    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி அைற எண் 7

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1 - பாரதிபுரம் ெதரு (கதவு எண் 251 முதல்) , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

காசிபாைளயம்638009    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் 

பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 3 - விேவகானந்தர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

காசிபாைளயம்638009    ,ெதற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சுகட்டிடம்

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 2 - கல்யாணசுந்தரம் வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளிஇரயில்

ேவகாலனி638002    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கிலிருந்துமுதல்அைற

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 5 - குமரன்நகர் , 2.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) 

வார்டு 5 - லட்சுமி நகர் , 3.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 5 - சாஸ்திr நகர் 

2ம் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளிஇரயில்

ேவகாலனி638002    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 

2வதுஅைற

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 4 - சாஸ்திr நகர் முதல் ெதரு , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 4 - சாஸ்திrநகர்முதல்ெதரு 

கல்யாணசுந்தரம்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

268 268 ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளிஇரயில்

ேவகாலனி638002    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதியிலிருந்து 3வதுஅைற

1.காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 5 - சாஸ்திr நகர் , 2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) 

வார்டு 5 - சாஸ்திr நகர் 2ம் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளிஇரயில்

ேவகாலனி638002    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்  ெதற்கு பகுதி 

அைற எண் 4

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 5 - சாஸ்திr நகர் 3 ம் ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளி 

இரயில்ேவகாலனி    ,வடக்கு 

பார்த்த வில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 3 - சாஸ்திr நகர் 4வது வதீி , 

2.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 4 - சாஸ்திr நகர் 5வது வதீி(அண்ணா நகர்) 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளி 

இரயில்ேவகாலனி    ,வடக்கு 

பார்த்த வில்ைல கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1.காசிபாைளயம்  (ஈ)(ேப) வார்டு 5 - சாஸ்திr நகர் 3வது வதீிகு(மரன் நகர்) , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

முத்தம்பாைளயம்638002    ,ெதற்குப் 

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - இரட்ைடப்பாளி வலசு , 

2.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெதாட்டிபாைளயம் , 

3.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெவள்ைளப்பாைற , 

4.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புதுக்காலனி , 5.முத்தம்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முத்தம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

273 273 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

முத்தம்பாைளயம்638002    ,ெதற்குப் 

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பன்னக்காடுஅrசனகாலனி , 

2.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எல்லக்காட்டுப்பாைளயம் , 

3.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஒடக்காட்டுவலசு , 

4.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆலாங்காட்டுவலசு , 

5.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெதாட்டியங்காடு நாடார் வதீி , 

6.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எல்லக்காட்டுப்பாைளயம் வார்டு 2 , 

7.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஒடக்காட்டுவலசு வார்டு 2 , 

8.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆலாங்காட்டுவலசு வார்டு 2 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கவுண்டிச்சிபாைளயம்638112    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குபகுதி

1.கவுண்டச்சி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - கவுண்டச்சி பாைளயம் 2 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கவுண்டிச்சிபாைளயம்638112    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

1.கவுண்டச்சி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - கவுண்டச்சி பாைளயம் 2 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

கவுண்டிச்சிபாைளயம்638112    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.கவுண்டச்சி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - மாங்காட்டு வலசு , 

2.கவுண்டச்சி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - புதுவலசு , 3.கவுண்டச்சி 

பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - தாசநாயக்கன் பாைளயம் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

277 277 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,புங்கம்பாடி 638112    

,ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.புங்கம்பாடி(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - பாரவலசு , 2.புங்கம்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)வார்டு5 - சாலப்பாைளயம் , 3.புங்கம்பாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)வார்டு1 - பாரவலசு அrஜனக்காலனி , 4.புங்கம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு2 - நத்தக்காட்டுப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,புங்கம்பாடி 638112    

,ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.புங்கம்பாடி(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - சாணார்பாைளயம் , 2.புங்கம்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - அரவிளக்கு ேமட்டுப்பாைளயம் , 3.புங்கம்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - புங்கம்பாடி அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஊராட்சி  அலுவலகம் 

புங்கம்பாடி638112    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.புங்கம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - புங்கம்பாடி , 2.புங்கம்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)வார்டு4 - தைலயங்காட்டூர் , 3.புங்கம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு4 - ெதற்கு ேமட்டுபாைளயம் , 4.புங்கம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 -

 புங்கம்பாடி ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

புத்தூர்புதுப்பாைளயம்638052    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்6 - புத்தூர் , 

2.பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்7 - சாைலப்பாைளயம் , 

3.பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்8 - ெகாளத்துப்பாைளயம் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

281 281 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெசன்னிமைலபாைளய

ம்638112    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சுகட்டிடம்

1.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ெகாம்மக்ேகாவில் புதூர் 

, 2.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ெசன்னிமைல 

பாைளயம் , 3.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

ெகாளக்கிட்டாம் பாைளயம் , 4.வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு2 - ெசன்னிமைலபாைளயம் அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெபருந்துைற 

ஜங்சன்-638112    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெபாறயாகவுண்டன் வலசு 

, 2.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2 - ெபருந்துைற இரயிலடி , 

3.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு2 - இரயில்ேவ காலனி , 

4.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெகாளத்துப்பாைளயம் , 

5.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ெசம்மாண்டாம் 

பாைளயம் , 6.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - 

ேகாரக்காட்டு வலசு , 7.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - 

வடமுகம்ெவள்ேளாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெகாம்மக்ேகாயில்638112    ,கிழக்கு 

பார்த்த கூடுதல் தார்சு கட்டிடம்

1.வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெகாம்மன்ேகாவில் , 

2.வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - கும்மாக்காளி 

பாைளயம் புதூர் , 3.வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - 

கூனம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

284 284 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெகாம்மக்ேகாயில்638112    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - கும்மாக்காளி பாைளயம் 

, 2.வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெகாம்மன்ேகாயில் 

அrஜனகாலனி , 3.வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - குமரன் 

நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

உருமாண்டாம்பாைளயம்638058    

,ெதற்கு பார்த்த ஒட்டுகட்டிடம்

1.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - உருமாண்டபாைளயம் அrசன 

காலனி , 2.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - உருமாண்டம் பாைளயம் 

, 3.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - ெபாைறயாகவுண்டன் வலசு , 

4.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - முதலியாகவுடன்வலசு 

அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி 

உலகபுரம்638112    ,வடக்கு பார்த்த 

ஒட்டுகட்டிடம்

1.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - ேகாரக்காட்டுவலசு , 2.குமாரவலசு 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெவள்ள முத்துக்கவுண்டன் வலசு , 3.குமாரவலசு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - ேமாளக்கவுண்டன் பாைளயம் , 4.குமாரவலசு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2 - உலகபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

287 287 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபள்ளி,குட்டபா

ைளயம்638112    ,ேமற்கு பார்த்த 

ஓட்டுகட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - குட்டப்பாைளயம் , 

2.குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - கருக்கன்காட்டு வலசு , 

3.குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - குட்டபாைளயம் அrஜன 

காலனி , 4.குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

மண்ணாங்காட்டுப்பள்ளம் , 5.குட்டப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

மூணாம்புளித்ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,குட்டப்

பாைளயம்638112    ,ேமற்கு பார்த்த 

ஓட்டுகட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - காமராஜர் காலனி , 

2.குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ஓலப்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி , 

முகாசிபுலவன்பாைளயம்638112    

,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

1.முகாசிபுலவன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - இராக்கன்காட்டுவலசு 

, 2.முகாசிபுலவன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்1 - ஆrயக்காட்டுவலசு 

ெசங்காடு , 3.முகாசிபுலவன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்2 - 

முகாசிபுலவன்பாைளயம் , 4.முகாசிபுலவன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)பிளாக்2 - அrசன காலனி , 5.முகாசிபுலவன்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)பிளாக்2 - முகாசிபுதூர் , 6.முகாசிபுலவன்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) பிளாக்2 - முகாசிபுலவன் பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

290 290 வள்ளுவர் நிதி உதவி பள்ளி 

,தண்ணர்பந்தல்638112    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

1.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - நடுப்பாைளயம் , 2.குமாரவலசு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - ஞானிபாைளயம் தண்ணர்பந்தல் , 3.குமாரவலசு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - ேதவணம் பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபள்ளி,ைமலா

டி638112    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஒட்டுகட்டிடம்

1.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2 - முத்ைதயன் வலசு , 2.குமாரவலசு 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - ெவங்கிட்டாம் பாைளயம் , 3.குமாரவலசு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)வார்டு2 - ேவலம்பாைளயம் , 4.குமாரவலசு (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)வார்டு2 - தச்சன்காட்டுப்புதூர் , 5.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)வார்டு2 - மயிலாடி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளாடு638112 

   ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெசல்லப்பம்பாைளயம் , 

2.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - கருக்கங்காட்டு வலசு, 

மண்ணாங்காட்டுப்பாைளயம் , 3.வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - தச்சங்கைர வழி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293 அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளாடு638112 

   ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ைமய பகுதி  அைற எண் 4

1.வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ெவள்ேளாடு , 

2.வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - ெகாங்கு நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

294 294 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளா

டு638112    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - ெதாட்டி பாைளயம் , 2.குமாரவலசு 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - எள்ைளக்காளி பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளா

டு638112    ,ெதற்க பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - ெதாட்டி பாைளயம்அrசனக் காலனி 

, 2.குமாரவலசு(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - ேமட்டுப்பாைளயம் , 3.குமாரவலசு 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு4 - லட்சுமிபுரம் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

296 296 அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளாடு638112 

   ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

அைறஎண்.6

1.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - ெவள்ேளாடு அண்ணாநகர் , 

2.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு4 - ெகாம்மைன , 3.குமாரவலசு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)வார்டு4 - ெவள்ேளாடு காந்தி நகர் , 4.குமாரவலசு (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ெவள்ேளாடு திருமைலசாமி காலனி , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297 அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளாடு638112 

   ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

அைறஎண் 7

1.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ராக்கிசாம்பாைளயம் , 

2.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - சி.எஸ்.ஐ காலனி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளாடு638112 

   ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்  

ெதற்கு பகுதிஅைறஎண்.35

1.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு5 - சிறுவங்காட்டுவலசு , 2.குமாரவலசு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு5 - பள்ளபாைளயம் , 3.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)வார்டு5 - ேசடர்பாைளயம் , 4.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு5 - 

குமாரவலசு , 5.குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு5 - நல்லண்ணம் 

பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
99   ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

ï£÷¢ : 

Þìñ¢ : ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 74 of 74



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ேஜசீஸ் ெமட்rக் ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

மூலப்பாைளயம், 6 புதூர்    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

12ம் வகுப்பு சி அைற

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அண்ணா நகர் , 2.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ஸ்ேடட்ேபங்க் நகர் வடக்கு , 3.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆசிrயர் நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ேஜசீஸ் ெமட்rக் ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

மூலப்பாைளயம், 6 புதூர்    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

ஆசிrயா்கள் அைற

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அம்மன் நகர் , 2.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ஸ்ேடட்ேபங்க் நகர் ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ேஜசீஸ் ெமட்rக் ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

மூலப்பாைளயம், 6 புதூர்    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 12ம் 

வகுப்பு பி வகுப்புஅைற

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அேசாக் நகர் ஆர்.எம். நகர் கதவு எண் 1 முதல் 

277 வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 1 of 90



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 ேஜசீஸ் ெமட்rக் ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

மூலப்பாைளயம், 6 புதூர்    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 12ம் 

வகுப்பு பி1 வகுப்புஅைற

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அேசாக் நகர் ஆர்.எம். நகர் கதவு எண் 278 முதல் 

 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 

ெபrயெசட்டிபாைளயம் 638002    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபrயெசட்டிபாைளயம்,ஈ.பி.நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 

ெபrயெசட்டிபாைளயம் 638002    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபrயெசட்டிபாைளயம்,ஈ.பி.நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 

ெபrயெசட்டிபாைளயம் 638002    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்குப் பகுதி

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சஞ்சய்நகர் , 2.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ஸ்ேடட்பாங்க் நகர் , 3.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அண்ணாநகர் , 4.புதூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ஸ்ரீநகர்கரும்பாைற , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 2 of 90



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 

6புதூர் 638002    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெநாச்சிக்காட்டுவலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 6 

புதூர் 638002    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சின்னகருக்கம்பாைளயம் , 2.புதூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - சுப்பராயவலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ெபாதுநூலகம்,6 புதூர் 638002    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - லட்சுமி நகர் (ஆதி திராவிடர் காலனி) , 2.புதூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஈ.பி.காலனி , ேசாலார் , 3.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

கருக்கம்பாைளயம் ஆதி திராவிடர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளிஆைணக்கல்பாைளயம்638

002    ,வடக்கு பார்த்த  தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பிளாக்

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆைணக்கல்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளிஆைணக்கல்பாைளயம்638

002    ,வடக்கு பார்த்த  தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆைணக்கல்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 3 of 90



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப் பள்ளி 

ஆைணக்கல்பாைளயம் 638002    

,வடக்கு பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கரும்பாைற , 2.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

வாய்க்கால்கைர , 3.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஈ.பி.நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, பச்சபாளி - 6 புதூர் 

638002    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பச்சப்பாளி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, பச்சபாளி - 6 புதூர் 

638002    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி அங்கான்வாடி 

ைமயம்

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேராஜா நகர் , 2.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெநாச்சிப்பாைளயம் , 3.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெநாச்சிக்காட்டு வலசு , 

4.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ைவயாபுr நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, பச்சபாளி - 46 புதூர் 

638002    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி தைலைம 

ஆசிrயர் அைற

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெநாச்சிப்பாைளயம், பச்சப்பாளி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

17 17 ெபாது ேசைவ ைமயம்  6-புதூர்638002  

  ,ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 அங்கான்வாடி ைமயம் 6-புதூர்638002   

 ,கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

1.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெவள்ளாளபாைளயம் , 2.புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

- குதிைரப்பாளி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

லக்காபுரம்638002    ,வடக்குப் பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் நடுவில்பகுதி

1.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - லக்காபுரம் ஈபிஆபஸ்வதீி , 

2.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - புதுவலசு முத்தூர்ேராடு , 

3.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - லக்காபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

லக்காபுரம்638002    ,வடக்குப் பார்த்த 

தார்சுக் கட்டிடம் நடுவில் பகுதி

1.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - கிழக்குத்ெதரு கனகபுரம்ேராடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊ.ஒ.நடுநிைலபபள்ளி, நகராட்சி நகர் 

லக்காபுரம்    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - சி.எஸ்.ஐ. காலனி , 2.புஞ்ைச 

லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - சாணார்ேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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22 22 ஊ.ஒ.நடுநிைலபபள்ளி, நகராட்சி நகர் 

லக்காபுரம்    ,ெதற்குப்  பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - ேராஜாநகர் , 2.புஞ்ைச 

லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - எம்.ஜி.ஆர் வதீி , 3.புஞ்ைச லக்காபுரம் 

(வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - நகராட்சி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊ. ஒ.ஆரம்பபள்ளி, லக்காபுரம்638002  

  ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - லக்காபுரம்,புதுவலசு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊ. ஒ.ஆரம்பபள்ளி, லக்காபுரம்638002  

  ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - காட்டூர் ேமற்கு ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

லக்காபுரம்638002    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - கரட்டான் காடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

லக்காபுரம்638002    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - ெகாள்ளுக்காட்டுேமடு , 2.புஞ்ைச 

லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - பrசல்துைற , 3.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) 

லக்காபுரம் (ஊ) - ெகாமராபாைளயம் (ஆதி திராவிடர் காலனி) , 4.புஞ்ைச 

லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - விநாயகர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

27 27 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,நகராட்சிநகர் 

லக்காபுரம் 638002    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சுகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - களப்பாைறகாடு, பrசல் துைற , 

2.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - இந்திரா நகர் , 3.புஞ்ைச 

லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - ேசாலார்புதூர் சுள்ளிேமடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,நகராட்சிநகர் 

லக்காபுரம் 638002    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ைமய பகுதி

1.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - ேபாக்குவரத்து நகர் ஏ ைடப் 

வடுகள் , 2.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - ேபாக்குவரத்து நகர் 

பிைடப் வடுகள் , 3.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - ேபாக்குவரத்து 

நகர் சி ைடப் வடுகள் , 4.புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ) - 

பாலுசாமி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி, 

சின்னியம்பாைளயம் 638104    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ) - வடக்கு வதீி , 

2.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ) - 

சின்னியம்பாைளயம் நால்ேராடு , 3.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) 

முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ) - பழனிக்காடு , 4.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) 

முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ) - தச்சன்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

30 30 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி, 

சின்னியம்பாைளயம் 638104    

,ெமயின் ஹால் ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ) - அண்ணா நகர் 

, 2.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ) - அம்மன் நகர் 

, 3.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ) - காந்தி நகர் , 

4.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ) - பாரதி நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி, 

முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் 638104    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் (ஊ) - 

முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் வார்டு2மற்றும்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊ.ஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி 

ெசன்னப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638104   

 ,வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் (ஊ) - 

ெசன்னப்பநாயக்கன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி, 

சின்னியம்பாைளயம் 638104    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) - 

சின்னியம்பாைளயம்பாரதிநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, 

சின்னியம்பாைளயம்638104    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) - 

பள்ளக்காட்டுபுதூர் , 2.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் 

(ஊ) - பாரதி நகர் , 3.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் 

(ஊ) - ெபrயார் நகர் , 4.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) 

முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ) - தாசங்காட்டுபுதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

கருந்ேதவன்பாைளயம்638104    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பக்கம்

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தம்பிரான் வலசு , 2.நஞ்ைச 

ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கருந்ேதவன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

கருந்ேதவன்பாைளயம்638104    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பக்கம்

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நஞ்ைச ஊத்துக்குளி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி 

சாவடிப்பாைளயம் புதூர் 638104    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பிளாக்

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சாவடிப்பாைளயம் புதூர் ரயில்ேவ 

ைலன் , 2.நஞ்ைசஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

(சாவடிபாைளயம்புதூர்)கரூர்ெமயின்ேராடு , 3.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - அம்மன் நகர் , 4.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

காலனிபுதூர் கரூர் ெமயின்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி 

சாவடிப்பாைளயம் புதூர் 638104    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பிளாக்

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நஞ்ைச ஊத்துக்குளி , 2.நஞ்ைச 

ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - விநாயகர் நகர் , 3.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சாவடிப்பாைளயம் , 4.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெஜயபிரகாசபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

சாவடிப்பாைளயம் புதூர் 638104    

,ேமற்கு பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு ைமய பகுதி

1.காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (ஊ) - காங்கயம்பாைளயம் , 

2.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சாவடிப்பாைளயம் 

புதூர்(முனியப்பன் கான்ேரட்காரர் வதீ , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி 

சாவடிப்பாைளயம் புதூர் 638104    

,ேமற்கு பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எஸ்.பி.எஸ்.பழனிச்சாமி நகர் , 

2.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேகட்டுப்புதூர் , 3.நஞ்ைச 

ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எஸ்.ேக.எம் ேராடு(சாவடிப்பாைளயம் ேராடு) 

, 4.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கண்மணி நகர் 

(சாவடிபாைளயம்புதூர்) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊ. ஒ.துவக்கப்பள்ளி, 

சாமிநாதபுரம்638104    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சாமிநாதபுரம் , 2.நஞ்ைச 

ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நஞ்ைசஊத்துக்குளி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

42 42 ஊ. ஒ.துவக்கப்பள்ளி, 

சாமிநாதபுரம்638104    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நஞ்ைச ஊத்துக்குளி  

அண்ணாநகர் , 2.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காந்திநகர் 

அrஜனகாலனி , 3.நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தாளமைட , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊ. ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி, 

நாதகவுண்டன்பாைளயம்638115    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சுக் 

கட்டிடம் ெதற்கு பிளாக் வலதுபக்கம்

1.கஸ்பாேபட்ைட ஆ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நாதகவுண்டன்பாைளயம் (கதவு 

எண் 1 முதல் 150 வைர) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊ. ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி, 

நாதகவுண்டன்பாைளயம்638115    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சுக் 

கட்டிடம் ெதற்கு பிளாக் இடது பக்கம்

1.கஸ்பாேபட்ைட ஆ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நாதகவுண்டன்பாைளயம் (கதவு 

எண் 151 முதல் 300 வைர) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 

நாதகவுண்டன்பாைளயம்638115    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பிளாக்

1.கஸ்பாேபட்ைட ஆ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வரீப்பம்பாைளயம் , 

2.கஸ்பாேபட்ைட ஆ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆலங்காட்டு வலசு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

46 46 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கஸ்பா 

ேபட்ைட638115    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

1.கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கஸ்பா ேபட்ைட , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கஸ்பா 

ேபட்ைட638115    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி

1.கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கஸ்பா ேபட்ைட , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கஸ்பா ேபட்ைட 638115    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்குப் 

பகுதி

1.கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கஸ்பா ேபட்ைட , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

எைளயாம்பாைளயம் 638115    

,ேமற்கு பார்த்த புதிய தார்சுக் 

கட்டிடம் வடக்கு பிளாக்

1.கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எைளயாம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

50 50 அரசு உதவிெபறும் பள்ளி   

பூலப்பாைளயம் 638115    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பூலப்பாைளயம் , 2.கஸ்பாேபட்ைட 

ஆ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆளிச்சாம்பாைளயம் , 3.கஸ்பாேபட்ைட ஆ (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - வாவிக்காட்டுவலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கஸ்பா ேபட்ைட 638115    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கள்ளகவுண்டன்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊ. ஒ.துவக்கப்பள்ளி கஸ்பா ேபட்ைட 

638115    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசல்லப்பம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

கிளியம்பட்டி638112    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசம்மாண்டாம் வலசு , 

2.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கிளியம்பட்டி , 3.துய்யம்பூந்துைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புதூர் ெசன்னிமைலபாைளயம் , 4.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - புதூர் ெபருமாபாைளயம் , 5.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - காகாத்தான்வலசு , 6.துய்யம்பூந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

காக்கத்தான்வலசு காலனி , 7.துய்யம்பூந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

சீரக்காட்டுத்ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

54 54 அங்கான்வாடிைமயம்,நல்லாந்ெதாழுவு6

38112   ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம்

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நல்லாந்ெதாழுவு , 2.துய்யம்பூந்துைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நல்லாந்ெதாழுவு காலனி , 3.துய்யம்பூந்துைற (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - சின்னிய கவுண்டன் வலசு , 4.துய்யம்பூந்துைற (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - சீனிவாசபுரம் , 5.துய்யம்பூந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

சின்னியகவுண்டன்வலசு காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊ. ஒ.து.பள்ளி, கவுண்டிச்சிபாைளயம்-

638115    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புங்காட்டு வலசு , 2.துய்யம்பூந்துைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசங்ேகாடம்பாைளயம் , 3.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - நாதக்கவுண்டம்பாைளயம் , 4.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - கணபதி பாைளயம் , 5.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

பைறயன்காட்டு வலசு , 6.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெசங்ேகாடம்பாைளயம் ஆதி திராவிடர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊ. ஒ.து.பள்ளி, கவுண்டிச்சிபாைளயம்-

638115    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கவுண்டச்சிபாைளயம் காலனி , 

2.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சம்மந்தபுரம் , 3.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெதற்குத்ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, டி. 

ேமட்டுப்பாைளயம்638112    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

ைமயப்பகுதி

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - டி.ேமட்டுப்பாைளயம் , 

2.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சீரங்கம்பாைளயம் , 3.துய்யம்பூந்துைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காமராஜர் நகர் , 4.துய்யம்பூந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

தமிழ்ேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

58 58 ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ெபருமாபாைளயம் 638104    , ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பூந்துைர ேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராமாபுரம் , 2.பூந்துைர ேசமூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெபருமாபாைளயம்ஆதிதிராவிடர்காலனி , 3.பூந்துைர ேசமூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தாமைரப்புதூர் , 4.பூந்துைர ேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ஆவரங்காடு , 5.பூந்துைற ேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபருமாபாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,  

கனகபுரம்638112    ,வடக்கு பார்த்த 

கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பிளாக் ேமற்கு பகுதி

1.கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குப்பகவுண்டன்பாைளயம் , 2.கனகபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கன்னிமார் வலசு , 3.கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

பணிமைடப்பாைளயம் , 4.கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெகாண்டநாயக்கன்பாைளயம்,பாைறவலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊ. ஒ.ஆரம்பபள்ளி,  கனகபுரம்638112  

  ,ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பிளாக் கிழக்கு பகுதி

1.கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேவலாங்காட்டுவலசு , 2.கனகபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ராச்சம்பாைளயம் , 3.கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஜவீாநகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊ. ஒ.ஆரம்பபள்ளி,  கனகபுரம்638112  

  ,ேமற்குப் பார்த்த கூடுதல் தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி அைற எண் 1

1.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) கனகபுரம் (ஊ) - ெகாமராபாைளயம் , 2.கனகபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேதவஸ்தானபுரம் , 3.ேவலம்பாைளயம்(வ.கி) கனகபுரம் 

(ஊ) - ேவலம்பாைளயம் , 4.கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேசடர்பாைளயம் , 

5.கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முத்தணகவுண்டன்வலசு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 15 of 90



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

62 62 ஊ. ஒ.ஆரம்பபள்ளி, கனகபுரம்638112   

 ,ெதற்குப்பார்த்த கூடுதல் தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 2

1.கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கனகபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ேவலாங்காட்டுவலசு638115    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு3 - ெசங்கரப்பாைளயம் , 

2.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு4 - சிவலிங்கபுரம் , 

3.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு4 - ேவலாங்காட்டுவலசு , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ேவலாங்காட்டுவலசு638115    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு 4 - ஆண்டெகாத்தாம்பாைளயம் , 

2.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு 3 - ெபாட்டிநாயக்கன் வலசு , 

3.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு 3 - திருஞானசம்பந்தபுரம் , 

4.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு 3 - ெதாட்டிபாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, ேகாவிந்த 

நாயக்கன்பாைளயம்638104    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு1 - ேகாவிந்தநாய்க்கன்பாைளயம் , 

2.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு1 - ெகாமராயி வலசு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

66 66 ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, குளூர் 638115   

 ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.அவல்பூந்துைற (வ.கி) குளூர் (ஊ) - கந்தசாமி பாைளயம் , 2.அவல்பூந்துைற 

(வ.கி) குளூர் (ஊ) - குளூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளிஇ கத்தகிநர்ரு 

638115    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.அவல்பூந்துைற (வ.கி) குளூர் (ஊ) - ேமல்காதக்கிணறு , 2.அவல்பூந்துைற 

(வ.கி) குளூர் (ஊ) - கீழ்காதக்கிணறு , 3.அவல்பூந்துைற (வ.கி) குளூர் (ஊ) - 

பரமசிவபுரம் , 4.அவல்பூந்துைற (வ.கி) குளூர் (ஊ) - காந்தி நகர் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊ.ஒ.நடு.பள்ளி, ேக.ேமட்டுர், 

ெமாடக்குறிச்சி 638104    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - காமராஜ் வதீி வார்டு3 , 2.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேநரு 

வதீி வார்டு3 , 3.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - பகவதி நகர் வார்டு5 , 4.ெமாடக்குறிச்சி 

(ேப) - அண்ணா வதீி வார்டு3 , 5.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - பாரதியார் வதீி வார்டு3 

, 6.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - காந்தி வதீி வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, பஞ்சலிங்கபுரம் , 

ெமாடக்குறிச்சி638104    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு4 , 2.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

ேநதாஜி வதீி வார்டு4 , 3.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - குமாரசாமி வதீி வார்டு5 , 

4.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - பஞ்சலிங்கபுரம் வார்டு4 , 5.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

கம்பர் வதீி வார்டு5 , 6.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - அருணகிr வதீி வார்டு5 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

70 70 அரசுஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெமாடக்குறிச்சி638104    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைறஎண்.11

1.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - தூரபாைளயம் அrசனகாலனி வார்டு5 , 

2.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - தூரப்பாைளயம்பாரதியார்வதீிவார்டு5 , 

3.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - அண்ணா வதீி வார்டு8 , 4.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

காந்திவதீி வார்டு13 , 5.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - காமராஜர் வதீி வார்டு5 , 

6.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேலாகியா வதீி வார்டு5 , 7.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெமாடக்குறிச்சி638104    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதன் பகுதி 

அைறஎண்.4

1.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - பாரதியார் வதீி,ஓலப்பாைளயம் வார்டு6 , 

2.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேநரு வதீிஊனாம்பாைளயம் வார்டு5 , 

3.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - திருவள்ளுவர்வதீி,ஓலப்பாைளயம் வார்டு 7 , 

4.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - வ.உ.சி. வதீி ஓலப்பாைளயம்  வார்டு6 , 

5.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேநதாஜிவதீிஓலப்பாைளயம் வார்டு6 , 6.ெமாடக்குறிச்சி 

(ேப) - திருவள்ளுவர்வதீி பூலக்காடு வார்டு6 , 7.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

காந்திஜிவதீிெபருமாபாைளயம் வார்டு6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெமாடக்குறிச்சி638104    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ைமயபகுதி 

அைற எண்.2

1.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேநதாஜி வதீி வார்டு10 , 2.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

காந்திஜி வதீி வார்டு9 , 3.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேநரு வதீி வார்டு9 , 

4.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேலாகியா வதீி வார்டு10 , 5.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

ெவள்ளியங்காட்டு புதூர் வார்டு10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

73 73 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெமாடக்குறிச்சி638104    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் நடுபக்கத்தில் 

பகுதி அைற எண் 09

1.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ஆலாங்காட்டு வலசு வார்டு9 , 2.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

காந்தி வதீி வார்டு13 , 3.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - பாரதியார் வதீி வார்டு13 , 

4.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - காமராஜர் வதீி வார்டு15 , 5.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

ேநரு வதீி வார்டு15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெமாடக்குறிச்சி638104    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதன் பகுதி 

அைறஎண்.1

1.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு1 - வ.உ.சி. ெதரு , 2.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு1 -

 ெசலம்பகவுண்டம் பாைளயம் , 3.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு1 - 

ெசலம்பகவுண்டம்பாைளயம்காமராஜ் வதீி , 4.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு9 - 

ெசலம்ப கவுண்டன்ேநருவதீி , 5.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு12 - 

ஆலுத்துப்பாைளயம்ேநதாஜி வதீி , 6.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு12 - 

ஆலுத்துப்பாைளயம்அண்ணா வதீி , 7.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு7 - 

ஆலுத்துப்பாைளயம்திருவள்ளுவர் வதீி , 8.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு12 - 

கவுண்டன் புதூர் , 9.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு 12 - ஆலுத்துபாைளயம் 

ேநதாஜி வதீி , 10.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு 12 - கrயகாளி நகர் பூந்துைற 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

75 75 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெமாடக்குறிச்சி638104    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமயபகுதி 

அைற எண்.3

1.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு12 - அண்ணமார் நகர் , 2.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) 

வார்டு 12 - ஆலுத்துப்பாைளயம் காந்திஜி வதீி , 3.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு 

7 - ஆலுத்து பாைளயம் திருவள்ளூவர் வதீி , 4.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு11 - 

ேநருவதீி  மஞ்ச்காட்டுவலசு , 5.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு12 - காந்திவதீி 

மஞ்சகாட்டுவலசு , 6.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு12 - பாரதியார்வதீி 

ேவலம்பாைளயம் , 7.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு11 - காந்திவதீி 

ேவலம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெமாடக்குறிச்சி638104    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

அைற எண் 08

1.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு11 , 2.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

ேலாகியா வதீி வார்டு14 , 3.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - வ.உ.சி.  வதீி  வார்டு14 , 

4.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - மஞ்சக்காட்டு வலசு வார்டு14 , 5.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

ேவலம் பாைளயம் வார்டு11 , 6.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேவலம்பாைளயம் 

திருவள்ளுவர் வதீி  வார்டு 11 , 7.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேவலம்பாைளயம் 

வார்டு 11 , 8.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேநரு வதீி யுகம்பாலிகாட்டுவலசுவார்டு 11 

, 9.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - காந்திவதீி மஞ்சக்காட்டு வலசு வார்டு 14 , 

10.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேநரு வதீி மஞ்சக்காட்டுவலசு வார்டு 14 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

77 77 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெமாடக்குறிச்சி638104    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமயபகுதி 

அைற எண்.9

1.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேலாகியா வதீி வார்டு1 , 2.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - 

பாரதியார் வதீி வார்டு1 , 3.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேலாகியாவதீி 

ஊஞ்சப்பாைளயம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊ.ஒ.நடு.பள்ளி, ேக.ேமட்டுர், 

ெமாடக்குறிச்சி638104    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - காந்தி வதீி வார்டு2 , 2.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேநரு 

வதீி வார்டு2 , 3.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேநதாஜி வதீி வார்டு2 , 4.ெமாடக்குறிச்சி 

(ேப) - அம்ேபத்கார் வதீி வார்டு2 , 5.ெமாடக்குறிச்சி (ேப) - ேநதாஜி வதீி 

காட்டுப்பாைளயம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

சாணார்பாைளயம்638153    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1.புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - நஞ்சப்பகவுண்டன்புதூர் , 

2.புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - காட்டூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

சாணார்பாைளயம்638153    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாளத்துபாைளயம் , 

2.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - ேகட்டுப்புதூர் , 

3.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - நால்ேராடு , 

4.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - இந்திராகாந்திபுரம் , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

81 81 ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

சாணார்பாைளயம்638153    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - ேவலம்பாைளயம்கிழக்கு , 

2.புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - சின்னம்மாபுரம் , 

3.புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - சாணார் பாைளயம் , 

4.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - ேவலம்பாைளயம்ேமற்கு , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,கண்ணுைடயாம்பா

ைளயம்638153    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - கண்ணுைடயாம்பாைளயம்  

ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 2.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - 

முத்தாயிபாைளயம் , 3.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - 

கண்ணுைடயாம்பாைளயம் புதூர் , 4.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) -

 கண்ணுைடயாம்பாைளயம் , 5.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - 

கண்ணுைடயாம்பாைளயம் அrசனெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

மன்னாதம்பாைளயம்638153    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.நஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - மன்னாதம்பாைளயம் ேமற்கு , 

2.நஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - அய்யன்கலம் , 

3.நஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - ெசம்புளியாம்பாைளயம் , 

4.நஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) - மன்னாதாம்பாைளயம் கிழக்கு , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 22 of 90



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

84 84 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

கணபதிபாைளயம் 638153    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

அைற எண்.5

1.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - கனம்பில்புதூர் , 

2.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - குமாரசாமிபுரம் , 

3.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - பச்சாம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

கணபதிபாைளயம் 638153    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைறஎண் 4 

ைமய பகுதி

1.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - பச்சாம்பாைளயம் 

காட்டுவலவு , 2.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - 

உத்தண்டிபாைளயம் கிழக்கு , 3.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் 

(ஊ) - உத்தண்டிபாைளயம் வடக்கு , 4.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) 

கணபதிபாைளயம் (ஊ) - உத்தண்டிபாைளயம் ஏ.டி. காலனி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

கணபதிபாைளயம் 638153    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைறஎண் 11

1.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - 

சாக்கவுண்டன்பாைளயம் , 2.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் 

(ஊ) - கணபதிபாைளயம் , 3.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் 

(ஊ) - கணபதிபாைளயம் சைப , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

87 87 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

கணபதிபாைளயம் 638153    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் அைறஎண் 12

1.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - எம்.ஜி.ஆர்.நகர் , 

2.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - நால்ேராடு , 

3.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - ெகாைடஊஞ்சல்காடு , 

4.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - பாரதி நகர் , 

5.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் ஊ - காமராஜபுரம் , 

6.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி)கணபதிபாைளயம் (ஊ) - வடிேவல்நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

கணபதிபாைளயம் 638153    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமய பகுதி 

அைற எண்.1

1.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - ஆயிக்கவுண்டன் 

பாைளயம் , 2.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - 

ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் காந்திநகர் , 3.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) 

கணபதிபாைளயம் (ஊ) - ெசம்பாகவுண்டன்வலசு , 4.புஞ்ைசகாளமங்கலம் 

(வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - ஆயிக்கவுண்டம்பாைளயம் ேமற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

கணபதிபாைளயம் 638153    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

அைற எண்.2

1.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - கருப்பக்கவுண்டன் 

பாைளயம் , 2.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - எடக்காடு 

, 3.புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ) - 

ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

90 90 ஊ. ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெபrயெவத்திபாைளயம்638104    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.தானத்தாம் பாைளயம் (வ.கி) ஈஞ்சம்பள்ளி (ஊ) - தானத்தாம் பாைளயம் , 

2.தானத்தாம் பாைளயம் (வ.கி) ஈஞ்சம்பள்ளி (ஊ) - தானத்தாம்பாைளயம் 

அrஜன ெதரு , 3.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ெபrயெவத்தி பாைளயம் , 

4.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - சின்னெவத்திபாைளயம் , 5.ஈஞ்சம்பள்ளி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ெவள்ைளபாைறயூர் , 6.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம்அருந்ததியர்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊ. ஒ. 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெபான்னம்பாைளயம் 

638104    ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கூத்தம்பாைளயம் அrசனெதரு , 

2.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கூத்தம்பாைளயம் , 3.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - முருகன்சாவடி , 4.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ஒடக்காட்டுவலசு , 5.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெதற்கு 

ெபான்னம்பாைளயம் , 6.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வடக்கு 

ெபான்னம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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92 92 ஊ. ஒ. 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெபான்னம்பாைளயம் 

638104    ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் , 

2.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கல்யாணிபுரம் , 3.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - மடத்துப்பாைளயம் அrஜனெதரு , 4.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - மடத்துப்பாைளயம் , 5.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

பூசாrபாைளயம் , 6.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாமரம் பாைளயம் , 

7.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெவப்பிலி , 8.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - காந்திநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 சாரதாவித்யாலயாநிதிஉதவிஆரம்பபள்

ளி. கீரமைட638104    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஆஸ்ெபட்டாசீட் கட்டிடம் வ.ப

1.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசங்ேகாடகவுண்டன் புதூர் , 

2.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வாத்தியார்காட்டு வலசு , 3.ஈஞ்சம்பள்ளி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புறாப்பாளிக் காட்டுவலசு , 4.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - கீரமைட , 5.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கீரமைட அrசன ெதரு , 

6.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராக்கியாபாைளயம் ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 

7.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராக்கியாபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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94 94 சாரதாவித்யாலயாநிதிஉதவிஆரம்பபள்

ளி. கீரமைட638104    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஆஸ்ெபட்டாசீட் கட்டிடம் ெத.ப

1.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - களத்துமின்னல் பாைளயம் அrசனத் 

ெதரு , 2.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - களத்துமின்னப்பாைளயம் , 

3.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசட்டிகுட்ைட வலசு , 4.ஈஞ்சம்பள்ளி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சரவணபுரம் , 5.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

சரள்காட்டு புதூர் , 6.ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேநரு நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

அய்யகவுண்டான்பாைளயம், 

எழுமாத்தூர் - 638104   ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற எண்.1 

கிழக்கு பகுதி

1.எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ) - அய்யகவுண்டாம் பாைளயம் 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி, 

பாண்டிபாைளயம், எழுமாத்தூா் -638104 

   ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ) - ெசல்லப்ப கவுண்டன் வலசு , 

2.எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ) - பாரதி நகர் , 3.எழுமாத்துார் 

(வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ) - சின்னசாமிபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
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97 97 ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஆனந்தம்பாைளயம்638104    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ) - கrயாக்கவுண்டன் வலசு , 

2.எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ) - ஆனந்தம் பாைளயம் , 

3.எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ) - குட்டக்காட்டுவலசு , 

4.எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ) - பாண்டியம் பாைளயம் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி 

ெசல்லாத்தாபாைளயம், எழுமாத்தூா் - 

638104   ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ) - ெசல்லாத்தா பாைளயம் , 

2.எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ) - ெதாட்டிபாைளயம் புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

பூந்துைறேசமூர் 638115    ,வடக்கு 

பார்த்த கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - லிங்ககவுண்டன் வலசு , 

2.பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பனங்காட்டு வலசு , 3.பூந்துைறேசமூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புளியங்காட்டு வலசு , 4.பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - ெசல்லகுமாரபாைளயம் , 5.பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

நrக்காட்டு வலசு , 6.பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முருங்ைககாட்டு 

வலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 28 of 90



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100 ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

பூந்துைறேசமூர்638115    ,வடக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேசமூர்அrசன காலனி , 

2.பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கருக்கன்வலசு பைறயர்ெதரு , 

3.பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கருக்கன்வலசு , 4.பூந்துைறேசமூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேசமூர் , 5.பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

குரங்கன்பள்ளம் , 6.பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ேசமூர்புதுஅrசனகாலனி , 7.பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மட்டைற , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

அவல்பூந்துைற638115    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு அஎ.-7 

சி பிளாக்

1.அவல்பூந்துைற (ேப) - வடக்கு வதீி வார்டு 1 , 2.அவல்பூந்துைற (ேப) - 

ஈஸ்வரன்ேகாவில் வதீி வார்டு1 , 3.அவல்பூந்துைற (ேப) - கிழக்குவதீி வார்டு1 

, 4.அவல்பூந்துைற (ேப) - முத்துகுமாரசாமிேகாயில்வதீி வார்டு1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,அவல்பூந்து

ைற638115    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்குஅ.எ.9 சி பிளாக்

1.அவல்பூந்துைற (ேப) - ெதற்கு வதீி வார்டு1 , 2.அவல்பூந்துைற (ேப) - பாரதி 

ெதரு வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

103 103 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ேசாளிபாைளயம்638115    ,வடக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 1 - உடுப்பாைற ெவள்ளியம்பாைளயம் , 

2.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு2 - ேசாளிபாைளயம் ெமயின் ேராடு , 

3.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு4 - ேசாளிபாைளயம் அrசனத்ெதரு , 

4.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு2 - ெசங்காட்டு வலசு ேமற்கு ெதரு , 

5.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு2 - ெசங்காட்டு வலசு கிழக்கு ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ேசாளிபாைளயம்638115    ,ெதற்கு 

பார்த்த கூடுதல் தார்சு கட்டிடம்

1.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு3 - வடக்கு ெவள்ளியம்பாைளயம் பைழயெதரு , 

2.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு3 - வடக்கு ெவள்ளியம் பாைளயம் புதிய ெதரு , 

3.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு3 - வடக்கு ெவள்ளியம்பாைளயம் அrசனெதரு , 

4.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு3 - ெசங்ேகாடம் பாைளயம் ெமயின் வதீி , 

5.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு2 - காளிபாைளயம் ெமயின் வதீி , 

6.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு2 - காளிபாைளயம் அrசனத்ெதரு , 

7.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு4 - பள்ளபாைளயம் ெமயின் வதீி , 

8.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு4 - பள்ளபாைளயம் கிழக்குத்ெதரு , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
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100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

105 105 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெசம்மண்குழிகாட்டுவலசு638115    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 5 - ெசம்மண்குழிக்காட்டு வலசு , 

2.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 6 - குப்பகவுண்டன் வலசு , 3.அவல்பூந்துைற 

(ேப) வார்டு 6 - ெபாங்காளி வலசு , 4.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 5 - 

பழனிக்கவுண்டன் வலசு , 5.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 5 - ேவலாயுதம் 

பாைளயம் , 6.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 5 - புதுப்பாைளயம் , 

7.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 5 - புதுப்பாைளயம்  அrசன காலனி , 

8.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 6 - குள்ளக்கவுண்டன் வலசு , 9.அவல்பூந்துைற 

(ேப) வார்டு 5 - மின்னக்காட்டு வலசு , 10.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 5 - 

மின்னக்காட்டு வலசு அrஜன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊ. ஒ. ஆரம்பப் பள்ளி, 

காரூத்துப்பாைளயம்638115    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு8 - காரூத்துப்பாைளயம் , 2.அவல்பூந்துைற (ேப) 

வார்டு7 - எரப்பம்பாைளயம் , 3.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு7 - 

எரப்பம்பாைளயம் அrசன காலனி , 4.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு7 - 

எரப்பம்பாைளயம் ெசாட்ைட வதீி , 5.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு7 - 

எரப்பம்பாைளயம் பிள்ைளயார்ேகாவில்திட்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி திருமங்கலம் 

638115    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு10 - திருமங்கலம் ெமயின் வதீி , 

2.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு10 - திருமங்கலம் ேமற்கு வதீி , 

3.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு10 - திருமங்கலம் அrசன  காலனி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
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108 108 ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

காரூத்துப்பாைளயம்638115    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு9 - பூவாண்டிவலசு , 2.அவல்பூந்துைற (ேப) 

வார்டு8 - ெசன்னிமைலபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,பள்ளியூத்து638101  

  ,வடக்கு பார்த்த கூடுதல் தார்சு 

கட்டிடம்

1.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு10 - பள்ளியூத்துெமயின்வதீி , 2.அவல்பூந்துைற 

(ேப) வார்டு11 - பூலக்காடு அrசன ெதரு , 3.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு11 - 

ேமட்டூர்மந்ைத , 4.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு11 - ெசங்காடு , 

5.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு11 - சுள்ளிேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ராசாம்பாைளயம்638115    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு13 - மந்திrபாைளயம் , 2.அவல்பூந்துைற (ேப) 

வார்டு12 - ராசாம்பாைளயம் , 3.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு12 - 

ெதற்குெவள்ளியம்பாைளயம் , 4.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு13 - ஏrக்கருக்கு , 

5.அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு13 - ராட்ைடசுற்றிபாைளயம்ெமயின்வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,முகாசிஅனு

மன்பள்ளி638101    ,வடக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

அைற எண்.1

1.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முகாசி அனுமன்பள்ளி கஸ்பா 

கதவு எண் 1 முதல் 150 வைர , 2.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

சின்ன ெதாட்டிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

முகாசிஅனுமன்பள்ளி638101    

,கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி அைற எண்.15

1.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முகாசி அனுமன்பள்ளி கஸ்பா 

கதவு எண் 151 முதல்  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

முகாசிஅனுமன்பள்ளி638101    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண் 19  ேமற்கு பகுதி

1.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கள்ளகவுண்டன்பாைளயம் 

அrசன காலனி , 2.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குளத்தூர் , 

3.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நஞ்சப்பம்பாைளயம் , 

4.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாப்பாங்காடு , 

5.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராயபாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 அரசினர்உயர்நிைலப்பள்ளி, 

முகாசிஅனுமன்பள்ளி638101    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி அைற எண்.12

1.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேகாவில்பாைளயம் , 

2.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பவளாத்தாகவுண்டன்வலசு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

115 115 அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

முகாசிஅனுமன்பள்ளி638101    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி அைற எண்.12

1.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாத்துமுட்டிபாைளயம் , 

2.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அஞ்சுராம்பாைளயம் , 

3.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வில்லக்காட்டுப்புதூர் , 

4.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசன்னிபாளிஅrசனகாலனி , 

5.முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகா.மு.பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஊஞ்சப்பாைளயம்638101    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் அைறஎண் 1

1.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ) - அஞ்சுராம்பாைளயம் 

, 2.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ) - 

அமராவதிபாைளயம் , 3.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ) -

 மாப்பிள்ைளகவுண்டன் ேதாட்டம் , 4.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) 

அனுமன்பள்ளி (ஊ) - ெவள்ளிவலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஊஞ்சப்பாைளயம்638101    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் அைற எண் 2

1.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ) - ஊஞ்சப்பாைளயம் , 

2.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ) - பைழய பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

118 118 பாரதி கல்விநிைலயம் அரசுஉதவி 

ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி 

ேவமாண்டம்பாைளயம்    ,வடக்குப் 

பார்த்த பைழய ஓட்டு வில்ைலக் 

கட்டிடம்

1.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ) - 

பவளாத்தாகவுண்டன் வலசு , 2.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) 

அனுமன்பள்ளி (ஊ) - குடுமியாம்பாைளயம் , 3.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி 

(வ.கி) அனுமன்பள்ளி ஊ - குடும்மியாம்பாைளயம் அrசனகாலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 பாரதி கல்விநிைலயம் அரசுஉதவி 

ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி 

ேவமாண்டம்பாைளயம்    ,வடக்கு 

பார்த்த பைழய ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ) - மாப்பிள்ைள 

ெபrயபாைளயம் , 2.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ) - 

ேவமாண்டம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 பாரதி கல்விநிைலயம் அரசுஉதவி 

ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி 

ேவமாண்டம்பாைளயம்    ,வடக்கு 

பார்த்த பைழய ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ) - அண்ணா நகர் , 

2.அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ) - ஓம்சக்தி நகர் 

சங்கரன் காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

121 121 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, தண்ணர்பந்தல் 

கண்டிகாட்டுவலசு-638115    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) - ெபrயமணியம்பாைளயம் 

, 2.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) - 

சின்னமணியம்பாைளயம் , 3.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) 

- ெகாமாரவலசு , 4.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டுவலசு(ஊ) - 

ெகாமாரவலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, கண்டிகாட்டுவலசு-

638115    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) - எல்ைலக்காட்டுபுதூர் , 

2.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) - கண்டிக்காட்டு வலசு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 அங்கன்வாடி ைமயம், 

ேவலாங்குட்ைட, 

கண்டிகாட்டுவலசு(அ) - 638115   

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெ ற் ி

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) வார்டு - 

புதுெவள்ளியம்பாைளயம் , 2.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) 

வார்டு - அருவங்காட்டுவலசு , 3.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு 

(ஊ) வார்டு - ேவலாங்குட்ைட , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

124 124 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,ெபான்னாத்தாவ

லசு638115    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) வார்டு - 

ெபான்னாத்தாவலசு , 2.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) 

வார்டு - ெதக்கலூர் , 3.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) 

வார்டு - ெவள்ளகவுண்டன் வலசு , 4.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு 

வலசு (ஊ) வார்டு - ெசங்காட்டுப்புதூர் , 5.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) 

கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) வார்டு - புதுெவள்ளியம்பாைளயம் , 

6.துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) வார்டு - 

சின்னகிணத்துபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெவள்ளெபத்தாம்பாைளயம்638115    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெவள்ளெபத்தாம்பாைளயம் 

மைலயடிவாரம் , 2.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெவள்ளெபத்தாம்பாைளயம் சக்கிலியர் ெதரு , 3.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - இந்திரா நகர் , 4.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

சங்கேமடு , 5.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெவள்ளெபத்தாம்பாைளயம் புதூர் , 6.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெசட்டிநகர் , 7.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

126 126 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

கருமாண்டம்பாைளயம், 

ேவலம்பாைளயம்638104    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - லிங்காத்தாகுட்ைட , 

2.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

குன்னங்காட்டுவலசுஆதிதிராவிடர்காலனி , 3.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - ஆலாங்காட்டு வலசு , 4.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

பூமாண்டம் வலசு , 5.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கருமாண்டம் 

பாைளயம் , 6.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குன்னங்காட்டுவலசு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

60ேவலம்பாைளயம்638104    ,வடக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கி.அைற

1.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேவலம்பாைளயம் 

புதுெவள்ளியம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

60ேவலம்பாைளயம்638104    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காந்திநகர்காலனி , 

2.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முருங்ைகக்காடுஅம்ேபத்காரர்காலனி 

, 3.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெவள்ளிவிழாகாலனி , 

4.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அண்ணாநகர்அrசனகாலனி , 

5.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெநாச்சிக்காட்டுவலசு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

129 129 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

எழுமாத்தூர்638104    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.எழுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெதாட்டிபாைளயம் , 2.எழுமாத்தூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ேமட்டுப்பாைளயம் அrசனத்ெதரு , 3.எழுமாத்தூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ஆத்திக்காட்டுவலசு, ெமாசுவம்பள்ளி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

எழுமாத்தூர்638104    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.எழுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எழுமாத்தூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 அரசினா் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

மண்கரடு, எழுமாத்தூா் - 638104   

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குப் பகுதி

1.எழுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேகாட்ைடேமட்டுப்புதூர் , 2.எழுமாத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அவலூர் , 3.எழுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெபான்னம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 அரசினா் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

மண்கரடு, எழுமாத்தூா் - 638105   

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குப் பகுதி

1.எழுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புதுப்பாைளயம் , 2.எழுமாத்தூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - கூட்டப்பள்ளி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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1 2 3 4 5

133 133 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் 

பள்ளி,முத்ைதயன்வலசு, எழுமாத்தூா்-

638104    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.எழுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காரக்காட்டுவலசு , 2.எழுமாத்தூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - முத்ைதயன்வலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி, 

குலவிளக்கு638109    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பிளாக்

1.குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கணக்கம்பாைளயம் , 2.குலவிளக்கு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - மின்னப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ெபாது ேசைவ ைமயம் , 

குலவிளக்கு638109    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சின்னபாண்டியம்பாைளயம் , 

2.குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - இச்சிக்காடு, நடுத்ேதாட்டம் , 3.குலவிளக்கு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - உழவன்காட்டுவலசு , 4.குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ேகாயில்பாைளயம் , 5.குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேகாயில்பாைளயம் 

சக்கிலியர் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி, 

குலவிளக்கு638109    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புதுப்பாைளயம் , 2.குலவிளக்கு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெமாசுக்கவுண்டன் புதூர் , 3.குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

சாணார் காடு , 4.குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குலவிளக்கு கஸ்பா , 

5.குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பூசாrபாைளயம் , 6.குலவிளக்கு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - பூசாrபாைளயம் அrசனத்ெதரு , 7.குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - கூட்டு எல்ைலக்காடு , 8.குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ேமற்குமின்னப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி, 

மின்னப்பாைளயம் 638109    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேகாயில்பாைளயம் , 2.பழமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - காட்டூர் , 3.பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ேகாயில்பாைளயம் அருந்ததியர் குடியிருப்பு , 4.பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - வடுகன் காட்டுபுதூர் , 5.பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

வடக்குபாைளயம் பூச்சக்காடு , 6.பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

பாப்பாவலசு தவசிேதாட்டம் , 7.பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பழமங்கலம் 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி, 

மின்னப்பாைளயம் 638109    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புதுப்பாைளயம் , 2.பழமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - குட்டபாைளயம் , 3.பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

பழமங்கலம் அrசனத்ெதரு , 4.பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

மின்னப்பாைளயம்  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

139 139 ஊ. ஒ. 

ஆரம்பப்பள்ளி,பாரப்பாைளயம்638109   

 ,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேமற்குப்பாைளயம் , 2.காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) -

 குமாரவலசு , 3.காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சாணார்பாைளயம் , 4.காகம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெதன்னம்பிள்ைள புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊ. ஒ. 

ஆரம்பப்பள்ளி,பாரப்பாைளயம்638109   

 ,வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாரப்பாைளயம்அrசனக்காலனி , 2.காகம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - விஸ்வநாதபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி, காகம்638109  

  ,ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேதாக்காதன் வலசு , 2.காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

- காகம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி, காகம்638109  

  ,ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாளத்துபாைளயம் , 2.காகம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - காணியம்பாைளயம் , 3.காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எல்லப்பாைளயம் , 

4.காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காந்திபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 அரசினர் நடுநிைலப்பள்ளி 

விளக்ேகத்தி638109    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.விளக்ேகத்தி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ஓலப்பாைளயம் , 2.விளக்ேகத்தி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - சம்பந்தபுரம் , 3.எல்ைலக்காடு (வ.கி)விளக்ேகத்தி (ஊ) - 

எல்ைலக்காடுகஸ்பா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

144 144 அரசினர் நடுநிைலப்பள்ளி 

விளக்ேகத்தி638109    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ைமய பகுதி

1.விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அத்தப்பம்பாைளயம் , 2.விளக்ேகத்தி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அண்ணாமைல பாைளயம் , 3.விளக்ேகத்தி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - விளக்ேகத்தி ஆதிதிராவிடர்காலனி , 4.விளக்ேகத்தி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெகாக்கிrகாட்டுப்புதூர் , 5.விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

விளக்ேகத்தி அrசனக்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 அரசினர் நடுநிைலப்பள்ளி 

விளக்ேகத்தி638109    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற 

எண் 2

1.விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - விளக்ேகத்தி கஸ்பா , 2.விளக்ேகத்தி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - விஜயநகரம் , 3.விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

விளக்ேகத்தி அருந்ததியர் ெதரு , 4.விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

பச்சாக்கவுண்டன் வலசு , 5.விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

எல்ைலக்காடுஅrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி-

638101    ,ெதற்குப் பார்த்த 

முதலாவது தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு1 - சின்ன கிணத்துபாைளயம் , 2.வடுகபட்டி (ேப) 

வார்டு1 - வடுகபட்டி புதூர் , 3.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு14 - வடுகபட்டி புதூர் 

காலனி , 4.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு1 - பச்சாகுட்ைட , 5.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு2 -

 கருமாண்டம்பாைளயம் , 6.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு2 - பச்சாங்காடு , 

7.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு2 - ெவடிக்காரன்பாைளயம் , 8.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு2 

- ெபாங்காளி வலசு , 9.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு3 - அமராவதிபாைளயம் , 

10.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு3 - நத்தேமடு காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

147 147 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி-

638101    ,ெதற்கு பார்த்த முதல் 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு4 - வடுகபட்டி வடக்கு வதீி , 2.வடுகபட்டி (ேப) 

வார்டு8 - பண்ைணக்கிணறு , 3.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு7 - பண்ைணக்கிணறு 

காலனி , 4.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு7 - மாட்டுமைடக்காடு , 5.வடுகபட்டி (ேப) 

வார்டு5 - இராக்கம்மா புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி-

638101    ,ெதற்கு பார்த்த 

இரண்டாவது தார்சு கட்டிடம்

1.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8 - விேனாபா கிராமம் , 2.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு3 - 

சாமிநாதபுரம் ெதற்கு , 3.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு4 - வடுகபட்டி ெதற்கு ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி-

638101    ,ெதற்குப் பார்த்த 

மூன்றாவது தார்சு கட்டிடம்

1.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு1 - ஓடக்காட்டு வலசு , 2.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு1 - 

ஓடக்காட்டு வலசு காலனி , 3.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு3 - சாமிநாதபுரம் வடக்கு 

, 4.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு13 - உத்திரங்காட்டுப் புதூர் , 5.வடுகபட்டி (ேப) 

வார்டு  13 - உத்திரங்காட்டுப்புதூர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,  

தச்சன்க்காட்டுவலசு வடுகப்பட்டி 

டவுன் பஞ்சாயத்து   ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு 14 - ேதவணம் பாைளயம் , 2.வடுகபட்டி (ேப) 

வார்டு14 - ேதவணம்பாைளயம் காலனி , 3.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு14 - 

தச்சன்காட்டு வலசு , 4.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு13 - ெஜ.ெஜ. நகர், சின்னப்பா 

நகர் , 5.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு14 - தச்சங்காட்டுவலசு அrசனகாலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

151 151 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,  

தச்சன்க்காட்டுவலசு வடுகப்பட்டி 

டவுன் பஞ்சாயத்து    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு13 - ெஜ.ெஜ நகர் , 2.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு14 - 

ேதவணம்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் காலனி , 3.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு15 - 

நாகராஜபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி-

638101    ,ெதற்கு பார்த்த 4வதுதார்சு 

கட்டிடம்

1.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு9 - எலவநத்தம் ஆதிதிராவிடர்ெதரு , 2.வடுகபட்டி 

(ேப) வார்டு9 - எலவநத்தம் ெமயின்வதீி , 3.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு9 - 

ெபrயகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி-

638101    ,வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம்

1.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு7 - வாங்கலாம் வலசு , 2.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு7 - 

வாங்கலாம் வலசு ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 3.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு7 - 

காட்டுப்பாைளயம் , 4.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8 - வாங்கலாங்காடு , 

5.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8 - ேகாழிெமாடாக்காடு , 6.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8 - 

புதுக்காடு , 7.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8 - சக்கிலிக்காட்டுத்ேதாட்டம் , 

8.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8 - எல்ைலக்காட்டு வலசு , 9.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8 -

 ஆவrக்கவுண்டன் புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

154 154 கஸ்தூrபாநிதிஉ.ஆ.பள்ளி, 

ெஜயராமபுரம்638101    ,வடக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு அைற

1.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு12 - ெஜயராமபுரம் , 2.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு12 - 

கரட்டாங் காட்டுபுதூர் , 3.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு10 - கஸ்தூrபாைளயம் , 

4.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு12 - குட்ைடக்காட்டுப் புதூர் , 5.வடுகபட்டி (ேப) 

வார்டு11 - கஸ்தூrபா கிராமம் , 6.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு11 - தம்பிரான்வலசு 

, 7.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு11 - பண்ைணக் கிணறு , 8.வடுகப்பட்டி (ேப) வார்டு9 -

 எலவநத்தம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 கஸ்தூrபாநிதிஉ.ஆ.பள்ளி, 

ெஜயராமபுரம் 638101    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு13 - கூத்தம்பட்டி , 2.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு13 - 

கூத்தம்பட்டி காலனி , 3.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு10 - ஞானபுரம் , 4.வடுகபட்டி 

(ேப) வார்டு10 - பாப்பக்கவுண்டன் வலசு , 5.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு11 - 

ெதாட்டியங்கிணற்றுப்புதூர் , 6.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு11 - 

ெதாட்டியங்கிணற்றுப்புதூர் காலனி , 7.வடுகபட்டி (ேப) வார்டு11 - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி. 

அரச்சலூர்638101    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3 - மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.அரச்சலூர் (ேப) 

வார்டு3 - சந்ைதப்ேபட்ைட ெதரு , 3.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3 - கிணற்றுத்ெதரு 

, 4.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3 - நடுவதீி , 5.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3 - ெபாrக்காரர் 

வதீி , 6.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3 - கண்ைணயன் வதீி , 7.அரச்சலூர் (ேப) 

வார்டு3 - அrசன காலனி , 8.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3 - ெதற்குத்ெதரு1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி. 

அரச்சலூர்638101    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3 - அரச்சலூர் ெமயின் வதீி , 2.அரச்சலூர் (ேப) 

வார்டு3 - ேமற்குத்ெதரு , 3.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3 - 

அரச்சலூர்ெமயின்வதீிஅrசனகாலனி , 4.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3 - 

திருவள்ளுவர்நகர் , 5.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3 - அரச்சலூர்ெதற்குெதரு2 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி. 

அரச்சலூர்638101    ,கிழக்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

அைறஎண்3

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு10 - ெவட்டுக்காட்டுவலசு ெமயின்ேராடு , 2.அரச்சலூர் 

(ேப) வார்டு10 - ெவட்டுக்காட்டுவலசு அrசனத் ெதரு , 3.அரச்சலூர் (ேப) 

வார்டு8 - நல்லமங்காபாைளயம் அrசனத் ெதரு , 4.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு8 - 

நல்லமங்காபாைளயம் ெதற்கு வதீி , 5.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 9 - 

நல்லமங்காபாைளயம் ேமற்கு வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி. 

அரச்சலூர்638101    ,கிழக்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம் வடக்குபகுதி 

அைறஎண்4

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு8 - நாச்சிவலசு அrசனகாலனி ெதற்கு , 2.அரச்சலூர் 

(ேப) வார்டு8 - நாச்சிவலசு வடக்கு வதீி , 3.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு8 - 

நாச்சிவலசு குடிநீர்கிணற்று வதீி , 4.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு8 - நாச்சிவலசு 

ெதற்குத்ெதரு , 5.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 8 - நாச்சிவலசு அrஜனகாலனி 

வடக்குவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி. 

அரச்சலூர்638101    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் அைறஎண்10 ெதற்கு 

பகுதி

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு2 - ெகாடுமுடி ெமயின்ேராடு , 2.அரச்சலூர் (ேப) 

வார்டு2 - முதலியார்காலனி , 3.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு2 - 

பூசாrயூர்ெமயின்வதீி , 4.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு2 - பூசாrயூர் நடுவதீி , 

5.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு2 - நடுப்பாைளயம்ெமயின்வதீி , 6.அரச்சலூர் (ேப) 

வார்டு2 - நடுப்பாைளயம்அrசனகாலனி , 7.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு2 - 

நடுப்பாைளயம்வடக்குவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

சில்லாங்காட்டுப்புதூர்638101    

,ேமற்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு7 - ெவள்ளிங்கிrபுதூர் ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

சில்லாங்காட்டுப்புதூர்638101    

,கிழக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு6 - குள்ளரங்கன்பாைளயம் , 2.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு7 -

 சில்லாங்காட்டுப்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

163 163 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேசனாபதிபாைளயம் 638108    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்(எஸ்.எஸ்.ஏ)கிழக்குப் பகுதி

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு9 - ேசனாபதிபாைளயம் நடுத்ெதரு , 2.அரச்சலூர் (ேப) 

வார்டு9 - ேசனாபதிபாைளயம்மாதாேகாவில் ெதரு , 3.அரச்சலூர் (ேப) 

வார்டு14 - சுள்ளிக்காடு அrசன காலனி , 4.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு14 - 

ஊதங்காட்டுப்புதூர் , 5.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு14 - அழகுகவுண்டன் வலசு 

வடக்கு ெதரு , 6.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு14 - அழகுகவுண்டன் வலசு ெதற்கு 

ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேசனாபதிபாைளயம் 638108   

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்(எஸ்.எஸ்.ஏ)ேமற்குப் பகுதி

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு7 - குள்ளரங்கன்பாைளயம்காலனி , 2.அரச்சலூர் (ேப) 

வார்டு9 - கண்ணமாபுரம் ெமயின் வதீி , 3.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு11 - 

ஓலவலசு கிழக்குெதரு , 4.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு11 - ஓலவலசு ேமற்குத்ெதரு 

, 5.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு11 - கவுண்டப்ைபயன்காடு அrசன காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

165 165 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

வரீப்பம்பாைளயம்638101    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கி.பகுதி

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 15 - மீனாட்சிவலசு ெமயின் வதீி , 2.அரச்சலூர் (ேப) 

வார்டு13 - கன்னிகாபுரம் ெமயின் வதீி , 3.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு13 - 

நல்லிக்கண்டன்வலசு வடக்குவதீி , 4.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு13 - 

நல்லிக்கண்டன்வலசு நடுவதீி , 5.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு13 - 

நல்லிக்கவுண்டன்வலசு ேகாவில்வதீி , 6.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு13 - 

நல்லிக்கவுண்டன்வலசு ெதற்குவதீி , 7.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு13 - 

நல்லிக்கவுண்டன்வலசு அrசனகாலனி , 8.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 15 - 

மீனாட்சிபுரம் , 9.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 1 - மீனாட்சிபுரம்அrசனகாலனி 

வடக்கு , 10.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 15 - மீனாட்சிபுரம்அrசனகாலனி ெதற்கு , 

11.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 13 - நல்லிகவுண்டன்வலசுவடக்குவதீி 2 , 

12.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 13 - நல்லிக்கவுண்டன்வலசு சத்தியபுr , 

ச் ர் ே ர்டு ீ ட் ி ம் ி ல் டு ழ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

வரீப்பம்பாைளயம்638101    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு  15 - பத்ைதயம்பாைளயம் மாதா ேகாயில்வதீி , 

2.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு  15 - பத்ைதயம்பாைளயம் வடக்குெதரு , 

3.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு  15 - பத்ைதயம்பாைளயம் ெதற்குெதரு , 4.அரச்சலூர் 

(ேப) வார்டு2 - ஊசிப்பாைளயம் ெமயின்ேராடு , 5.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு1 - 

வரீப்பம்பாைளயம் மாதா ேகாயில்ெதரு , 6.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு1 - 

வரீப்பம்பாைளயம் வடக்குெதரு , 7.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு1 - 

வரீப்பம்பாைளயம் ெதற்குெதரு , 8.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு1 - 

வரீப்பம்பாைளயம் அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

167 167 ஊ.ஒ.ஆர.பள்ளி,ஓடாநிைல(ெவ.கா.வல

சு)638101    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு10 - ஓடாநிைல வடக்குவதீி , 2.அரச்சலூர் (ேப) 

வார்டு10 - ஓடாநிைல எக்ேசஞ் வதீி , 3.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு10 - ஓடாநிைல 

ேமல்நிைலத்ெதாட்டி வதீி , 4.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு10 - ஓடாநிைல ெதற்கு 

வதீி , 5.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு11 - வடபழனி அrசனகாலனி , 6.அரச்சலூர் 

(ேப) வார்டு11 - வடபழனி ேமற்கு வதீி , 7.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு10 - 

ஓடாநிைலேமற்குெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப் பள்ளி 

குமாரபாைளயம்    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு12 - ெகாமாரபாைளயம் , 2.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு12 - 

ெகாமாரபாைளயம் அrசனகாலனி , 3.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு12 - புதுவலசு நடு 

வதீி , 4.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு12 - ெசலாம்பாைளயம் அrசன காலனி , 

5.அரச்சலூர் (ேப) வார்டு13 - ேமட்டூர் நடு வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப் பள்ளி 

குமாரபாைளயம்    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாமராபாைளயம் , 

2.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சகாயபுரம் , 

3.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காசிபாைளயம் , 

4.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெ ம்ெ ங் ர் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

170 170 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாசூர் 

638154    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வகுப்பு அைற எண் 19

1.பாசூர் (ேப) வார்டு11 - சாஸ்திrநகர் , 2.பாசூர் (ேப) வார்டு12 - 

ேவங்கியாம்பாைளயம் கூட்டுறவு சங்க வதீி , 3.பாசூர் (ேப) வார்டு12 - 

ேவங்கியாம்பாைளயம் வட்டக்கல் வலசார் வதீி , 4.பாசூர் (ேப) வார்டு12 - 

ேவங்கியாம்பாைளயம் ெமயின் வதீி , 5.பாசூர் (ேப) வார்டு12 - 

ேவங்கியாம்பாைளயம் சீரங்ககவுண்டர் வதீி , 6.பாசூர் (ேப) வார்டு1 - 

ேவங்கியாம்பாைளயம் மாrயம்மன்ேகாயில் வதீி , 7.பாசூர் (ேப) வார்டு1 - 

அrசனக்காலனி , 8.பாசூர் (ேப) வார்டு1 - உரக்கம்ெபனி வதீி , 9.பாசூர் (ேப) 

வார்டு2 - ராமசாமி வாத்தியார் வதீி , 10.பாசூர் (ேப) வார்டு2 - 

ேமட்டுப்பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 11.பாசூர் (ேப) வார்டு2 - ரங்கசாமி வதீி , 

12.பாசூர் (ேப) வார்டு2 - ரயில்ேவஸ்ேடசன் வதீி , 13.பாசூர் (ேப) வார்டு2 - 

வடக்குப்புதூர் குப்புசாமி வதீி , 14.பாசூர் (ேப) வார்டு3 - மதுைரவரீன் ேகாவில் 

வதீி , 15.பாசூர் (ேப) வார்டு3 - ெசங்ேகாடம்பாைளயம் ெமயின் வதீி , 16.பாசூர் 

(ேப) வார்டு8 - பாசூர் ெமயின் வதீி , 17.பாசூர் (ேப) வார்டு8 - பாசூர் கிராமம் , 

18.பாசூர் (ேப) வார்டு3 - மதுைர வரீன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
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171 171 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாசூர் 

638154    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி  அைற எண் 18

1.பாசூர் (ேப) வார்டு 3 - ெமயின்வதீி அrசனக்காலனி , 2.பாசூர் (ேப) வார்டு 3 - 

தனக்ேகாடியார் வதீி , 3.பாசூர் (ேப) வார்டு 3 - தபால்ஆபஸ் வதீி , 4.பாசூர் 

(ேப) வார்டு 3 - ைமனர் ெதரு , 5.பாசூர் (ேப) வார்டு 3 - ேமற்குத்ெதரு , 

6.பாசூர் (ேப) வார்டு 6 - கருமாண்டம்பாைளயம் ெதரு , 7.பாசூர் (ேப) வார்டு 4 -

 பஞ்சாயத்து ஆபஸ் வதீி , 8.பாசூர் (ேப) வார்டு 4 - பrசல்துைற வதீி , 

9.பாசூர் (ேப) வார்டு 4 - நடுஞ்சாைலயார் வதீி , 10.பாசூர் (ேப) வார்டு 4 - 

காங்கிrட் ெதரு , 11.பாசூர் (ேப) வார்டு 5 - சாவடி வதீி , 12.பாசூர் (ேப) வார்டு 

5 - விநாயகர் ேகாயில் வதீி , 13.பாசூர் (ேப) வார்டு 5 - ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 

14.பாசூர் (ேப) வார்டு 5 - பழனி ஆண்டவர் ெதரு , 15.பாசூர் (ேப) வார்டு 6 - 

சுந்தரம் ெதரு , 16.பாசூர் (ேப) வார்டு 6 - கருப்பண்ணன் ெதரு , 17.பாசூர் (ேப) 

வார்டு 6 - ெபருமாள் ெதரு , 18.பாசூர் (ேப) வார்டு 7 - பனங்காட்டு ெதரு , 

19.பாசூர் (ேப) வார்டு 7 - மணியக்காரர் ெதரு , 20.பாசூர் (ேப) வார்டு7 - 

ராமலிங்கம் புதூர் , 21.பாசூர் (ேப) வார்டு8 - முக்குடிேவலம்பாைளயம் 

ெசாங்கப்பகவுண்டர் ெதரு , 22.பாசூர் (ேப) வார்டு8 - முக்குடிேவலம்பாைளயம் 

 ெமயின்ெதரு , 23.பாசூர் (ேப) வார்டு4 - பாசூர் , 24.பாசூர் (ேப) வார்டு5 - 
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172 172 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாசூர் 

638154    ,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வகுப்பு அைற எண்.6

1.பாசூர் (ேப) - வாய்க்கால் வதீி  வார்டு8 , 2.பாசூர் (ேப) - ெபrயமாட வதீி  

வார்டு8 , 3.பாசூர் (ேப) - தண்ணர்துைற வதீி  வார்டு8 , 4.பாசூர் (ேப) - 

கஸ்பாபாசூர்ெமயின்வதீிவார்டு8 , 5.பாசூர் (ேப) - மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி 

வார்டு8 , 6.பாசூர் (ேப) - சின்னமாட வதீி  வார்டு8 , 7.பாசூர் (ேப) - 

ராக்கியகவுண்டன் புதூர்  வார்டு10 , 8.பாசூர் (ேப) - ராஜ வதீி  வார்டு10 , 

9.பாசூர் (ேப) - அrசன காலனி  வார்டு10 , 10.பாசூர் (ேப) - குமார வதீி  

வார்டு10 , 11.பாசூர் (ேப) - ராமசாமி வதீி  வார்டு 10 , 12.பாசூர் (ேப) - 

கருப்பணன் வதீி  வார்டு 11 , 13.பாசூர் (ேப) - ெபrயண்ணன் வதீி  வார்டு 11 , 

14.பாசூர் (ேப) - வரக்குட்ைடஅrஜனகாலனி வார்டு11 , 15.பாசூர் (ேப) - 

வரக்குட்ைடபுதூர்கவுண்டர்வதீிவார்டு11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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173 173 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ேசாலங்காபாைளயம்   ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

1.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு1 - ேசாளங்கபாைளயம் ெமயின் வதீி , 2.கிளாம்பாடி 

(ேப) வார்டு1 - ேசாளங்கபாைளயம் பள்ளர் ெதரு , 3.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு1 - 

சத்திரம் புதூர் , 4.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு1 - பாம்பகவுண்டன்பாைளயம் 

அrசனகாலனி , 5.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு3 - கிணத்தாங்காட்டு புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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174 174 ராமலிங்கம் 

நிதிஉதவிநடுநிைலப்பள்ளி 

குமாரசாமிகவுண்டன்பாைளயம்638154  

  ,கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் 

ெதற்குப் பகுதி

1.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு2 - ேசமணங்காடு , 2.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு4 - 

புதுப்பாைளயம் பள்ளர்ெதரு , 3.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு3 - பழனிக்கவுண்டன் 

பாைளயம் , 4.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 15 - சானார்பாைளயம், 

வி.எஸ்.ஆர்.குளம் , 5.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 6 - முனியப்பம்பாைளயம் 

அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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175 175 ராமலிங்கம் 

நிதிஉதவிநடுநிைலப்பள்ளி 

குமாரசாமிகவுண்டன்பாைளயம்638154  

  ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் ெதன்பகுதி

1.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 5 - பாம்பகவுண்டன் பாைளயம் , 2.கிளாம்பாடி (ேப) 

வார்டு8 - குமாரசாமி கவுண்டன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -
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176 176 ராமலிங்கம் 

நிதிஉதவிநடுநிைலப்பள்ளி 

குமாரசாமிகவுண்டன்பாைளயம்638154  

  ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

க் ி

1.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு14 - கருமாண்டம்பாைளயம் அrசனகாலனி , 

2.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு14 - கருமாண்டம்பாைளயம் , 3.கிளாம்பாடி (ேப) 

வார்டு6 - முனியப்பம்பாைளயம் பள்ளர்த்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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177 177 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி 

மைலயம்பாைளயம்638154    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமயப்பகுதி

1.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 9 - சுப்ராயம்பாைளயம் , 2.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு9 - 

முப்பாட்டு கருப்பணம்பாைளயம் , 3.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு11 - 

ேகாம்புப்பாைளயம் , 4.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு9 - நத்தேமடு , 5.கிளாம்பாடி 

(ேப) வார்டு11 - மைலயம்பாைளயம் ெமயின்வதீி , 6.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு9 -

 மைலயம்பாைளயம் சத்திரம் , 7.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு13 - 

மைலயம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி 

மைலயம்பாைளயம்638154    

,ெதற்குப்பார்த்த கூடுதல் தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு13 - மைலயம்பாைளயம் , 2.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு12 

- மைலயம்பாைளயம் சத்திரம் , 3.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 10 - 

கிணத்தாங்காட்டுப்புதூர் , 4.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 9 - வட்டக்கல்வலசு 

ெமயின் வதீி , 5.கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 13 - மைலயம்பாைளயம் ெமயின் 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊ.ஒ.ஆரம்பபபள்ளி.  

ெவள்ேளாட்டம்பரப்பு638154    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்குப் பகுதி

1.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 2 - ெவள்ேளாட்டம் பரப்புபள்ளி வதீி , 

2.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 2 - ெவள்ேளாட்டம் மாrயம்மன் ேகாவில் 

, 3.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 3 - அrக்காரன் காட்டூர் ெமயின் வதீி , 

4.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 3 - திட்டுக்காட்டூர் , 5.ெவள்ேளாட்டம் 

பரப்பு (ேப) வார்டு 3 - களப்பாைற காட்டூர் ெமயின் வதீி , 6.ெவள்ேளாட்டம் 

பரப்பு (ேப) வார்டு 1 - வடுகனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

180 180 ஊ.ஒ.ஆரம்பபபள்ளி.  

ெவள்ேளாட்டம்பரப்பு638154    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 3 - ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு ெமயின் வதீி , 

2.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 2 - ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு 

ேமல்நிைலத்ெதாட்டி வதீி , 3.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 2 - 

ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு ேமற்கு வதீி , 4.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 1 - 

ெபருமாம் பாைளயம் , 5.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 2 - 

ெவள்ேளாட்டாம்பரப்பு,ேமல்நிைலத்ெதாட்டி வதீி , 6.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு 2 - ெவள்ேளாட்டாம்பரப்பு ேமற்கு வதீி , 7.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு3 - ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு ெமயின் வதீி , 8.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு 1 - ெபரும்மாம்பாைளயம் ெமயின் வதீி , 9.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு 1  வடுகனூர் ெமயின் வதீி  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,ெபrயூர்638154   

 ,கிழக்கு பார்த்த வில்ைலகட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 5 - ெபrயூர் ெமயின் வதீி , 

2.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு  (ேப) வார்டு 6 - ெபrயூர் பிள்ைளயார் ேகாயில்வதீி , 

3.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 5 - சாணாம்புதூர் ெமயின்வதீி , 

4.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு  (ேப) வார்டு 13 - ெவள்ளியம்பாைளயம் , 

5.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு  (ேப) வார்டு 6 - கருப்பராயன் வதீி , 6.ெவள்ேளாட்டம் 

பரப்பு (ேப) வார்டு 4 - ெபrயூர் அrசனக்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 57 of 90



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

182 182 நிதியுதவிெபறும்ஆரம்பபள்ளி 

நடுப்பாைளயம்638154    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 14 - நடுப்பாைளயம் ெமயின் வதீி , 

2.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 15 - நடுப்பாைளயம் பள்ளி  வதீி , 

3.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) - நடுப்பாைளயம் பஜனமட வதீி , 

4.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 15 - நடுப்பாைளயம் ேமற்கு வதீி , 

5.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 14 - மணகாட்டுப் புதூர் , 6.ெவள்ேளாட்டம் 

பரப்பு (ேப) வார்டு 15 - அைனக்கவுண்டன் புதூர் , 7.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு 14 - நடுப்பாைளயம் ெமயின் வதீி , 8.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு 14 - ேவலப்பம் பாைளயம் , 9.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 15 - 

அைணக்கவுண்டன்புதூர் நடுவதீி , 10.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 14 - 

நடுப்பாைளயம் ெமயின் வதீி , 11.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 15 - 

நடுப்பாைளயம் பள்ளி வதீி  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

183 183 ஊ.ஒ.ஆரம்பபள்ளி, 

குட்டப்பாைளயம்638154    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்

1.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 7 - துண்டுக்காட்டூர் , 2.ெவள்ேளாட்டம் 

பரப்பு (ேப) வார்டு 7 - நத்தகாட்டூர் ெமயின் வதீி , 3.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு 

(ேப) வார்டு 7 - நத்தகாட்டூர் ெதற்கு ெதரு , 4.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு 7 - வரீப்பனங்காட்டூர் ெமயின் ெதரு , 5.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு 7 - வரீப்பனங்காட்டூர் கிழக்கு வதீி , 6.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு 7 - குட்டப்பாைளயம் , 7.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 13 - 

சுக்கிரமணியம்பாைளயம் அrசன ெதரு , 8.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 

13 - ேதவம்பாைளயம்கிழக்குெதருெமயின்வதீி , 9.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு 12 - எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 10.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 7 - 

ெகாளாநல்லி துண்டுக்காட்டூர் , 11.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 12 - 

எம்.ஜி.ஆர். நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,,ெபrயெசம்மாண்ட

ம்பாைளயம்638154    ,வடக்கு பார்த்த 

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 8 - 

ெபrயெசம்மாண்டம்பாைளயம்ெமயின்வதீி , 2.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு 8 - குள்ளக்கவுண்டன் புதூர் , 3.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு  (ேப) வார்டு 8 - 

ஆட்டுக்காரன் புதூர் , 4.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 8 - விநாயகர் 

ேகாவில் வதீி , 5.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 9 - சின்ன 

ெசம்மாண்டம்பாைளயம் , 6.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 9 - பகவதி 

அம்மன்ேகாவில்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,ெபrயெசம்மாண்ட

ம்பாைளயம்638154    ,கிழக்கு பார்த்த 

கூடுதல் தார்சுக் கட்டிடம்

1.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) - ஆனந்ைதயன் காட்டூர் வார்டு 9 , 

2.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) - பாலக்காட்டு களம் வார்டு 9 , 3.ெவள்ேளாட்டம் 

பரப்பு (ேப) வார்டு 10 - ெமாசுக்கைர , 4.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 11 - 

ெபrய ெசம்மாண்டம்பாைளயம் பள்ளிவதீி , 5.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) 

வார்டு 11 - ெபrய ெசம்மாண்டம்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில்வதீி , 

6.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 11 - ெபrய ெசம்மாண்டம்பாைளயம் 

வடக்குத்ெதரு , 7.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 11 - ெபrய 

ெசம்மாண்டம்பாைளயம் அrசனத்ெதரு , 8.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (சி.சி.ஊ) 

வார்டு-12 - ெபrய ெசம்மாண்டம்பாைளயம் வண்ணான்பாைற , 

9.ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 11 - ெபrய ெசம்மாண்டம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊ.ஒ.ஆரம்பபள்ளி,நஞ்ைச 

ெகாளாநல்லி 638154    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.நஞ்ைசெகாளாநல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சத்திரப்பட்டி , 

2.நஞ்ைசெகாளாநல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சத்திரம் , 3.நஞ்ைசெகாளாநல்லி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ந.ெகாளாநல்லி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊ.ஒ.ஆரம்பபள்ளி நஞ்ைச 

ெகாளாநல்லி 638154    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.நஞ்ைசெகாளாநல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கரட்டூர் , 2.நஞ்ைசெகாளாநல்லி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காரணாம்பாைளயம் , 3.நஞ்ைசெகாளாநல்லி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - கருேவலம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

188 188 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ஊஞ்சலூர்638152    ,வடக்கு பார்த்த 

ைமய தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 1

1.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு1 - காேவr நகர் , 2.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு1 - 

மணிமுத்தூர் கிழக்குவதீி , 3.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு1 - மணிமுத்தூர் 

ேமற்குவதீி , 4.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு2 - வள்ளியம்பாைளயம் ெமயின்வதீி , 

5.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு2 - வள்ளியம்பாைளயம்மசூதிவதீி , 6.ஊஞ்சலூர் (ேப) 

வார்டு2 - வள்ளியம்பாைளயம்நடுவதீி , 7.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு6 - வாணியர்  

வதீி , 8.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு5 - நடுவதீி , 9.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு6 - 

பஞ்சாயத்து ஆபஸ்வதீி 1 , 10.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு6 - கருப்பணசாமி 

மாrயம்மன் வதீி , 11.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு7 - சின்னெபருமாள்வட்டு சந்து , 

12.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு7 - ேகானார்வட்டு சந்து , 13.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு7 -

 ெதற்கு ெதரு , 14.ஊஞ்சலூர் ((ேப)) வார்டு7 - மாடசாமி ேகாவில் வதீி , 

15.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு7 - ெபrயசாமி ேகாவில் வதீி ஊஞ்சலூர்டவுன் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?
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189 189 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ஊஞ்சலூர்638152    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 2

1.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு3 - கரூர் ஈேராடு ெமயின்வதீி , 2.ஊஞ்சலூர் (ேப) 

வார்டு4 - மஜித்ெதரு பrசல் துைறவதீி , 3.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு4 - 

பிள்ைளயார் ேகாவில் சந்து , 4.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு3 - கருப்பணன் 

ேகாவில்வதீி , 5.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு4 - சூைளகாரர் சந்து , 6.ஊஞ்சலூர் 

(ேப) வார்டு8 - குதிைரப்பந்தி வதீி , 7.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு8 - உயர்நிைலப் 

பள்ளிவதீி , 8.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு10 - ெசாட்ைடயூர் , 9.ஊஞ்சலூர் (ேப) 

வார்டு9 - குட்டிமணியகாரனூர் , 10.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு9 - 

குட்டிமணியகாரனூர் ெநடுஞ்சாைலவதீி , 11.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு10 - பூசாr 

வதீி 1 , 12.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு10 - ெசல்லாண்டியம்மன் ேகாவில் வதீி , 

13.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு10 - எல்ைலக்காட்டுப் புதூர்  1 , 14.ஊஞ்சலூர் (ேப) 

வார்டு11 - ெநய்க்காரன் காட்டூர் , 15.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு11 - கன்னிமார் 

குட்ைட , 16.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு11 - தாமைரப்பாைளயம் ெமயின் வதீி , 

17.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு11 - விநாயகர்ேகாவில்வதீி , 18.ஊஞ்சலூர் (ேப) 

வார்டு11 - களத்துவதீி , 19.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு11 - ஆரம்பப்பள்ளி வதீி , 

20.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு11 - வாய்க்கால்வதீி , 21.ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு12 - 

ராமசாமி ேகாவில் வதீி  22ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு12 - ேகாவில் வட்டுவலவு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊ.ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

ேதவம்பாைளயம்638152    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபருமாம்பாைளயம் ஆயப்பரப்பு 

, 2.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேதவம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

191 191 ஊ.ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

ேதவம்பாைளயம்638152    ,வடக்கு 

பார்த்த  தார்சு கட்டிடம்

1.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாம்பைனப்புதூர் , 

2.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நாடார் காலனி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ஆராம்பாைளயம் 638152    ,வடக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைலக் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அமராவதி புதூர், கருங்கரடு , 

2.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேகாசக்காட்டூர், காளிபாைளயம் , 

3.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காளிபாைளயம் , காந்திநகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ஆராம்பாைளயம் 638152    ,வடக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைலக் கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அமராவதி புதூர் , 

2.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆராம்பாைளயம் , 

3.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - இந்திராநகர் , 

4.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆராம்பாைளயம், அம்ேபத்கார் 

ர் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

கருக்கம்பாைளயம்638152    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கருக்கம்பாைளயம் , 

2.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காங்கயகவுண்டம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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195 195 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ெகாளத்துப்பாைளயம்638152    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கன்னிமார்குட்ைட, 

ேவலாங்காட்டூர் , 2.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ேவலாங்காட்டூர் , 3.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

கன்னிமார்குட்ைட , 4.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ே ங் ட்டூர் ெ ின் ீ ி ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ெகாளத்துப்பாைளயம்638152    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கரட்டூர் புரவிபாைளயம் , 

2.ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாளத்துப்பாைளயம் கஸ்பா , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, வரீசங்கிலி638109 

   ,வடக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சின்னவரீசங்கிலி , 2.ெகாந்தளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - மண்திட்டு , 3.ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கல்லாபுரம் 

ேகாட்ைட , 4.ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெதற்கு காளிபாைளயம் , 

5.ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாந்தளம் கஸ்பா , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி 

குள்ளக்கவுண்டனூர் 638109    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைலக் கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குள்ளகவுண்டனூர் , 2.ெகாந்தளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - முத்ைதயன் வலசு , 3.ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

பூசாrபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

199 199 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி 

குள்ளக்கவுண்டனூர் 638109    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேகாட்ைடகாட்டு வலசு , 2.ெகாந்தளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாrயம்மன்ேகாவில் புதூர் ப , 3.ெகாந்தளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - குமரப்பா புரம் , 4.ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பைறயர் 

நத்தம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

தட்டாம்பாைளயம்638109    ,வடக்கு 

பார்த்தஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்

1.ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபரும்பரப்பு , 2.ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - தட்டாம்பாைளயம் , 3.ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாந்தளம் 

புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

அண்ணாமைலக்ேகாட்ைட638109    

,ெதற்கு பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக் 

கட்டிடம்

1.சிவகிr (ேப) வார்டு2 - ேகாட்ைடபுதூர் , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு 2 - 

குமாரவலசு, அண்ணாமைலேகாட்ைட , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளிஅம்மன்ேகாவில்புதூர்6

38109    ,வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.சிவகிr (ேப) வார்டு3 - தைலயநல்லூர் காலனி , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு 3 - 

தைலய நல்லூர் , 3.சிவகிr (ேப) வார்டு4 - ேவலாயுதம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளிஅம்மன்ேகாவில்புதூர்6

38109    ,வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்த பகுதி

1.சிவகிr (ேப) வார்டு4 - ஆயக்காட்டூர் புதூர் , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு4 - 

அம்மன்ேகாவில் புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

அம்மன்ேகாவில்புதூர்638109    

,வடக்குப் பார்த்த ைமய தார்சுக் 

கட்டிடம்

1.சிவகிr (ேப) வார்டு5 - கவுண்டம்பாைளயம் ,அrசனகாலனி , 2.சிவகிr (ேப) 

வார்டு5 - சானார்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

அம்மன்ேகாவில்புதூர்638109    

,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடம்

1.சிவகிr (ேப) வார்டு4 - ெதாப்பம்பாைளயம் , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு23 - சந்ைத 

ேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சிவகிr638109    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.சிவகிr (ேப) வார்டு11 - பட்ேடல் ெதரு , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு11 - 

லிங்ககவுண்டன் வலசு , 3.சிவகிr (ேப) வார்டு11 - வாய்க்கால்ேமட்டுப் புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சிவகிr638109    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.சிவகிr (ேப) வார்டு14 - பாலேமட்டுப்புதூர், அrஜனகாலனி , 2.சிவகிr (ேப) 

வார்டு14 - ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சிவகிr638109    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சிவகிr (ேப) வார்டு12 - இளங்ேகா ெதரு , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு14 - 

ெநசவாளர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சிவகிr638109    ,ெதற்கு பார்த்த 

கூடுதல் தார்சுக்கட்டிடம்

1.சிவகிr (ேப) வார்டு11 - பாரதி ெதரு , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு17 - ஔைவயார் 

ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சிவகிr638109    ,கிழக்கு பார்த்த 

தர்சுக் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.சிவகிr (ேப) வார்டு11 - ஜவீா ெதரு , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு17 - திரு.வி.க 

ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 அரசினர் ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

சிவகிr638109    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் அைற எண்.3

1.சிவகிr (ேப) வார்டு16 - லால்பகதூர் சாஸ்திr ெதரு , 2.சிவகிr (ேப) 

வார்டு15 - சின்னியகவுண்டம்பாைளயம் அrசன ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212 அரசினர் ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

சிவகிr638109    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் அைறஎண்18

1.சிவகிr (ேப) வார்டு16 - ெகாடுமுடி ேராடு , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு16 - 

அண்ணாெதரு , 3.சிவகிr (ேப) வார்டு 16 - ெபrயார் ெதரு , 4.சிவகிr (ேப) 

வார்டு 16 - அண்ணா ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 அரசினர் ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

சிவகிr638109    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் அைற எண்.2

1.சிவகிr (ேப) வார்டு17 - குமரன் ெதரு , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு18 - காமராஜர் 

ெதரு , 3.சிவகிr (ேப) வார்டு18 - காந்திஜி ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,சிலுவம்பாைளயம்6

38109    ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் 

கட்டிடம்

1.சிவகிr (ேப) வார்டு7 - ேவட்டுவபாைளயம் , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு7 - 

ேவட்டுபாைளயம் அrசனத் ெதரு , 3.சிவகிr (ேப) வார்டு9 - 

ேமாளவினாயகன் புதூர் , 4.சிவகிr (ேப) வார்டு9 - ெசட்டிேதாட்டம் புதூர் , 

5.சிவகிr (ேப) வார்டு9 - நம்மகவுண்டன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 சிவகுருநிதிஉ.ஆ.பள்ளி, 

வாைழத்ேதாட்டம்638109    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஒட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.சிவகிr (ேப) வார்டு8 - சிலுவம்பாைளயம் , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு8 - 

மாராங்காட்டூர் , 3.சிவகிr (ேப) வார்டு8 - வாைழேதாட்ட அrசன காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

216 216 சிவகுருநிதிஉ.ஆ.பள்ளி, 

வாைழத்ேதாட்டம்638109    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.சிவகிr (ேப) வார்டு8 - வாைழத்ேதாட்டம் , 2.சிவகிr (ேப)  வார்டு7 - 

புரசேமட்டுப்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

மாரப்பம்பாைளயம்638109    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.சிவகிr (ேப) வார்டு10 - ரங்கசமுத்திரம் , 2.சிவகிr (ேப) - மாரப்பம்பாைளயம் 

, 3.சிவகிr (ேப) - மாரப்பம்பாைளயம் அrசன ெதரு , 4.சிவகிr (ேப) வார்டு18 - 

ெமாசுக்கவுண்டனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 அரசினர் ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

சிவகிr638109    ,ெதற்கு பார்த்த 

வில்ைலகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சிவகிr (ேப) வார்டு1 - எல்லப்பாைளயம் , 2.சிவகிr (ேப) வார்டு1 - 

சின்னியகவுண்டன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

கந்தசாமிபாைளயம்638109    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு2 - கந்தசாமிபாைளயம் , 2.ெகால்லங்ேகாயில் 

(ேப) வார்டு2 - அrசன ெதரு , 3.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு3 - 

எலவநத்தம் கிழக்கு ெதரு , 4.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு3 - எலவநத்தம் 

ேமற்கு ெதரு , 5.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு3 - களிப்பாைளயம் அrசன 

ெதரு (ெபrயார் நகர்) , 6.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு 3 - அண்ணாநகர் , 

7.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு3 - கந்தசாமிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

220 220 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

கந்தசாமிபாைளயம்638109    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு 4 - கந்தசாமிபாைளயம்ெமயின்வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

கந்தசாமிபாைளயம்638109    ,வடக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ெகால்லங்ேகாயில்  (ேப) வார்டு2 - கந்தசாமிபாைளயம்வடக்குவதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

தாண்டாம்பாைளயம்638109    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - கருக்கம்பாைளயம் வார்டு1 , 2.ெகால்லங்ேகாயில் 

(ேப) - தாண்டாம்பாைளயம்கிழக்குெதருவார்டு12 , 3.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - 

தாண்டாம்பாைளயம்ஆதிதிராவிடர்காலனி   வார்டு11 , 4.ெகால்லங்ேகாயில் 

(ேப) - சின்னதாண்டாம்பாைளயம்ேமற்குவதீிவார்டு11 , 5.ெகால்லங்ேகாயில் 

(ேப) - கைலஞர் நகர்  வார்டு 11 , 6.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - ேகாபாலன் 

ேதாட்டம் வார்டு11 , 7.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - புதுக்காலனி  வார்டு11 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

தாண்டாம்பாைளயம்638109    ,வடக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - ெசல்வ நகர்  வார்டு10 , 2.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) -

 ெபrச்சிபாைளயம்ெமயின்வதீிவார்டு11 , 3.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - 

ஊஞ்சக்காட்டு வலசு  வார்டு15 , 4.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - காந்திநகர் 

அrசனகாலனி  வார்டு15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

224 224 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

தாண்டாம்பாைளயம்638109    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - தாண்டாம்பாைளயம்ேமற்குவதீி வார்டு 14 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

தாண்டாம்பாைளயம்638109    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - தாண்டாம்பாைளயம்ெமயின்வதீிவார்டு13 , 

2.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - தாண்டாம்பாைளயம்ஆஸ்பிடல்ேமடுவார்டு14 , 

3.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - தாண்டாம்பாைளயம்சைடயப்பநகர்  வார்டு14 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

ேமாளபாைளயம்638109    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வடபகுதி

1.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு5 - பச்சாகவுண்டன் வலசு , 

2.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு5 - நத்த ேமட்டூர் , 3.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) 

வார்டு5 - ேராட்டூர் , 4.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு6 - ேமாளபாைளயம் 

வடக்கு வதீி , 5.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு6 - ேமாளபாைளயம் 

விநாயகர்ேகாயில் வதீி , 6.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு6 - ேமாளபாைளயம் 

ெபrயகாண்டியம்மன் ேகாயில்வதீி , 7.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு6 - 

ேமாளபாைளயம் புதுப்பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 8.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு6 -

 ேமாளபாைளயம் கிழக்கு வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

227 227 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ேமாளபாைளயம்638109    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் ெதன் 

பகுதி

1.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு7 - சடயப்பபுரம் , 2.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) 

வார்டு8 - சடயப்பபுரம் காலனி , 3.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு8 - 

விலாங்காட்டு வலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

வள்ளியம்பாைளயம்638109    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - வள்ளியம்பாைளயம் அrசனக்காலனி  வார்டு8 , 

2.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - வள்ளியம்பாைளயம் மாடத்து வதீி  வார்டு9 , 

3.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - வள்ளியம்பாைளயம்ெசல்லியம்மன்ேகாவில்ெதரு 

வார்டு9 , 4.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - வள்ளியம்பாைளயம் புதூர்  வார்டு9 , 

5.ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) - சிவலிங்கபுரம் வார்டு 10 , 6.ெகால்லங்ேகாயில் 

(ேப) - வள்ளியம்பாைளயம்புதூர் அrசனகாலனி வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

வாைழத்ேதாட்டம்வலசு638109    

,கிழக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் வ.பகுதி

1.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சத்திரக்காட்டுவலசு , 

2.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேசனாபதிபுரம் , 

3.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசங்காளிகாட்டுப்புதூர் , 

4.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எடக்காட்டுப்புதூர் , 

5.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - திட்டுக்காட்டுப்புதூர் , 

6.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தம்பிரான்வலசு , 

7.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - வாைழத்ேதாட்டவலசு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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230 230 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

வாைழத்ேதாட்டம் வலசு638109    

,கிழக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ெத.பகுதி

1.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகால்லன்வலசு , 

2.ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகால்லன்வலசு காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,  காரவலசு 638109 

   ,வடக்கு பார்த்த கூடுதல் தார்சுக் 

கட்டிடம்

1.முருங்கியம்பாைளயம் (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) - முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் 

வடபுறம் , 2.முருங்கியம்பாைளயம் (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) - பூலாவலசு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,  காரவலசு 638109 

   ,வடக்கு பார்த்த கூடுதல் தார்சுக் 

கட்டிடம்

1.அஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காரவலசு , 2.அஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

நடுப்பாைளயம் , 3.அஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் 

ெதன்புறம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 அரசினா் உயா்நிைலப் பள்ளி,  

காரவலசு 638109    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.அஞ்சூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - இராமநாதபுரம் , 2.அஞ்சூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

ெசாrயம்பாைளயம் , 3.அஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபாரசப்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,  

நல்லெசல்லிபாைளயம் 638151    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி

1.அஞ்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நல்லெசல்லிபாைளயம் , 2.அஞ்சூர்  (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - பருத்தி ெகாட்டாம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

235 235 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,  

நல்லெசல்லிபாைளயம் 638151    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.அஞ்சூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அஞ்சூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி, 

வள்ளிபுரம்638109    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்

1.வள்ளிபுரம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேகாரக்காட்டுப்புதூர் , 2.வள்ளிபுரம்  (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - வள்ளிபுரம் , 3.வள்ளிபுரம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

கருக்கம்பாைளயம் , 4.வள்ளிபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கருக்கம்பாைளயம் 

அrசன காலனி , 5.வள்ளிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - விநாயகம்புதூர் , 

6.வள்ளிபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபாங்காளி வலசு , 7.வள்ளிபுரம்  (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - குமரபுரம் , 8.வள்ளிபுரம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேகாவில் புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

தாமைரப்பாைளயம் 638152    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.இச்சிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - லட்சுமிபுரம் , 2.இச்சிபாைளயம்  (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - பணப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

தாமைரப்பாைளயம் 638152    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.இச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தாமைரப்பாைளயம் , 2.இச்சிபாைளயம் 

 (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெவங்கேமட்டூர் , 3.இச்சிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

கருத்திபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

239 239 ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி, 

வளந்தான்ேகாட்ைட 638151    

,கிழக்குப் பார்த்த ஒட்டு வில்ைல 

கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி

1.இச்சிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேமட்டைரசின்னியம்பாைளயம் , 

2.இச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வாழநாயக்கன்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி, 

வளந்தான்ேகாட்ைட 638151    

,கிழக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ெத.ப

1.இச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குறுக்குவலசு , 2.இச்சிபாைளயம்  

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - வளந்தான்ேகாட்ைட , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, இச்சிபாைளயம் 

638151    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.இச்சிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெபருமாள்ேகாயில் புதூர் , 

2.இச்சிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - வளந்தான்ேகாட்ைட புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, இச்சிபாைளயம் 

638151    ,ெதற்கு பார்த்த ஒட்டு 

வில்ைலக் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.இச்சிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - இச்சிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

243 243 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

காசிபாைளயம்638152    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.ெவங்கம்பூர் (ேப) - காசிபாைளயம் ஈேராடு கரூர் ெமயின்ேராடு   வார்டு2 , 

2.ெவங்கம்பூர் (ேப) - மசூதி ெதரு  வார்டு2 , 3.ெவங்கம்பூர் (ேப) - பள்ளர் ெதரு 

வார்டு3 , 4.ெவங்கம்பூர் (ேப) - கிழக்கு வதீி  வார்டு3 , 5.ெவங்கம்பூர் (ேப) - 

பங்களா ெதரு வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ெவங்கம்பூர்638152    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்

1.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ெவங்கம்பூர் ஈேராடு கரூர் ேராடு  வார்டு4 , 2.ெவங்கம்பூர் 

(ேப) - கல்ெவட்டுபாைளயம் ேராடு வார்டு4 , 3.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ெதற்கு 

ெதரு வார்டு4 , 4.ெவங்கம்பூர் (ேப) - சூைளமுத்துசாமி ெதரு  வார்டு4 , 

5.ெவங்கம்பூர் (ேப) - வடக்குப்புதுப்பாைளயம் ஆண்டிகாட்டார் ெதரு  வார்டு9 , 

6.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ெமயின்வதீி கிழக்குவதீி  வார்டு9 , 7.ெவங்கம்பூர் (ேப) 

வார்டு5 - எல்ைலயூர் கரூர் ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப் பள்ளி 

வடக்குப்புதுபாைளயம்    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெவங்கம்பூர் (ேப) - கண்டியார் வட்டு சந்து  வார்டு9 , 2.ெவங்கம்பூர் (ேப) - 

டீக்கைட சந்து வார்டு9 , 3.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ெபrயவட்டுக்காரர் சந்து  

வார்டு9 , 4.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ஒத்தவட்டுக்கார் சந்து வார்டு9 , 5.ெவங்கம்பூர் 

(ேப) - வடக்கு புதுப்பாைளயம்  வார்டு9 , 6.ெவங்கம்பூர் (ேப) - 

தாசப்பகவுண்டர் வதீி  வார்டு9 , 7.ெவங்கம்பூர் (ேப) - களத்துவட்டார் சந்து 

வார்டு 9 , 8.ெவங்கம்பூர் (ேப) - பனப்பாைளயத்தார் வதீி  வார்டு10 , 

9.ெவங்கம்பூர் (ேப) - அக்ரஹார வதீி வார்டு9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
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246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப் பள்ளி 

வடக்குப்புதுபாைளயம்    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ெவங்கம்பூர் (ேப) - தண்ணர் பந்தல் வதீி1  வார்டு10 , 2.ெவங்கம்பூர் (ேப) - 

தண்ணர் பந்தல் வதீி2 வார்டு10 , 3.ெவங்கம்பூர் (ேப) - தண்ணர் பந்தல் வதீி3 

வார்டு10 , 4.ெவங்கம்பூர் (ேப) - அrசன காலனி  வார்டு12 , 5.ெவங்கம்பூர் (ேப) 

- தாசப்பகவுண்டர் வதீி வார்டு11 , 6.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ேமற்கு வதீி வார்டு12 , 

7.ெவங்கம்பூர் (ேப) - வாய்க்கால் ேமட்டூர் வார்டு12 , 8.ெவங்கம்பூர் (ேப) - 

ஆபிஸ்கட்டிட வதீி வார்டு12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப் பள்ளி 

வடக்குப்புதுபாைளயம்    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டு கட்டிடம்

1.ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு5 - வஸ்தாக்காரர் வதீி , 2.ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு5 -

 ெகாத்துக்காரர் வதீி , 3.ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு5 - ஆசாrயார் வட்டு சந்து , 

4.ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு7 - ஒத்தக்கைட ைரஸ்மில் ேராடு , 5.ெவங்கம்பூர் 

(ேப) வார்டு7 - ெகாடுமுடி அரச்சலூர் ெமயின்ேராடு , 6.ெவங்கம்பூர் (ேப) 

வார்டு5 - ேமற்கு வளவு வதீி , 7.ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு6 - 

ெதற்குபுதுப்பாைளயம் அrசனகாலனி , 8.ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு8 - 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 9.ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு 8 - ெதற்கு 

புதுபாைளயம் வடக்கு வதீி , 10.ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு8 - விநாயகர் 

ேகாயில் வதீி , 11.ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு 8 - ெபாட்டுசாமி ேகாயில் வதீி , 

12.ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு8 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  
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248 248 ஸ்ரீ சரஸ்வதி வித்யாசாலா 

ஆரம்பப்பள்ளி கல்ெவட்டுப்பாைளயம் 

638152    ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெவங்கம்பூர் (ேப) - விருப்பம்பாைளயம் வி.பி. சுப்ைபயன் ெதரு  வார்டு7 , 

2.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ெமயின் வதீி வார்டு7 , 3.ெவங்கம்பூர் (ேப) - 

ெபாங்காளிவலசுெமயின்வதீி வார்டு7 , 4.ெவங்கம்பூர் (ேப) - 

ெவற்றிக்ேகானார்பாைளயம் வார்டு7 , 5.ெவங்கம்பூர் (ேப) - 

கல்ெவட்டுப்பாைளயம்ெமயின்வதீிவார்டு13 , 6.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ஊர்ேதாட்ட 

வதீி  வார்டு13 , 7.ெவங்கம்பூர் (ேப) - கரட்டுப்பாைளயம் பள்ளிக்கூடத் ெதரு  

வார்டு1 , 8.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ேமற்கு ெதரு 1  வார்டு1 , 9.ெவங்கம்பூர் (ேப) - 

ேமற்கு ெதரு 2  வார்டு 1 , 10.ெவங்கம்பூர் (ேப) - அrசன ெதரு  வார்டு1 , 

11.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ெகாள்ளுக்காட்டு வலசு பள்ளிக்கூடத் ெதரு  வார்டு1 , 

12.ெவங்கம்பூர் (சி.சி.ஊ) - ேமற்கு வதீி  வார்டு1 , 13.ெவங்கம்பூர் (ேப) - மடத்து 

வதீி  வார்டு1 , 14.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ெகாள்ளுகாட்டுவலசு ெமயின் வதீி  

ர்டு ல் டு ழ் க் ர் ள்
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249 249 ஸ்ரீசரஸ்வதிவித்யாசாலா 

ஆரம்பப்பள்ளி 

கல்ெவட்டுப்பாைளயம்638152    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ெவங்கம்பூர் (ேப) - கரட்டாம்பாைளயம் வடக்கு வதீி  வார்டு15 , 

2.ெவங்கம்பூர் (ேப) - உைடயார் வதீி  வார்டு15 , 3.ெவங்கம்பூர் (ேப) - 

ஆண்டிவளவு வதீி  வார்டு14 , 4.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ெதற்கு வதீி  வார்டு14 , 

5.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ெவங்கேமட்டூர் ேமற்குவளவு வதீி  வார்டு14 , 

6.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ேமட்டுக்களம்கிழக்குவதீி வார்டு15 , 7.ெவங்கம்பூர் (ேப) - 

ேமட்டுக்களம்விநாயகர்ேகாவில்வதீிவார்டு15 , 8.ெவங்கம்பூர் (ேப) - உைடயார் 

வதீி  வார்டு15 , 9.ெவங்கம்பூர் (ேப) - ேமட்டுக்களம் அrசன ெதரு  வார்டு 15 

, 10.ெவங்கம்பூர் (ேப) - கரட்டாம்பாைளயம்ெமயின்வதீி  வார்டு15 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஸ்ரீசங்கரவித்யாசாலாநர்சrபள்ளி, 

ெகாடுமுடி638151    ,ெதற்குப்பார்த்த 

வில்ைலகட்டிடம் ைமயஅைற

1.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3 - மாrமுத்து ெசட்டியார் சந்து , 2.ெகாடுமுடி (ேப) 

வார்டு  3 - பூவாண்டி கண்டர்  ெதரு , 3.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3 - 

ேதாட்டக்காரர் சந்து , 4.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3 - விசிறிக்கார பழனியப்ப 

சந்து , 5.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3 - பூசாr ெதரு , 6.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3 - 

காங்கயம் ேராடு , 7.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3 - முத்துசாமி ெதரு , 8.ெகாடுமுடி 

(ேப) வார்டு3 - வரீப்ப கவுண்டர் சந்து , 9.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3 - ஈேராடு  

கரூர் ேராடு , 10.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3 - சர்க்கைர கவுண்டர் ெதரு , 

11.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3 - ேதாட்டக்காரன் சந்து , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

251 251 ஸ்ரீசங்கரவித்யாசாலாநர்சrபள்ளி, 

ெகாடுமுடி638151    ,ெதற்கு பார்த்த 

வில்ைலகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு4 - ஈேராடு கரூர் ேராடு , 2.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு4 - 

ெசக்கான் துைற ெதரு , 3.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு4 - சுல்தான்ேபட்ைட 

தண்ணர்தடம் ெதரு , 4.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு6 - ைபபாஸ் ேராடு , 

5.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு 6 - எஸ் என் பி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 உ.ஒ.ஆரம்ப்பள்ளி, 

நகப்பாைளயம்638151   ,ேமற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு ைமய கட்டிடம் 

(கட்டிடத்தின் முன்பகுதி)

1.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு 1 - கணபதிபாைளயம்கருப்பணகவுண்டர் ெதரு , 

2.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு1 - சின்னாக்கவுண்டர் ெதரு , 3.ெகாடுமுடி (ேப) 

வார்டு1 - ஆறுமுககவுண்டர் ெதரு , 4.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு1 - 

சங்கரப்பகவுண்டர் ெதரு , 5.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு15 - நகப்பாைளயம் 

ேசமணகவுண்டர் ெதரு , 6.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு2 - பமீகவுண்டர் சந்து , 

7.ெகாடுமுடி (ேப)  வார்டு2 - தாசவன்வட்டு காளியண்ணகவுண்டர் ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 உ.ஒ.ஆரம்ப்பள்ளி, 

நகப்பாைளயம்638151   ,ேமற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு ைமய கட்டிடம் 

(கட்டிடத்தின் பின் பகுதி)

1.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு1 - நகப்பாைளயம் அrசனத் ெதரு , 2.ெகாடுமுடி (ேப) 

வார்டு 1 - ஆண்டிகாடு நகப்பாைளயம் , 3.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு15 - 

நகப்பாைளயம் சங்கரப்பகவுண்டர் வதீி , 4.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு  2 - 

காந்திநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254 ஸ்ரீ சங்கர வித்யாசாலா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெகாடுமுடி 638151  

  ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு 5 - குறவர் ெதரு , 2.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு5 - 

ஈேராடு கரூர் ேராடு , 3.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு5 - பழனியப்ப கவுண்டர் சந்து , 

4.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு5 - ரங்கராமானுஜ பஜைன மடசந்து , 5.ெகாடுமுடி 

(ேப)  வார்டு5 - ெசாக்கலிங்க கவுண்டர் சந்து , 6.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு5 - 

முத்துசாமிகவுண்டர் சந்து , 7.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு5 - ைஹஸ்கூல் சந்து , 

8.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு5 - காங்கயம் ெகாடுமுடி ேராடு , 9.ெகாடுமுடி (ேப) 

வார்டு6 - கணபதி அக்ரஹாரம் , 10.ெகாடுமுடி (ேப)வார்டு5 - ரயில்ேவ காலனி 

, 11.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு7 - ேமற்கு அக்ரஹாரம் , 12.ெகாடுமுடி (ேப) 

வார்டு7 - கிழக்கு அக்ரஹாரம் , 13.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு7 - இலுப்ைபத் 

ேதாப்பு  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஸ்ரீ சங்கர வித்யாசாலா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெகாடுமுடி 638151  

  ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு9 - தபால் அலுவலக வதீி , 2.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு9 -

 மைலயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 3.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு9 - ேபாlஸ் 

ஸ்ேடஷன் ெதரு , 4.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு6 - கைடத் ெதரு , 5.ெகாடுமுடி 

(ேப) வார்டு6 - ஷராப்கிருஷ்ணசாமி சந்து , 6.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு6 - 

கதர்கைட சந்து , 7.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு11 - ைபபாஸ் ேராடு , 8.ெகாடுமுடி 

(ேப) வார்டு6 - காங்ேகயம் ேராடு , 9.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு9 - புதிய 

பஸ்நிைலயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

256 256 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி,  

நகப்பாைளயம்638151    ,வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் கழக்கு 

பகுதி

1.ெகாடுமுடி (ேப) - சூைளக்கல்பாைளயம் வார்டு2 , 2.ெகாடுமுடி (ேப) - 

கணபதிபாைளயம் ெமயின்ேராடு வார்டு2 , 3.ெகாடுமுடி (ேப) - 

நாச்சிமுத்துகவுண்டர்ெதருவார்டு2 , 4.ெகாடுமுடி (ேப) - பள்ளக்காட்டூர் 

வார்டு12 , 5.ெகாடுமுடி (ேப) - சின்னப்பநாடார் ெதரு வார்டு12 , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி,  

நகப்பாைளயம்638151    ,வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1.ெகாடுமுடி (ேப) - கஞ்சமைலநாடார் ெதரு வார்டு 12 , 2.ெகாடுமுடி (ேப) - 

நாடார் ெமயின் ெதரு  வார்டு12 , 3.ெகாடுமுடி (ேப) - புதூர் ெமயின் 

ெதருவார்டு12 , 4.ெகாடுமுடி (ேப) - ேமேனஜர் காளியண்ணகவுண்டர் ெதரு  

வார்டு12 , 5.ெகாடுமுடி (ேப) - முத்துசாமிகவுண்டர் ெதரு வார்டு12 , 

6.ெகாடுமுடி (ேப) - அரசம்பாைளயம் நாடார் ெதரு  வார்டு14 , 7.ெகாடுமுடி 

(ேப) - அரசம்பாைளயம் அrசன ெதரு வார்டு14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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258 258 சீதாலட்சுமிபாலிகபாலர்பள்ளி, 

ெகாடுமுடி638151    ,ேமற்குப் பார்த்த 

தார்சுக் கட்டிடம்

1.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு  8 - குருக்கள் ெதரு , 2.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8 - 

மகுேடஸ்வரன் ேகாயில் வதீி , 3.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8 - ேதர் வதீி , 

4.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8 - சந்தரேசகரன்பிள்ைள ெதரு , 5.ெகாடுமுடி (ேப) 

வார்டு8 - ெவங்கட்ராமெசட்டியார் சந்து , 6.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8 - 

இலுப்ைபத்ேதாப்பு , 7.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8 - வடக்கு மாட வதீி , 

8.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8 - தபால் ஆபஸ் சந்து , 9.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8 - 

ெதற்கு மாட வதீி , 10.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8 - ேமற்கு மாட வதீி , 

11.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8 - இருளப்பெசட்டியார் சந்து , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 சீதாலட்சுமிபாலிகபாலர்பள்ளி, 

ெகாடுமுடி638151    ,கிழக்குப் பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடம்

1.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு9 - அய்யப்பன் ேகாவில் வதீி , 2.ெகாடுமுடி (ேப) 

வார்டு9 - நத்தேமடு , 3.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு9 - மைலயம்மன் ேதர்முட்டி 

வதீி , 4.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு10 - ேசாளக்காளிபாைளயம்ேராடு,தன்னாசி 

ேகாயில் வதீி , 5.ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு9 - பாசூர்ைவத்தியர் ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

260 260 ஸ்ரீமாரப்பா கல்வி நிைலயம், 

தளுவம்பாைளயம்638151    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி

1.ெகாடுமுடி (ேப) - ெவள்ளியைணக்காட்டூர் வார்டு13 , 2.ெகாடுமுடி (ேப) - 

தளுவம்பாைளயம் ெமயின் ெதரு வார்டு13 , 3.ெகாடுமுடி (ேப) - குப்பிச்சி 

கவுண்டர் ெதரு  வார்டு13 , 4.ெகாடுமுடி (ேப) - பட்டாளத்தார் ெதரு வார்டு13 , 

5.ெகாடுமுடி (ேப) - ெகாடுமுடிகவுண்டர் ெதரு வார்டு13 , 6.ெகாடுமுடி (ேப) - 

ெசவைலயாத்துக் கருப்பணகவுண்டர் ெதரு  வார்டு13 , 7.ெகாடுமுடி (ேப) - 

பூலங்காட்டு காளியப்பகவுண்டர் ெதருவார்டு13 , 8.ெகாடுமுடி (ேப) - 

ெவள்ளியைணகாட்டூர் ெமயின் வதீி  வார்டு13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஸ்ரீமாரப்பா கல்வி நிைலயம், 

தளுவம்பாைளயம்638151    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி

1.ெகாடுமுடி (ேப) - மாrமுத்துகவுண்டர் வதீி வார்டு14 , 2.ெகாடுமுடி (ேப) - 

கருப்பண்ணசாமி வதீி வார்டு14 , 3.ெகாடுமுடி (ேப) - தளுவம்பாைளயம் 

ஒத்தகைட வார்டு14 , 4.ெகாடுமுடி (ேப) - ேவலாயுதக்கவுண்டர் ெதரு வார்டு14 

, 5.ெகாடுமுடி  (ேப) - வடக்கு மூர்த்திபாைளயம் வார்டு15 , 6.ெகாடுமுடி (ேப) - 

சைடயப்பகவுண்டர் ெதரு வார்டு15 , 7.ெகாடுமுடி (ேப) - ெதற்கு 

மூர்த்திபாைளயம் வார்டு15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 84 of 90



17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

262 262 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

வருந்தியாபாைளயம்638151    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு ேமற்கு பகுதி

1.ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு 3 - வருந்தியாபாைளயம் ேகாயில் ெதரு , 

2.ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு3 - வருந்தியாபாைளயம் ெமயின் ெதரு , 

3.ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு3 - ெகாங்கலாயிேமடு , 4.ெசன்னசமுத்திரம் 

(ேப) வார்டு  3 - புதூர்ெமயின்ெதரு , 5.ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு 4 - 

வருந்தியாபாைளயம் புதூர் ேகாவில் ெதரு , 6.ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு 

4 - வருந்தியாபாைளயம்புதூர் ெமயின் வதீி , 7.ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு 

4 - வருந்தியாபாைளயம் புதூர் , 8.ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு 6 - 

ராமநாதபுரம்ெமயின்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

263 263 கைலவாணிகல்விநிைலயம், 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேசாளக்காளிபாைளயம்63

8151    ,ெதற்குப் பார்த்த வில்ைலக் 

கட்டிடம்

1.ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு 5 - ேசாளக்காளிபாைளயம் தைலவாசல் 

ெதரு , 2.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு5 - ேசாளக்காளிபாைளயம் 

மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு5 - 

ேசாளக்காளிபாைளயம் ெமயின் ெதரு , 4.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு5 - 

ேசாளக்காளிபாைளயம்கிழக்குெதரு1 , 5.ெசன்ன சமுத்திரம்  (ேப) வார்டு5 - 

ேசாளக்காளாபாைளயம் கிழக்கு வதீி 2 , 6.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு6 - 

இராமசமுத்திரம் ெமயின் வதீி , 7.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு6 - 

இராமசமுத்திரம் ேகாவில் வதீி , 8.ெசன்ன சமுத்திரம்  (ேப) வார்டு6 - 

பைழயேசாளக்காளிபாைளயம் ெமயின் வதீி , 9.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) 

வார்டு6 - பைழயேசாளக்காளிபாைளயம் கிழக்கு ெதரு , 10.ெசன்ன சமுத்திரம் 

(ேப) வார்டு6 - ேசாளகாளாபாைளயம் அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி 

சாைலப்புதூர்638151    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதன் பகுதி

1.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு11 - சாைலபுதூர் மின்அலுவலக வதீி , 

2.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு12 - குன்னாங்கல் பாைளயம் , 3.ெசன்ன 

சமுத்திரம் (ேப) வார்டு13 - சாைல புதூர் ெமயின் ெதரு , 4.ெசன்ன சமுத்திரம் 

(ேப) வார்டு15 - சாைலப்புதூர் வடக்கு வதீி , 5.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) 

வார்டு15 - சாைலப்புதூர் ெமயின் ெதரு , 6.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு15 - 

சாைலப்புதூர் ஈேராடு கரூர் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

265 265 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி 

சாைலப்புதூர்638151    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பிளாக் 

ெதற்கு பகுதி

1.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு1 - ெகால்லம் புதுப்பாைளயம் கிழக்கு ெதரு , 

2.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு1 - ெகால்லம்புதுப்பாைளயம் ெமயின் வதீி , 

3.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு1 - ெகால்லம்புதுப்பாைளயம் ேகாவில் வதீி , 

4.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு1 - ெகால்லம்புதுப்பாைளயம் ேமற்கு வதீி , 

5.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு12 - சாைலப்புதூர் கிழக்கு வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி 

சாைலப்புதூர்638151    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் வடக்கு 

பிளாக் வடக்கு பகுதி

1.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு1 - ெகால்லம்புதுப்பாைளயம் அrசனகாலனி 

ெமயின் ெதரு , 2.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு2 - இராமசந்திர ெமயின் 

ெதரு , 3.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு13 - சாைலப்புதூர் ஊராட்சி 

அலுவலகம் வதீி , 4.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு14 - சாைலப்புதூர் 

ேமற்குத் ெதரு , 5.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு13 - சாைலபுதூர் 

பஞ்சாயத்துஅலுவலக வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெபrயவட்டம்638151    ,கிழக்குப் 

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம்

1.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 8 - ெபrயவட்டம் கிழக்கு வதீி 

அrசனக்காலனி , 2.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 8 - ெபrயவட்டம் கிழக்கு 

வதீி , 3.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 7 - ெபrயவட்டம் வடக்கு வதீி , 

4.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 9 - ெபrயவட்டம் ெமயின் வதீி 

அrசனக்காலனி , 5.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 9 - ெபrயவட்டம் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

268 268 அரசினர்  உயர்நிைலப்பள்ளி,  

அண்ணாநகர்638151    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 10 - ெசம்மங்குட்ைட புதூர் , 2.ெசன்ன 

சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 10 - அண்ணாநகர் , 3.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 

10 - ஓடக்காரன் ேதாட்டம் , 4.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு9 - 

சிட்டபுள்ளாபாைளயம் ெமயின் வதீி , 5.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு9 - 

சிட்டபுள்ளாபாைளயம் பள்ளிகூட வதீி , 6.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு10 - 

சிட்டபுள்ளாபாைளயம் ேமற்கு வதீி , 7.ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு10 - 

சிட்டபுள்ளாபாைளயம் அrசனக்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி 

ஆவுைடயார்பாைற638151    ,கிழக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.நாகமநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி)ஆவுைடயார்பாைற (ஊ) - 

நாகமநாய்க்கன்பாைளயம்அrசனகாலனி , 2.ஆவுைடயார்பாைற (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - ெவங்கேமட்டுப்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி 

ஆவுைடயார்பாைற638151    ,கிழக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஆவுைடயார்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முருகன் நகர் , 

2.ஆவுைடயார்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ஆவுைடயார்பாைறபுதூர்அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

271 271 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

குப்பம்பாைளயம்638151    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குப்பம்பாைளயம் வடக்கு , 

2.எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குப்பம்பாைளயம் வ.உ.சி. நகர் 

அrசனகாலனி , 3.எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குப்பம்பாைளயம் 

ெதற்கு , 4.ேதவகியம்மாபுரம் (வ.கி) எழுநூத்திமங்கலம் (ஊ) - 

ேதவகியம்மாபுரம் , 5.எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

எழுநூத்திமங்கலம் கலிங்கநகர் , 6.எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

எழுநூத்திமங்கலம் , 7.எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

எழுநூத்திமங்கலம் வ.உ.சி. நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ராசம்பாைளயம்638151    ,ெதற்குப் 

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம்

1.எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேவலாயுதம்பாைளயம் , 

2.எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - சக்கிலியார் நத்தம் , 

3.எழுநூத்திமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெவட்டுக்காட்டுபுதூர், 

பாலக்காட்டுப்புதூர் , 4.எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

ெ ட்டுக் ட்டூர் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி, 

ராசாம்பாைளயம்638151    ,ெதற்குப் 

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ராசாம்பாைளயம் அrசன காலனி , 

2.எழுநூத்திமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கும்பம்பாைளயம் அrசனகாலனி , 

3.எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - இராசாம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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17   ஈேராடு ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
100   ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

274 274 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

முருகம்பாைளயம் - 638151    

,கிழக்கு பார்த்த புதிய வில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.வடிவுள்ளமங்கலம் (வ.கி) அய்யம்பாைளயம் (ஊ) - குன்னிக்காட்டுபுதூர் 

ெசங்ேகாடம்பாைளயம் , 2.வடிவுள்ளமங்கலம் (வ.கி) அய்யம்பாைளயம் (ஊ) - 

ேமட்டுக்காட்டு புதூர் , 3.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

நல்லிக்கவுண்டன் புதூர் , 4.வடிவுள்ளமங்கலம் (வ.கி)அய்யம்பாைளயம் (ஊ) - 

வடிவுள்ளமங்கலம் அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

முருகம்பாைளயம் - 638151    

,கிழக்கு பார்த்த புதிய வில்ைல 

கட்டிடம்  ெதற்கு பகுதி

1.வடிவுள்ளமங்கலம் (வ.கி) அய்யம்பாைளயம் (ஊ) - வடிவுள்ளமங்கலம் 

கஸ்பா , 2.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சுள்ளிமைடபுதூர் , 

3.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முருகம்பாைளயம் , 

4.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பணப்பாைளயம் , 

5.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெவள்ளியம்பாைளயம் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

சூrயப்பம்பாைளயம் 638110    

,ெதற்குப்பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.புதுப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - 

சூrயப்பம்பாைளயம்,கஸ்பாபூந்ேதாட்டம்,வா.காடு,ெதா.காடு , 

2.புதுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

மாமரத்துபாைளயம்,பாப்பாநாயக்கன்பாைளயம்,அrசனகாலனி,பனங்காடு,ெதாரத்

ி டு ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

நல்லிக்கவுண்டன்பாைளயம் 638110  

  ,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) நல்லிக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ)வார்டு 1 - 

ேதாட்டத்துபாைளயம்(ேமட்டுப்பாைளயம்), புதுத்ேதாட்டம்,ேகானாபுரம்நத்தம், , 

2.நல்லிக்கவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி)(ஊ) வார்டு 2 - 

நல்லிகவுண்டம்பாைளயம்அrசனகாலனி , 

3.நல்லிக்கவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு 3 - 

வாக்கனிமூப்பன்சாைல,சின்னான்காடு,ப.பா , 4.நல்லிக்கவுண்டன்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2 - 

தட்டான்காடு,அrசனகாலனி,பா.காடு,பா.பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ெதாட்டிபாைளயம் 638103    

,ெதற்குப்பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.எைடயபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

பைறயங்காடு,ெசன்னிமூப்பன்ேதாட்டம்,மீனாத்ேதாட்டம்,ெதா.ப , 

2.எைடயபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

காளிங்கராயன்பாைளயம்,காசிகாடு, ெபrயகாடு ,ெகா.காடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் 638103   

 ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.குமரகவுண்டன் பாைளயம்(வ.கி) ,எைடயபாைளயம் (ஊ) வார்டு1 - 

குமரகவுண்டன் பாைளயம்,கா.நகர்,பா.காடு , 2.குமரகவுண்டன் பாைளயம்(வ.கி) 

எைடயபாைளயம் (ஊ) வார்டு 2 - 

புளியங்காடு,ராமாயிசாைல,உ.கா.ேதா,வி.ம.ேதா,கு.காடு , 3.குமரகவுண்டன் 

பாைளயம்(வ.கி) எைடயபாைளயம் (ஊ) வார்டு 2 - 

ெபrயகாடு,சைடயக்காடு,ஆயிகவுண்டன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ெநட்டிச்சி பாைளயம் 638103    

,ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெநட்டிச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

விளாங்காடு,அத்தப்பகவு.பாைளயம்,கன்னிப்பாைளயம்,மூ.ேதா , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ெபாலயம்பாைளயம்   ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.கம்மாளகுட்ைட(வ.கி )மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

ெபாலயம்பாைளயம்,சாம்.காடு,கைறயன்காடு , 2.கம்மாளகுட்ைட (ஊ) வார்டு2 -

 கம்மாளகுட்ைட,அrசன காலனி , 3.ெநட்டிச்சிபாைளயம் (ஊ) வார்டு-1 - 

கருக்கன்காடு,ெநட்டிச்சிபாைளயம் மூலக்காடு,அத்திகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

7 7 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி  குறிச்சி638110   

 ,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.குறிச்சி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - குறிச்சிகஸ்பாத.ேதாட்டம். 

கு.ேம.காடு,.காடு,கா.ேதா , 2.குறிச்சி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

குறிச்சிகஸ்பா,குறத்திகாடு,கிட்டான்காடு , 3.குறிச்சி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - 

புதூர்நத்தம்,அrஜனகாலனி,ேம.காடு,ெப.ேதா,ைக.ேதா,சா.கா , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி 

ெசட்டிகுட்ைட  638103    ,வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ெசட்டிகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ெதாட்டியவலசு, ேமட்டுவலசு 

வடக்குபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

வைலயபாைளயம் 638103    

,கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம்

1.வைலயபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - வண்ணாம்பாைற, 

ெதற்குத்ேதாட்டம் ேதாட்டக்காடு.மு.மூ.சா,வைலயபாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிகணபதிபாைளயம்

 638103    ,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.கணபதிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு 1 - கணபதிபாைளயம், 

கட்ைடகாடு,ெகா.கா,அrசனகாலனி , 2.கணபதிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) 

வார்டு 2 - அர்த்தனாrபாைளயம் ேமாளகுட்ைட , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ராசாக்கவுண்டம்பாைளயம் 638055   

 ,கிழக்குப் பார்த்ததார்சு கட்டிடம்

1.ேதாரணவாவி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - ேதாரணவாவி , 2.ேதாரணவாவி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - ராசாக்கவுண்டன் பாைளயம் , 3.ேதாரணவாவி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - ேகாவில்காடு, இச்சிக்காடு , 4.ேதாரணவாவி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - வடக்கு பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிதாண்

டாகவுண்டம்பாைளயம்638055    

,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டு 

வில்ைலகட்டிடம்

1.ேதாரணவாவி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - விளாங்ெகாைர, ேவ.பாைளயம், 

விலாங்ெகாைரபுதூர் , 2.ேதாரணவாவி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

ெகாள்ளர்வலசு, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 3.ேதாரணவாவி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு2 - தாண்டாகவுண்டன் பாைளயம் , 4.ேதாரணவாவி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு3 - புதுெதாட்டிபாைளயம், பைழயெதாட்டிபாைளயம் , 5.ேதாரணவாவி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - நடுஆதிதிராவிடர் காலனி, ஓடக்காடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெவட்ைடயன்கிணறு638055    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ெவட்டயங்கிணர் (வ.கி) (ஊ) வார்டு 1 - ெவட்டயங்கிணர் கஸ்பா , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெவட்ைடயன்கிணறு638055    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.ெவட்டயங்கிணறு  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - 

மணி.காரன்பாைளயம்,ேமற்.பாைளயம்,ேதா.பாைளயம்,கஸ்பா,கrச்சிபாைளயம் 

, 2.சுங்கக்காரன் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சுங்கக்காரன் 

பாைளயம் கஸ்பா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

மந்திrபாைளயம்638055    ,ெதற்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.திங்களூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக் 8 - மந்திrபாைளயம்புதூர் , 2.திங்களூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்9 - மந்திrபாைளயம் , 3.திங்களூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) 

பிளாக்8 - வரீப்பன்கவுண்டன்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி திங்களூர் 

638055    ,கிழக்கு பார்த்த கீழ்தள 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.மடத்துப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - பாலியங்காடு, 

கரட்டாங்காடு, ஓடக்காடு மடம்புதூர் , 

2.மடத்துப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - பூலுவபட்டி, ெபரும்பாளி , 

3.மடத்துப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

மடத்துப்பாைளயம்,அப்பபச்சிமார்மடம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

திங்களூர்638055    ,ேமற்கு பார்த்த 

கீழ்தள தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்கம் ெதற்கு பகுதி

1.திங்களூர் (ஊ) வார்டு1 - தாண்டாக்கவுண்டன்பாைளயம் , 2.திங்களூர் (ஊ) 

வார்டு1 - தாண்டாக்கவுண்டன்பாைளயம்புதூர் , 3.திங்களூர்  (ஊ) வார்டு3 - 

காசுகாரன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி திங்களூர் 

638055    ,கிழக்கு பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் கீழ்தளம்

1.திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - திங்களூர்ெநசவாளர்காலனி, 

சுப்ைபயம்பாைளயம்,ஆ.திராவி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

19 19 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

திங்களூர்638055    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம் 

வடக்கு பகுதி

1.திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - திங்களூர்ெநசவாளர்காலனி, 

சுப்ைபயம்பாைளயம்,ஆ.திராவி , 2.திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

சுப்ைபயம் பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

திங்களூர்638055    ,கிழக்குப் பார்த்த 

புதிய தார்சுகட்டிடம் அைறஎண்-1 

ெதற்கு பகுதி

1.திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - ைமயிலன்கிணத்துபாைளயம் 

பூளூவபட்டி,ஆட்டு.பாைளயம் , 2.திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்2 - 

நடுபாைளயம்,நத்த.பாைளயம்,கள்.கா.வலசு , 3.திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

பிளாக்3 - கிழக்குப்புதூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி, மடக்கிணறு , 4.திங்களூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்4 - சக்கிலிகுட்ைடபாைளயம்,ேமற்கு பாைளயம், 

புலிக்காடு,தா.குளம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

கூதாம்பி 638055    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.கருக்குப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

குப்.பாைளயம்காலனி,எல்லநாவிதன்பாைளயம்,ெபா.காடு,ெகா.கா , 

2.கருக்குப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

மயிலங்கிணத்துபாைளயம்,காட்டுபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

கூதாம்பி 638055    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

1.கருக்குப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - கூதாம்பி காலனி, கூதாம்பி 

, 2.கருக்குப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெவங்கல் புதூர் , 

3.கருக்குப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

கருக்கம்பாைளயம்,காட்டுவலசு, ெகாத்துக்காடு,புல,காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

நீலாக்கவுண்டம்பாைளயம் 638055    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்6 - 

எருக்கலங்காடு,புள்ளங்காடு,திட்டுக்கல்காடு,கு.கா. , 2.நிச்சாம்பாைளயம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்7 - அரசங்காடு,ெபrயேதாட்டம், 

சங்கராண்டாம்பாைளயம்,சா.மூ. , 3.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

பிளாக்7 - சின்னுவம்பாைளயம், காட்டுபாைளயம்கருங்காடு,ேசா.பாைளயம , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 

நிச்சாம்பாைளயம் 638055    

,வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடத்தின் ேமற்குபகுதி

1.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - அ.குஆ.காடு,ெச.காடு, 

தீத்.காடு,ெபா.கு.பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 

நிச்சாம்பாைளயம் 638055    

,கிழக்குப் பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்2 - 

தாசநாய்க்கனூர்,ெச.காடு,ரா.நாய்க்கம்ம்ம்ம்ம்ம்னூர்,ப.கா , 2.நிச்சாம்பாைளயம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்3 - நிச்சாம்பாைளயம்,நி.பா.காலனி,ெகா.காடு,ஓ.ேமடு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 சி.எஸ்.ஐ. பள்ளி பிரப்நகர் 638055    

,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

1.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்4 - பிரப் நகர்,பிரப் நகர் 

காலனி,குளியன்காடு,அ.நகாலனி,ம , 2.நிச்சாம்பாைளயம் (ஊ) பிளாக்5 - 

நிச்சாம்பாைளயம்,ேகா.காடு,மா.கா.பு,கிழ.காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

27 27 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

பாண்டியம்பாைளயம் 638455    

,வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி அைற எண் 7

1.பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - சிட்டாம்பாைளயம், 

சிஆதி திகாலனி,பு.கா.பாைளயம் , 2.பாண்டியம் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டுஎண்2 - பாண்டியம் பாைளயம் , 3.பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டுஎண்2 - புதுக்குமார பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெகாளத்துப்பாைளயம்  638455    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ெகாளத்துப்பாைளயம் , 

புஆதிதிராெதரு,வ.ஆதி.ெதரு , 2.பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டுஎண்4 - ெகாளத்துப் பாைளயம் கஸ்பா , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

பாண்டியம்பாைளயம் 638455    

,வடக்கு பார்த்த புதிய 

தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற 

ண்

1.பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்2,3,4 - பனங்காடு 

ஆதிதிராவிட நத்தம் கு.மைட ந.காலனி , 2.பாண்டியம் பாைளயம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டுஎண்1 - புதுக்காட்டு பாைளயம் , 3.பாண்டியம் 

பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்2 - பாண்டியம்பாைளயம் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நத்தக்

காட்டுவலசு638455    ,வடக்குப் 

பார்த்த பைழய ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடத்தின்  ேமற்கு பகுதி

1.சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டுஎண்2 - ேவலாயிவலசு , 

மாலாேகாயில் புதூர் க பாைளயம் , 2.சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) 

வார்டுஎண்3 - நத்தக்காட்டுவலசு, பாைறயக்காட்டுவலசு கதவு எண் 1 முதல் 

100 வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

31 31 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபப்பள்ளி,நத்த

க்காட்டுவலசு638455    ,வடக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்  

கிழக்கு பகுதி

1.சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டுஎண்3 - நத்தக்காட்டுவலசு, 

பாைறயக்காட்டுவலசு கதவு எண் 101 முதல் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

சிங்காநல்லூர் 638455    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் மத்திய 

அைற

1.சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - ேகாைமயன் 

வலசு,காந்திநகர்,நந்தகிr , 2.சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

சிங்காநல்லூர் , 3.சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - சிங்காநல்லூர் 

நாடார் ெதரு  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

சிங்காநல்லூர் 638455    ,கிழக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடம்

1.சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - கருக்கம்பாைளயம் , 

2.சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - க.பாைளயம் ஆ. 

நத்தம்,சிங்காநல்லூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊ.ஒ.ஆரம்ப.பள்ளிேகாவில்பாைளயம்

638116    ,வடக்குப் பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) - ெசங்ேகாடம்பாைளயம்,சின்ேனகவுண்டர் ெதரு 

வார்டு2 , 2.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) - அய்யம்புதூர்,பழனிசாமி ெதரு வார்டு1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

35 35 ஊ.ஒ.ஆரம்ப.பள்ளிேகாவில்பாைளயம்

638116    ,வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

1.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு14 - எைளயாம்பாைளயம் ராசா ெதரு , 

2.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு 3 - ெகாளத்தான் வலசு ேக பி சுப்ரமணியம் 

ெதரு , 3.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) வார்டு15 - ேகாவில்பாைளயம் 

சீரங்ககவுண்டர் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

தண்ணர்பந்தல்பாைளயம்638116    

,வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு2 - பள்ள ப்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 

2.பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு1 - கந்தசாமிகவுண்டன் புதூர் , 

3.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு2 - கந்தசாமிகவுண்டன் புதூர் ஆதிதிராவிடர் ெதரு 

, 4.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு2 - ஸ்டார் தி. நகர் , 5.பள்ளபாைளயம்(ேப) 

வார்டு1 - குண்டு மல்ல நாயக்கனூர் காமராஜ் வதீி , 

6.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு15 - தண்ணர்பந்தல்பாைளயம் ெமயின்ேராடு , 

7.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு15 - தண்ணர்பந்தல்பாைளயம் பாரதியார் வதீி , 

8.பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு15 - தண்ணர்பந்தல்பாைளயம் மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 9.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு15 - தண்ணர்பந்தல்பாைளயம் 

புதூர் ெதரு  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி பள்ளபாைளயம்638116 

   ,கிழக்குப் பார்த்த பைழய 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு4 - பூண்டிக்காட்டுவலசு பிள்ைளயார் ேகாயில் 

ெதரு , 2.பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு13 - பள்ளபாைளயம் மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 3.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு 3 - தங்கேமடு மாகாளியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 4.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு4 - பள்ளிபாைளயம் மாrயம்மன் 

ேகாயில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

38 38 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி பள்ளபாைளயம்638116 

   ,ெதற்குப் பார்த்த புதிய 

ஓட்டுவில்ைலகட்டிடம்

1.பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு12 - பள்ளபாைளயம் பிரதான ெதரு , 

2.பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு13 - பள்ளபாைளயம் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு 

, 3.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு14 - அய்யன்வலசு பிரதான ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 சி.எஸ்.ஐ பள்ளி எல்lஸ்ேபட்ைட-

638116    ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

1.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு5 - தாசநாயக்கனூர், ரங்கநாதர் ேகாவில் ெதரு , 

2.பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு5 - ஆவரங்காட்டு வலசு, மாrயம்மன் ேகாவில் 

வதீி , 3.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு6 - ஆவரங்காட்டு வலசு, மாகாளியம்மன் 

ேகாவில் வதீி , 4.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு6 - ஆவரங்காட்டுவலசு 

பள்ளபாைளயம் அண்ணா காலனி , 5.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு 6 - 

ஆவரங்காட்டு வலசு பட்டக்காரன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 சி.எஸ்.ஐ பள்ளி எல்lஸ்ேபட்ைட- 

638116    ,வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு8 - கந்தசாமியூர் , 2.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு8 - 

எல்lஸ்ேபட்ைட ஏசுநாதர் ேகாயில் ெதரு , 3.பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு7 - 

எல்lஸ்ேபட்ைட மாதாேகாவில் ெதரு,க.சாமியூர்,சத்திேராடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊ.ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி 

கவுண்டம்பாைளயம், ெபருந்துைற 

638116   ,ெதற்குப் பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

1.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு8 - அப்பயன்காட்டு வலசு ெமயின் வதீி , 

2.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு 9 - கரட்டுப்பாைளயம், காமராஜ் ெதரு , 

3.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு 9 - கரட்டுப்பாைளயம் மாேதஸ்ரன் ேகாவில் வதீி 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கவுண்டம்பாைளயம் - 638116    

,ெதற்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

1.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு10 - கவுண்டம்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு , 2.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு10 - ேமல்வரச்சலாங்காடு , 

3.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு11 - ஊனாங்காட்டு வலசு , 

4.பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு11 - விேவகானந்தர் வதீி , 5.பள்ளபாைளயம்(ேப) - 

மதுைரவரீன் ேகாவில் ெதரு, ஊனாங்காட்டு வலசுவார்டு 11 , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காஞ்சிக்ேகாயில்638116    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி அைற எண் 8

1.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு12 - லண்டன் மிஷன் ெதரு , 

2.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு15 - ெபருந்துைற ேராடு , 

3.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு15 - அன்ைன சத்தியா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காஞ்சிக்ேகாயில்638116    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 9

1.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு12 - விருப்பம்பதி , 2.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு4 -

 கவுந்தப்பாடி ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊ.ஓ.ஆ.பள்ளி 

காஞ்சிக்ேகாயில்638116    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 6 - அrயாங்காடு , 2.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு5 

- வடக்கு ரத வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

46 46 ஊராட்சி ஓன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

காஞ்சிக்ேகாயில் 638116    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு7 - கிழக்குரத வதீி , 2.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 

9 - பாலசந்திரபுரம் , 3.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 9 - ெவரச்சலான்காடு , 

4.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 9 - கrச்சிகவுண்டன் பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊராட்சி ஓன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

காஞ்சிக்ேகாயில் 638116    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு11 - சின்னியம்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் காலனி , 

2.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு10 - சின்னியம்பாைளயம் , 

3.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 9 - கrச்சிகவுண்டன் பாைளயம்-2 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காஞ்சிக்ேகாவில்638116    ,வடக்குப் 

பார்த்த புதிய  தார்சு கட்டிடத்தின் 

கிழக்குப் பகுதி

1.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு1 - பூச்சம்பதி , 2.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு4 - 

திங்களூர் ேராடு , 3.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு3 - ெகாளந்தான் வலசு , 

4.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 3 - ஆர்.ேக.வி. நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காஞ்சிக்ேகாவில்638116    ,வடக்குப் 

பார்த்த புதிய  தார்சு கட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதி

1.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு3 - அவினாசிலிங்கபுரம் , 

2.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு5 - ேமற்குரத வதீி , 3.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு5 

- ேமற்கு ரத வதீி & அய்யவலசு ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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1 2 3 4 5

50 50 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காஞ்சிக்ேகாயில்638116    ,ெதற்குப் 

பார்த்த ேமற்குப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்

1.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு10 - சின்னயம்பாைளயம் புதூர் , 

2.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு11 - ெசங்காளிபாைளயம் புதூர் , 

3.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு11 - ெசங்காளிபாைளயம் , 

4.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு13 - ேதாப்புக்காடு, கமலாங்காடு , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காஞ்சிக்ேகாயில்638116    ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு5 - ெவங்கிட்டராமன் வதீி , 

2.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு8 - ெதற்குரதவதீி , 3.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு15 

- ெகாண்டயங்காட்டு வலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

லட்சுமிபுரம்638116    ,ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப) வார்டு1 - புலவர் பாைளயம் , 

2.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு1 - லட்சுமிபுரம் காலனி , 

3.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு1 - முத்துக் கவுண்டன் பாைளயம் புதூர் , 

4.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு2 - முத்துக் கவுண்டன் பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி 

கருங்கரடு  638116    ,கிழக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் 

வடக்குப் பகுதி

1.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு14 - காந்தி நகர் , 2.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு15 - 

காந்தி நகர் காலனி , 3.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப) வார்டு13 - ேதாப்புக்காடு காலனி 

, 4.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு13 - ஆயபரப்பு , 5.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 13 -

 ெபருமாபாைளயம்காலனி , 6.காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு13 - 

ெபருமாபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

54 54 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி எம்.புதுப்பாைளயம் 

638107    ,வடக்குப் பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.முள்ளம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2 - குருச்சான் வலசு , 

2.முள்ளம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்3 - புதுப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

முள்ளம்பட்டி 638107    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம்

1.முள்ளம்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1 - மைலப்பாைளயம் , 

2.முள்ளம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - முள்ளம்பட்டி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

கந்தாம்பாைளயம்-638107    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

கிழக்குப்  பகுதி

1.கந்தாம்பாைளயம்(வ.கி)முள்ளம்பட்டி (ஊ) பிளாக் 2 - கந்தாம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி, 

கண்ணவிளாம்பாைளயம்638107    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ெபrயவிளாமைல  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக் 2 - கன்னவிளாம்பாைளயம் , 

2.ெபrயவிளாமைல  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3 - ெசங்காளி பாைளயம் , 

3.சின்னவிளாமைல (வ.கி) ெபrயவிளாமைல (ஊ) பிளாக 4 - இச்சி வலசு , 

4.ெபrயவிளாமைல  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 5 - எருக்காட்டுவலசு(சின்ன 

விளாமைல) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

58 58 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி 

எம்.ஓலப்பாைளயம்-638107    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஒலபாைளயம் (வ.கி) ெபrயவிளாமைல (ஊ) பிளாக்1 - ஒலபாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

திருவாச்சி638502    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் 

ெதற்குப் பகுதி

1.திருவாச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - மாந்தம் பாைளயம் இச்சிவலசு , 

2.திருவாச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்2 - ேசாளிபாைளயம் ஆதி திராவிடர் 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

திருவாச்சி638502    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்  வடக்கு 

பகுதி

1.திருவாச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்3 - சூளக்காத்தான் வலசு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

திருவாச்சி 638052    ,ெதற்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.பூவம் பாைளயம் (வ.கி) திருவாச்சி (ஊ) பிளாக் 4 - சின்னியம்பாைளயம் , 

2.பூவம் பாைளயம் (வ.கி) திருவாச்சி (ஊ) பிளாக் 6 - பாலப்பாைளயம், 

தாசம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி திருவாச்சி 

638052    ,கிழக்கு பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் மத்திய அைற

1.பூவம் பாைளயம் (வ.கி) திருவாச்சி (ஊ) பிளாக் 5 - பூவம் பாைளயம் , 

2.பூவம் பாைளயம்  (வ.கி) திருவாச்சி (ஊ) பிளாக் 5 - ஆசிrயர் கூட்டுறவு 

நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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63 63 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

ெபத்தாம்பாைளயம்638116    

,ெதற்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

1.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு4 - ெபத்தாம்பாைளயம், குப்புசாமி கவுண்டர் 

ெதரு , 2.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு5 - ராவுத்தாகவுண்டன் 

ெதரு,ெபத்தாம்பாைளயம் , 3.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) வார்டு12 - ஓசப்பட்டி 

சின்னசாமி ெதரு,ெபத்தாம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ெபத்தாம்பாைளயம் 638116    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

ேமற்குப் பகுதி

1.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) வார்டு13 - மாரநாய்க்கன் பாைளயம், வாரணவாசி 

ெதரு,ெபத்தாம்பாைளயம் , 2.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு11 - நrபாைளயம், 

குப்புசாமிகவுண்டர் வதீி,ெபத்தாம்பாைளயம் , 3.ெபத்தாம்பாைளயம் 

(ேப)வார்டு11 - நrப்பாைளயம், ெபத்தாம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெசல்லப்பகவுண்டன்வலசு638116    

,வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சுக் 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு6 - சூrயம்பாைளயம் எஸ் ஆர் சின்னத்தம்பி 

கவு. ெதரு , 2.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 8 - கருக்கம்பாைளயம், 

ேக.எல்.சண்முகம் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெசல்லப்பகவுண்டன்வலசு638116    

,வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

1.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு7 - ெச. கவுண்டர் வலசு, எஸ் ேக 

சின்னகவுண்டர் ெதரு , 2.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு10 - காமராஜ் 

ெதரு,கருக்கம்பாைளயம் புதூர் , 3.ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - 

சைடயகவுண்டன் வலசு ெசங்ேகாட கவுண்டர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

67 67 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிநல்லா

ம்பட்டி638057    ,வடக்குப் பார்த்த 

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

1.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்7 - ெகாத்துக்காரர்வதீி நடுவலசு , 

2.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்7 - புதுகுடிைசகள் , 

3.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்7 - எல் ஐ சி வதீி, நடுவலசு , 

4.நல்லாம்பட்டி(ேப) வார்டுஎண்6 - ேநரு வதீி, நடுவலசு , 

5.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்3 - ைரஸ்மில் ேராடு , 

6.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்9 - மாங்காட்டுப் பிள்ைளயார் ெதரு , 

7.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்12 - தாசம்புதூர், ெகாத்துக்காரர் வதீி , 

8.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்12 - தாைசயர் வதீி (தாசம்புதூர்) , 

9.நல்லாம்பட்டி(ேப) வார்டுஎண்12 - ெபாம்மன் வதீி (மாசம்மாவூர்) , 

10.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்12 - காமராசர் வதீி , 

11 நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்3  ைரஸ்மில் ேராடு  99அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

நல்லாம்பட்டி 638057    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்குப் 

பகுதி

1.நல்லாம்பட்டி(ேப) வார்டுஎண்4 - வரீ.ேகா.வதீி,ேம.புது.ேதாட்டம்,பா.காடு , 

2.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்6 - நடுவலசு ேதசிகர்வதீி , 

3.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண6 - ஊஞ்சக்காடு , 4.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்6 -

 அண்ணமார் ேகாவில் ெதரு , 5.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்6 - பிரதான வதீி 

, 6.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்5 - பாரதிகாட்டுேதாட்டம்,ஆ.திராவிடர்காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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69 69 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

நல்லாம்பட்டி638057    ,கிழக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வடக்குப் பகுதி

1.நல்லாம்பட்டி(ேப) வார்டுஎண்1 - துர்க்ைகயம்மன் ேகாவில் வதீி , 

2.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்1 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 

3.நல்லாம்பட்டி(ேப) வார்டுஎண்2 - ெகாத்துக்காரர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிநல்லா

ம்பட்டி638057    ,கிழக்குப் பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்10 - இந்திரா ேராடு , 

2.நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்10 - காந்தி ேராடு,பி.ேகா.வதீி,வ.ேதாட்டம், 

ப.அ.ேகாயில்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபள்ளிபாலக்க

ைர638057    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

1.பாலக்கைர (வ.கி) துடுப்பதி (ஊ) - ேதாப்புபாைளயம் வார்டு 3 , 2.பாலக்கைர 

(வ.கி) துடுப்பதி (ஊ) - ெதாட்டியனூர்வார்டு 3 , 3.பாலக்கைர (வ.கி) மற்றும் 

துடுப்பதி (ஊ) - பாலக்கைர,இந்திராநகர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பபள்ளி 

சின்னமல்லம்பாைளயம் 638057   

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி

1.சின்னமல்லம்பாைளயம் (வ.கி) துடுப்பதி (ஊ) - ராக்கியா பாைளயம் வார்டு 1 

, 2.பாலக்கைர (வ.கி) துடுப்பதி (ஊ) - கூலிக்காட்டு வலசு, அrஜன 

காலனிவார்டு 2 , 3.பாலகைர(வ.கி) துடுப்பதி (ஊ) - 

சின்னமல்லம்பாைளயம்வார்டு 5,6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பபள்ளி 

சின்னமல்லம்பாைளயம் 638057   

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ைமயப்பகுதி

1.துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5 & 6 - வரீாச்சிபாைளயம் அrசன காலனி 

, 2.துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு7 - சீரங்ககவுண்டன் பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி துடுப்பதி 

638057    ,ெதற்குப் பார்த்த 3வது 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு8 - கிட்.ேதாட்டம்கவு.பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி துடுப்பதி 

638057    ,ெதற்குப் பார்த்த 3வது 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு9 - துலுக்கபாைளயம் , 

டி.பள்ளப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துடுப்பதி638057    ,ெதற்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்குப் பகுதி

1.துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு11 - துடுப்பதி கஸ்பா , 2.துடுப்பதி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு12 - சி.எஸ்.ஐ.ஆதிதிராவிரடர் காலனி , 3.துடுப்பதி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு13 - டி.ஒலபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துடுப்பதி638057    ,ெதற்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் மத்திய பகுதி

1.துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு14 - துடுப்பதி ெதற்கு வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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78 78 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி 

கிேழrபாைளயம்638055    ,வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் 

கிழக்குப் பகுதி

1.சீனாபுரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

சூரநாய்க்கனூர்மாரநாயக்கனூர்குள்ளக்கிணறுவார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி 

கிேழrபாைளயம்638055    ,வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் 

ேமற்குப் பகுதி

1.நிமிட்டிபாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ) - மல்லநாயக்கனூர்,ஊஞ்சப்பாைளயம் 

வார்டு1 , 2.நிமிட்டிபாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு 2 - நிமிட்டிபாைளயம் 

அrசன காலனி,பாதி.நாய்கனூர் ெவள்ைளெசட்டிபாைளயம் ேமட்டூர் , 

3.நிமிட்டிபாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ) வார்டு 4 - காங்கிரசம் புதூர் 

கீேழrபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெசல்லப்பம்பாைளயம் 638055    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி

1.ெசல்லப்பம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - ெசல்லப்பம் பாைளயம் , 

2.ெசல்லப்பம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்2 - ஊத்துப்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 

பூசாrநாய்க்கனூர்638057    ,ெதற்குப் 

பார்த்த  தார்சு கட்டிடம்

1.கல்லாக்குளம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - புளியம்பட்டி, 

ேமட்டுப்புத்தூர்,கல்லாகுளம் வார்டு1 , 2.கல்லாங்குளம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

பிளாக்2 - ைகெவட்டிமல்லநாயக்கனூர்,அத்திக்காட்டுகாலனி,ஒ.அ.காலன , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி   

ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம்638056    

,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி

1.ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - காசுக்காரன்பாைளயம் 

, 2.ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு2 - 

ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம் , 3.ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) 

வார்டு1 - ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் காலனி , 

4.ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம்சம்பலகாட்டுபுதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

பாப்பம்பாைளயம் 638055    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ெவட்டயங்கிணறு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ஈஞ்சம்பாைளயம், 

ஈஞ்சம்பாைளயம் ஆதி. காலனி,ஓ.கல்பாைளய , 2.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) 

ெவட்டயங்கிணறு (ஊ) )வார்டு 1 - பாப்பம்பாைளயம், பாப்பம்பாைளயம் ஆதி. 

காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

பாப்பம்பாைளயம் 638055    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பக்கம் வடக்கு பகுதி

1.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - தச்சங்காட்டூர், 

உப்பிலியங்காடு, பூச்சான்ேதாட்டம் , 2.பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 - கரட்டூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

85 85 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ெசம்மாண்டம்பாைளயம்  638103    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.சின்னியம்பாைளயம்  (ஊ) வார்டு 1 - கணபதிபாைளயம் , 

2.சின்னியம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - சின்னியம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ெசம்மாண்டம்பாைளயம்  638103    

,ேமற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடம்

1.சின்னியம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ெசம்மாண்டம்பாைளயம் , 

2.சின்னியம்பாைளயம்(வ.கி)ெவள்ளிரெவளி (ஊ) வார்டு 2 - ைமலம்பாைளயம் 

அrஜனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 16 

ேவலம்பாைளயம் 638103    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.ேவலம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

ேவலம்பாைளயம்,ஆலாங்காடு, உைடயார்த்ேதாட்டம்,ெப.ேகா.ேதா , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊ.ஒ.து.பள்ளி கருக்குப்பாைளயம் 

638103    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - மணக்காடு, 

ெதாட்டிபாைளயம், கருக்குபாைளயம்,வ.ேதா , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி 

நவக்காடு638103    ,ெதற்குப் பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.நவக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

ஒருக்காம்பாைளயம்,ெப.ேதாட்டம்,மண்தி.காடு,எ.ேதா,க.தி , 2.நவக்காடு(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

பள்ளர்வலசு,ஆலாங்காடு,பச்ைசெகாைர,ெப.கா.ேதா,ந.காடு , 3.நவக்காடு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - சின்னக்காட்டுவலசு,ேகாவிந்தன்காடு , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

90 90 என் ஆர் கருப்பணநாடார் கல்வி 

நிைலயம் உயர்நிைலப்பள்ளி 

குன்னத்தூர் 638103    ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு8 - பூலாங்குளம் , 2.குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு 6&12 - 

ேகாபி ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 என் ஆர் கருப்பணநாடார் கல்வி 

நிைலயம் உயர்நிைலப்பள்ளி 

குன்னத்தூர் 638103    ,வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

1.குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 7 - பல்லகவுண்டன்பாைளயம் ேராடு , 2.குன்னத்தூர் 

(ேப)வார்டு4 - திேயட்டர் ேராடு , 3.குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு6 - ஊத்துக்குளி 

ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 என்ஆர் கருப்பணநாடார் கல்வி 

நிைலயம் உயர்நிைலப்பள்ளி 

குன்னத்தூர் 638103    ,ேமற்குப் 

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடத்தின் கிழக்குப் 

பகுதி

1.குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு5 - காந்திநகர் அrசன காலனி , 

2.குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு10 - ஆதியூர்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

93 93 என்ஆர்கருப்பணநாடார்க.நிைலயம் 

உயர்நிைலப்பள்ளி,குன்னத்தூர்638103 

   ,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு6 - ேகாபிேராடு , 2.குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு8 - 

பூலாங்குலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

குன்னத்தூர் 638103    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பகுதி

1.குன்னத்தூர்(ேப) - ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

குன்னத்தூர் 638103    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.குன்னத்தூர்(ேப) - ெபருமாநல்லூர் ேராடு வார்டு 11,12,13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

குன்னத்தூர் 638103    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.குன்னத்தூர்(ேப) - ெபருமாநல்லூர் ேராடு வார்டு 11,12,13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

97 97 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

குன்னத்தூர் 638103    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் 

ெதற்குப் பகுதி

1.குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 2 - ெசங்காளிபாைளயம் , 2.குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு 3 - 

ேதவணாம்பாைளயம் , 3.குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு 14 - அக்ரஹார வதீி , 

4.குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு13,14 - ேசவூர் ேராடு , 5.குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 4,14 - 

ேகாபிேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

குன்னத்தூர் 638103    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்குப் 

பகுதி

1.குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 1 - சித்தாண்டிபாைளயம் , 2.குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 

15 - சந்ைதப் பாைளயம் , 3.குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 4,15 - ேகாபி ேராடு , 

4.குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு4 - அன்பு நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

தட்டாஞ்சிைர 638103    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.சின்ேனகவுண்டன்வலசு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - மூப்பன் ேதாட்டம்  

ஓடத்தைலயம்பதி எல்லப்பாைளயம்,ெதாட்டியங்காடு , 

2.சின்ேனகவுண்டன்வலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ெகாண்டான் 

ேதாட்டம்  சின்ேனகவுண்டன்வலசு தீர்த்தாம்பள்ளம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி திருவாய்முதலியூர் 

638103    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.சின்ேனகவுண்டன்வலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - 

கன்னார்காடு,கைரேதாட்டம்  திருவாய்முதலியூர்,நல்லிகாடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

101 101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

வட்டாலபதி 638103    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழபுற அைற

1.வட்டாலபதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - வட்டாலபதி அம்மன்ேகாயில் பதி, 

மூப்பன்காடு  நாதன்காட , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

கருணாம்பதி 638103    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.வட்டாலபதி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - அத்திக்காடு, வட்டாலபதி 

அrசனகாலனிெதரு  குமரகுருக் , 2.வட்டாலபதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - 

கருணாம்பதிபேதாட்டம்,ச.காடுவேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஆதியூர் 638103    ,வடக்குப் பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடம்

1.ெவள்ளியம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ஆதியூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ெவள்ளியம்பதி 638103    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ெவள்ளியம்பதி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - நிலாவதீி, கருங்ேகாைறக்காடு 

ெதற்கு.ப.காடு. கி.பதி,வ , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

105 105 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

திருவாய்முதலியூர்638103    

,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம்

1.சுண்டக்காம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - 

ைகக்ேகாளபாைளயம்ராசாேகாவில்,எருக்களங்காடு,ஆ.ம.ேதாட்டம் , 

2.சுண்டக்காம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு2 - 

பதிகாடு,ெபrயசாமங்ெகாத்துகாடு,மாகாடு,கா.காடு,கு.கா , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ.பள்ளி 

புதுவலசு638103    ,கிழக்குப் பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடம்

1.சுண்டக்காம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - பாலகுளம்,ஊமச்சிவலசு, 

பள்ளபாைளயம், பள்ளபா.பரம்பக்கா , 2.சுண்டக்காம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு2 - காட்டுவலசு,ெதற்குகாடு,சுண்டக்காம்பாைளயம்,வ.ேதாட்டம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ.பள்ளி 

புதுவலசு638103    ,வடக்குப் பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

பகுதி

1.சுண்டக்காம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

வாவிகாடு,புதுவலசு,சத்திரம்,பா.ேதாட வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

அம்மாபாைளயம் 638812    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - 

சின்னக்கருக்கப்பாைளயம்,ேமட்டுத்ேதாட்டம் ஓடக்காட்டுவ , 

2.விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - அம்மாபாைளயம், 

அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

109 109 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

அம்மாபாைளயம் 638812    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6 - சைடயம்பதி அrசன 

காலனி , 2.விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6 - 

ஒத்ைதப்பைனேமடு, கு.குட்ைட , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

விருமாண்டாம்பாைளயம்638812    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

1.விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - அரசன்காடு, 

சைடயன்காடு, சிலுவன்காடு கைடத்ேதாட்டம் , 

2.விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - க.காடு 

தில்ைலகுட்ைடபாைளயம், அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

விருமாண்டாம்பாைளயம்638812    

,கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - மல்லிபாைளயம், 

கவுண்டன்ேதாட்டம்விருமாண்டம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ெசங்காளிபாைளயம்638056    

,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.ெசங்காளிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - அருவங்காட்டுப்பாைளயம் , 

2.ெசங்காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2 - ெசங்காளிபாைளயம் , 

3.ெசங்காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - ெசங்காளிபாைளயம் 

அrசனகாலனி , 4.ெசங்காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 4 - 

சாமியார்பாைளயம் அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 29 of 76



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

113 113 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

வாமைல கவுண்டன்பாைளயம் 

638103    ,ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

புதிய ஆர் சி சி தார்சு கட்டிடம்

1.காவுத்தாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

பூசாrபாைளயம்,அrசனகாலனி,நா.பாைளயம்,சு.கா.பு,ப.கா , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி ேக 

ெதாட்டியபாைளயம் 638103    

,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.காவுத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெதாட்டிபாைளயம், 

ெசம்பூத்தாம்பாைளயம் , 2.காவுத்தாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - 

ேவலப்பகவுண்டன் புதூர், ெவள்ளகவுண்டன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

வாமைலகவுண்டன்பாைளயம்638103 

   ,கிழக்குப் பார்த்த பைழய 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின்  

ேமற்கு பகுதி

1.காவுத்தாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - 

ெச.கவுண்டன்பாைளயம்,ெவ.கவு.பாைளயம் கு.கவு.பா , 

2.காவுத்தாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு5 - கந்தப்பகவுண்டன்புதூர், 

வாமைலகவுண்டன்பாைளயம் , 3.காவுத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)வார்டு5 - கிழக்குதச்.பாைளயம்,பாட்.ேதாட்டம்,கணக்கன்காடு,வ.காடு , 

4.காவுத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு5 - 

வாமைலகவுண்டன்பாைளயம் , 5.காவுத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)வார்டு5 - காவுத்தம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

கருமஞ்சிைற 638103    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்குப் 

பகுதி

1.கருமஞ்சிைற(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - கருமஞ்சிைற , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

கருமஞ்சிைற 638103    ,ேமற்குப் 

பார்த்த  தார்சு கட்டிடத்தின் 

வடக்குப் பகுதி

1.கருமஞ்சிைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

காட்டுவலசு,ெபrயகாட்டுவலசு,சின்னகாட்டு வலசு , 2.கருமஞ்சிைற (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ெகாட்டத்து வலசு, பட்டக்கார வலசு , 

3.கருமஞ்சிைற(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு4 - சின்ன ெசங்கப்பள்ளி , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ெவள்ளிரெவளி 638103    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்குப் 

பகுதி

1.ெவள்ளிரெவளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ரங்கநாயக்கனூர் குளியங்காடு, 

ெச.காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ெவள்ளிரெவளி 638103    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 

பகுதி

1.ெவள்ளிரெவளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - ெவள்ளிரெவளி கஸ்பா 

க.ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

120 120 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ெவள்ளிரெவளி 638103    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்குப் 

பகுதி

1.ெவள்ளிரெவளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - ெவள்ளிரெவளி கஸ்பா 

ெதற்கு வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ெவள்ளிரெவளி 638103    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 

கைடசி கட்டிடம் 2

1.ெவள்ளிரெவளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு6 - 

வடுகபாைளயம்அrசனகாலனி,வடக்கு அrசனகாலனி , 2.ெவள்ளிரெவளி 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6 - ெவள்ளிரெவளி ெதற்குவதீி கஸ்பா , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ெவள்ளிரெவளி 638103    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 

கைடசி கட்டிடம் 1

1.ெவள்ளிரெவளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - பாப்பாவலசு 

ேதவனம்பாைளயம் , 2.ெவள்ளிரெவளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

ைமலம்பாைளயம் வார்டு 1 , 3.ெவள்ளிரெவளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

ைமலம்பாைளயம் அrசன காலனி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

பச்சாக்கவுண்டம்பாைளயம் 638056   

 ,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.சின்னவரீசங்கிலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - பச்சாகவுண்டம்பாைளயம் அருந்ததியர் 

ெதரு  வார்டு1 , 2.சின்னவரீசங்கிலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

சின்னவரீசங்கிலி,ஆதிதிராவிடர்வதீி,ஆண்டித்ேதாட்டம் , 3.சின்னவரீசங்கிலி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - பச்சாக்கவுண்டன்பாைளயம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

124 124 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ெபrயவரீசங்கிலி 638056    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குப் பகுதி

1.சின்னவரீசங்கிலி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ெபrயவரீசங்கிலி 

ஊர்நாய்க்கன்ேதாட்டம்,ெதாட்டி.ேதாட்டம் , 2.சின்னவரீசங்கிலி (வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு2 - ேதவக்கா காடு, மாமர த்ேதாட்டம் ,கருக்கு ேதாட்டம் , ெப , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ைகக்ேகாளம்பாைளயம் 638056    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குப் பகுதி

1.ெபrயவரீசங்கிலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ைகக்ேகாளபாைளயம் 

அய்யன்ேதாட்டம் எரங்காட்டுத்ேதாட்டம் , 2.ெபrயவரீசங்கிலி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - கருக்கன்ேதாட்டம் முத்துக்கவுண்டன்புதூர் 

தச்சன்ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ைகக்ேகாளம்பாைளயம் 638056    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ெபrயவரீசங்கிலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கிேர நகர் ேகாடாபுலியூர் வார்டு1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ைகக்ேகாளம்பாைளயம் 638056    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

மத்திய அைற

1.ெபrயவரீசங்கிலி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ெபrயவரீசங்கிலி 

வடமைலகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

கூனம்பட்டி638056    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.கூனம்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஓைடக்காடு வார்டு 2 , 2.கூனம்பட்டி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ேமற்குபுதூர் வார்டு 2 , 3.எருைமக்காரன்பாைளயம் 

(வ.கி)கூனம்பட்டி (ஊ) - எருைமக்காரன்பாைளயம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிகூனம்

பட்டி638056    ,கிழக்குப் பார்த்த 

புதிய தார்சுகட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.எருைமக்காரன்பாைளயம் (வ.கி) கூனம்பட்டி (ஊ) - ஆலாம்பாைளயம் வார்டு 

1 , 2.கூனம்பட்டி  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கூனம்பட்டி வார்டு 3 , 

3.எருைமக்காரன்பாைளயம்(வ.கி)கூனம்பட்டி(ஊ) - உலகப்பகவுண்டன்புதூர் 

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஆர்.சி நிதி உதவி ெபறும் ந.நி.பள்ளி 

கள்ளியம்புதூர்638056    ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

பகுதி அைற எண்-8

1.விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ) - புள்ளார்பாைளயம்  வார்டு 2 , 

2.விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - கள்ளியம்புதூர், 

புள்ளார்பாைளயம் , முத்து நகர் , 3.விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 5 - ெதற்கு ெதாட்டிபாைளயம் , மந்ைதவயல் , நாவிதன் ேதாட்டம் , 

4.விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - 

புள்ளார்பாைளயம்,கள்ளியம்புதூர், ெதற்குெதாட்டிபாைளயம , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

131 131 ஆர்.சி நிதி உதவி ெபறும் ந.நி.பள்ளி 

கள்ளியம்புதூர்638056    ,ெதற்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் 

ேமற்குப் பகுதி அைற எண்-4

1.விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - கள்ளியம்புதூர் ேமற்கு, 

மாrயம்மன் ேகாயில் கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஆர்.சி நிதி உதவி ெபறும் ந.நி.பள்ளி 

கள்ளியம்புதூர்638056    ,ெதற்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் 

மத்திய அைற எண்-7

1.விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ வார்டு 2 - கள்ளியம்புதூர் பாரதி வதீி 

வார்டு 2 , 2.விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ வார்டு 2 - ேகாயில் 

ேதாட்டம் ,பாரதி நகர் , 3.விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ - 

சாணார்பாைளயம் , பாரதி நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி விஜயபுr 

638056    ,வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் மத்திய அைற

1.விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ - ேமக்கூர் விஜயபுr வடக்கு 

எrேமடு  வார்டு 3 , 2.விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ - என்.எச் 

ெமயின் ேராடு, ெபருமாள் ேகாயில் வதீி , , 3.விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) 

மற்றும் ஊ - விஜயமங்கலம் வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி விஜயபுr 

638056    ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி அைற

1.விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - விஜயபுr ெதற்கு , 

எrேமடு , ெபருமாள் ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

135 135 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி விஜயபுr 

638056    ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற

1.விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ - குருமன்ேதாட்டம் 

புலவன்ேதாட்டம் , பகலாயூர் வார்டு 4 மற்றும் 5 , 2.விஜயபுr(ெசன்சஸ் 

டவுன்) மற்றும் ஊ - ேமட்டாங்காடு , பகளாயூர் வார்டு 6 , 3.விஜயபுr 

(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6 - சாமத்ேதாட்டம் , ேமக்கூர் 

,விஜயமங்கலம் எrேமடு பகலாய , 4.விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும்ஊ - 

சக்தி நகர் , என்.எச் ேராடு, ேமட்டுக்காடு வார்டு 5 மற்றும் 6 , 

5.விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ேமக்கூர் ெதற்கு , 

அrசன காலனி , ெசட்டிேதாப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 சுயநிதி ஆரம்பப்பள்ளி  

கினிபாைளயம்638056    ,வடக்குப் 

பார்த்த சிெமண்ட்சீட் கட்டிடத்தின் 

கிழக்குப் பகுதி

1.ேமட்டுப்புதூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - கினிப்பாைளயம் ெபrயகாடு 

குறிஞ்சிக்காடு இச்சிேதாட்டம் , 2.ேமட்டுப்புதூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

ேமட்டுப்புதூர்,பள்.காடு,நா.கா.ேதாட்டம்,தவசி.ேதா,புலவ , 3.ேமட்டுப்புதூர் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ேமட்டுப்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

- -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 சுயநிதி ஆரம்பப்பள்ளி  

கினிபாைளயம்638056    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேமட்டுப்புதூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ேமட்டுப்புதூர் ேதாட்டம் 

ெவள்ைளயன் ேதாட்டம் ஆதிதிராவிட , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

138 138 ஊராட்சி  ஒன்றிய  ஆரம்பப்பள்ளி  

காராண்டிபாைளயம்638056    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம்

1.கராண்டிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

கராண்டிபாைளயம்புதூர்முருகம்பாைளயம் வார்டு1 , 2.கராண்டிபாைளயம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கராண்டிபாைளயம்,காட்டுவலவு,ெந.ெச,பாைளயம் வார்டு2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊ.ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி 

ஆயிக்கவுண்டம்பாைளயம்638057    

,கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு 1 - வயக்காடு, 

ஆ.க.பாைளயம், நல்லாகவுண்டன் புதூர் , 2.ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி) 

சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு 2 - ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் வடக்கு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்.பள்ளி 

ஆயிக்கவுண்டம்பாைளயம்638057    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு 3 - ஆயிக்கவுண்டன் 

பாைளயம் ெதற்கு , 2.ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு 4 -

 வாணி கவுண்டன் பாைளயம் (காத்தாமைட) , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்.பள்ளி 

ஆயிக்கவுண்டம்பாைளயம்638057    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

வடக்குப் பகுதி

1.ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு1 - கல்லாகுளம், 

புளியங்காடு, பு.ஆதிதிராவிடர்காலனி , 2.ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் 

(வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ) - கல்லாகுளம்வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

142 142 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

குள்ளம்பாைளயம் 638057    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.குள்ளம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு3 - ேமட்டுப்பாைளயம்,ெபrயபணந்ேதாட்டம் 

ஆதிதிரவிடர்காலனி , 2.குள்ளம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றம் (ஊ) வார்டு 5 - 

ெவள்ளியம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

குள்ளம்பாைளயம் 638057    

,வடக்குப் பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைலக்கட்டிடம்

1.குள்ளம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 7 - குள்ளம்பாைளயம் , 

2.குள்ளம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - குள்ளம்பாைளயம், ஒத்த 

பனங்காடு , 3.குள்ளம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 6 - காத்தாமைட, 

ேகாபிகவுண்டன் பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப்பள்ளி  

சர்க்கைரகவுண்டன் பாைளயம்638056 

   ,ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்1 - வ.பாைளயம் கி.ேதாட்டம் நந்தா 

ேதாட்டம்,ேம.காமு , 2.ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்2 - 

சர்க்கைரகவுண்டம்பாைளயம் புட்டாங்காட்டூர் பிளாக் 2 , 3.ெபான்முடி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்3 - ெபான்முடி புதுப்பாைளயம் ேதாட்டத்துவலசு 

சண்முகபுரம் இ க , 4.ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - ெபான்முடி , 

5.ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்2 - ெபான்முடி ,புதுப்பாைளயம் , 

6.ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெபான்முடி 

சர்க்கைர.கவு.பாைளயம்,குலு.திருமாந்.ேதாட்டம , 7.ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு2 - ெபான்முடி , 8.ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

ெபான்முடி , 9.ெபான்முடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ெபான்முடி , 

10 ெபான்முடி (வகி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1  ெபான்முடி  99அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

145 145 சி.எஸ்.ஐ. சுயநிதி ஆ.பள்ளி 

பட்டக்காரன்பாைளயம்638057    

,கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

1.பட்டக்காரன்பாைளயம் (ஊ) வார்டு-1 - 

ஆதிதிராவிடர்காலனிபட்டக்காரன்பாைளயம்  , 2.பட்டக்காரன்பாைளயம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - பட்டக்காரன்பாைளயம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 சி.எஸ்.ஐ. சுயநிதி ஆ.பள்ளி 

பட்டக்காரன்பாைளயம்638057    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பட்டக்காரன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - கிழக்கு ஆயிக்கவுண்டன் 

பாைளயம் , 2.பட்டக்காரன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

ெபருமாம்பாைளயம் , நாடார் ெபருமாம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

கணக்கம்பாைளயம் 638057    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பட்டக்காரன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - 

மணியம்பாைளயம்ெசங்காடுஊத்துக்காடு , 2.பட்டக்காரன்பாைளயம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - கணக்கம்பாைளயம்ஆதி.காலனிகணபதிபாைளயம் 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சீனாபுரம் 638055    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

1.சீனாபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - மைலச்சீனாபுரம்,கைடப்பள்ளர்பாைளயம்வார்டு5 

, 2.சீனாபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு6 - சீனாபுரம் அண்ணாநகர் காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

வரீணம்பாைளயம்புதூர் 638057    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.சீனாபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு9 - 

பைழயவரீணம்பாைளயம்,வரீணம்பாைளயம் புதூர், காந்தி , 2.சீனாபுரம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு 9 - வரீணம்பாைளயம் காந்திநகர், 

ஆதி.திராவிடர்காலனி , வ ீ, 3.சீனாபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

ெநட்டச்ெசல்லாபாைளயம் வார்டு15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தைலயம்பாைளயம் 638057    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.தைலயம்பாைளயம் (வ.கி) சீனாபுரம் (ஊ) - தைலயம்பாைளயம், 

கள்ளிபாைளயம் வார்டு 8 , 2.தைலயம்பாைளயம் (வ.கி) சீனாபுரம் (ஊ) - 

எல்லப்பாைளயம் வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊராட்சி  ஒன்றிய  துவக்கப்பள்ளி  

சுள்ளிபாைளயம்638057    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - சுள்ளிபாைளயம், 

ெபருமாபாைளயம் , 2.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - 

சுள்ளிபாைளயம்வார்டு2 , 3.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

பள்ளக்காட்டூர்,ெசங்காடு வார்டு 2 , 4.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

சுள்ளிபாைளயம் வார்டு2 , 5.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - 

சுள்ளிபாைளயம்வார்டு2 , 6.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

பள்ளக்காட்டூர்,ெசங்காடு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

152 152 ஊராட்சி  ஒன்றிய  துவக்கப்பள்ளி  

சுள்ளிபாைளயம்638057    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - சிேலட்டர்புரம்,ெசட்டிேதாட்டம் 

, 2.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - லட்சுமி புரம் வார்டு2 , 

3.சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - சுள்ளிபாைளயம் அrஜன 

காலனி , 4.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

சிேலட்டர்புரம்,ெசட்டிேதாட்டம் , 5.சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - லட்சுமி 

புரம் வார்டு2 , 6.சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - சுள்ளிபாைளயம் 

அrஜன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊராட்சி  ஒன்றிய  துவக்கப்பள்ளி  

சுள்ளிபாைளயம்638057    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் நூலகம்

1.சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ஐயப்பா நகர் , 

2.சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - கூட்டுறவு நகர் , 

3.சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ஐயப்பா நகர் , 

4.சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - கூட்டுறவு நகர் , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெபருந்துைற638052    ,வடக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதி அைற எண் 10

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு12 - காந்திஜி வதீி , 2.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு12 - ஜிவா வதீி , 3.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு12 - காஞ்சி ேகாவில் ேராடு , 4.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு13 - ராஜாஜி ெதரு , 5.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப))வார்டு13 - வள்ளலார் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

155 155 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெபருந்துைற638052    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 8

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு 14 - தாஸ்கண்ட்வதீி ெகாங்குநகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெபருந்துைற638052    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 7

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு15 - ெகன்னடி வதீி , 2.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு13 - சிதம்பரனார் வதீி , 3.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) வார்டு15 - ேநரு வதீி , 4.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு16 - ெபத்தாம்பாைளயம் ேராடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெபருந்துைற638052    ,வடக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

அைறஎண் 3

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - பங்களா வதீி வார்டு9 , 2.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - கஸ்தூrபாய் வதீி வார்டு15 , 3.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - காஞ்சி ேகாவில் ேராடு வார்டு15 , 4.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - விேவகானந்தர் வதீி வார்டு15 , 5.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - பவானி ேராடு வார்டு15 , 6.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ேநருஜ ீவதீி வார்டு15 , 7.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ஈேராடு ேராடு வார்டு7,8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

158 158 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெபருந்துைற638052    ,வடக்குப் 

பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குபகுதி அைற எண் 2

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - குன்னத்தூர் ேராடு வார்டு6 , 

2.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ேசனிேடாrயம் வார்டு17 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

திருேவங்கடம்பாைளயம்638052    

,வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு  

கட்டிடம்

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - அேசாகர் வதீி வார்டு12 , 2.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - தண்ணர் பந்தல் வதீி  வார்டு12 , 3.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ராஜாஜி வதீி வார்டு12 , 4.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - கைலவாணர் வதீி வார்டு12 , 5.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ெபrயார்  வதீி  வார்டு12 , 6.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ேடங்க் வதீி வார்டு12 , 

7.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ெபத்தாம்பாைளயம் ேராடுவார்டு13 , 

8.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - பட்ேடல் வதீி வார்டு12 , 

9.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - திருேவங்கடம் பாைளயம் புதூர் வார்டு18 

, 10.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - திருேவங்கடம் பாைளயம் புதூர் 

காலனி வார்டு18 , 11.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - காஞ்சி ேகாவில் 

ேராடு வார்டு15 , 12.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - 

திருேவங்கடம்பாைளயம் வார்டு18 , 13.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - 
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1 2 3 4 5

160 160 சி எஸ் ஐ பள்ளி சிேலட்டர்புரம் 

638052    ,கிழக்குப் பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - சிேலட்டர் நகர் வார்டு17 , 

2.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - சிேலட்டர் நகர் ஆதிதிராவிடர் காலனி 

வார்டு17 , 3.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - அண்ணா நகர் வார்டு17 , 

4.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - அண்ணாநகர் சானிேடாrயம் வார்டு17 , 

5.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - சிேலட்டர் நகர் வார்டு17 , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப்பள்ளி  

சீலம்பட்டி638052    ,வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - சீலம்பட்டி வார்டு1 , 2.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - சீலம்பட்டி அrசன காலனி  வார்டு1 , 3.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ெதாட்டிய சீலம்பட்டி காலனி  வார்டு1 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப்பள்ளி  

எல்லப்பாைளயம் 638052    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - எல்லப்பாைளயம் காலனி வார்டு5 , 

2.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - எல்லப்பாைளயம் வார்டு2 , 

3.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - எல்லப்பாைளயம் புதூர் வார்டு5 , 

4.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ெமாண்டிப்புளியங்காடு வார்டு2 , 

5.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம் (ேப) - தீத்தம்பாைளயம் வார்டு2 , 

6.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - சமாதானபுரம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம் 638052 

   ,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம் வார்டு3 , 

2.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - அங்கப்பா வதீி வார்டு3 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

164 164 ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி  

கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம638052  

  ,ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ஆதி திராவிடர் காலனி , 

ெவள்ளியம்பாைளயம் வார்டு4 , 2.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - 

ெவள்ளியம் பாைளயம் வார்டு4 , 3.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - 

கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம் அrசன காலனி  வார்டு4 , 4.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - பாலன் நகர் வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ெபருந்துைற 

வடக்கு 638052    ,கிழக்கு பார்த்த 2-

வது தார்சு கட்டிடம்

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ெசட்டித்ேதாப்பு வார்டு6 , 2.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - காடபாைளயம் வார்டு6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ெபருந்துைற 

வடக்கு 638052    ,கிழக்கு பார்த்த 2-

வது தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - இந்திராவதீி வார்டு11 , 2.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - பவானி ேராடு வார்டு11 , 3.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - லட்சுமி நகர் வார்டு6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி  ெபருந்துைற 

வடக்கு638052    ,கிழக்குப் பார்த்த 

3வது தார்சு கட்டிடம்

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - திருவள்ளூவர் வதீி வார்டு11 , 

2.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ராேஜந்திரபிரசாத் ெதரு வார்டு10 , 

3.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ேசாழன் வதீி வார்டு10 , 4.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ேசரன் வதீி வார்டு10 , 5.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - பாண்டியன் வதீி வார்டு10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

168 168 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி ெபருந்துைற 

வடக்கு 638052    ,ேமற்குப் பார்த்த 

புதிய தர்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - பங்களா வதீிவார்டு9 , 2.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - யூனியம் காலனி வார்டு9 , 3.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 9 , 4.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - திலகர் வதீி வார்டு9 , 5.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - பவானி ேராடு  வார்டு9 , 6.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - குமரன் வதீி  வார்டு9 , 7.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - கண்ணகி வதீி வார்டு8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி ெபருந்துைற 

வடக்கு 638052    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - பாரதியார் வதீி வார்டு9 , 2.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - சுபாஷ்சந்திரேபாஸ் வதீி வார்டு8 , 3.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம் (ேப) - ஈேராடு ேராடு1 வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி ெபருந்துைற 

வடக்கு 638052    ,ெதற்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ஈேராடு ேராடு 2 வார்டு7 , 2.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ஈேராடு ேராடு 3  வார்டு7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி    

கந்தாம்பாைளயம்638052    ,கிழக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - கந்தாம் பாைளயம் புதூர்  வார்டு5 , 

2.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - பாரதி நகர் வார்டு4 , 3.கருமாண்டி 

ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - கந்தாம் பாைளயம் வார்டு5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

172 172 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி கந்தாம்பாைளயம் 

638052    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் 

வடக்குப் பகுதி

1.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - கருக்கம்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் 

நத்தம் வார்டு5 , 2.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - ெசல்லண்ணகவுண்டன் 

புதூர் வார்டு6 , 3.கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப) - கருக்கம்பாைளயம் 

வார்டு6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி 

 ெபருந்துைறேமற்கு638052    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி ேமற்கு அைற

1.ெபருந்துைற(ேப) - பஜைனேகாயில் ெதரு 1 வார்டு4 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - 

பஜைனேகாயில் ெதரு 2 வார்டு4 , 3.ெபருந்துைற(ேப) - பஜைனேகாயில் ெதரு 

3 வார்டு4 , 4.ெபருந்துைற(ேப) - முதலியார் வதீி வார்டு4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி 

 ெபருந்துைறேமற்கு638052    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி மத்திய அைற

1.ெபருந்துைற(ேப) - கள்ளியம்புதூர் ேராடு வார்டு5 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - 

கள்ளியம்புதூர் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

175 175 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி 

 ெபருந்துைறேமற்கு638052    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி (அங்கன்வாடி)

1.ெபருந்துைற(ேப)வார்டு5 - குன்னத்தூர்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி 

 ெபருந்துைறேமற்கு638052    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு  கட்டிடத்தின் 

கிழக்கு பகுதி

1.ெபருந்துைற(ேப) - முகமதியர் ெதரு வார்டு4 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - 

ெபாடிமட்ைடகாரர் சந்து வார்டு3 , 3.ெபருந்துைற(ேப) - மஜத் வதீி வார்டு3 , 

4.ெபருந்துைற(ேப) - மஜத் வதீி , குறுக்கு சந்து வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊ.ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ெபருந்துைறேமற்கு638052    ,ேமற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.ெபருந்துைற(ேப) - ராஜவதீி   வார்டு2 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - பாவடி வதீி 

வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

மடத்துப்பாைளயம்638052    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதி

1.ெபருந்துைற(ேப) - ெபrயமடத்துப்பாைளயம் வார்டு1 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - 

ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு1 , 3.ெபருந்துைற(ேப) - ேகாைவ ெமயின் ேராடு 

வார்டு1 , 4.ெபருந்துைற(ேப) - சின்னமடத்துப்பாைளயம் வார்டு1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

179 179 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

மடத்துப்பாைளயம்638052    

,ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப்  பகுதி

1.ெபருந்துைற(ேப) - பைழயேகாட்ைடஅrஜனகாலனி வார்டு1 , 

2.ெபருந்துைற(ேப) - புதியேகாட்ைடஅrஜனகாலனி வார்டு1 , 

3.ெபருந்துைற(ேப) - குழந்ைதயன்ேதாட்டம் வார்டு1 , 4.ெபருந்துைற(ேப) - 

ஓலப்பாைளயம் வார்டு15 , 5.ெபருந்துைற(ேப) - கந்தம்பாைளயம் வார்டு15 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி 

ெபருந்துைறகிழக்கு638052    

,ேமற்கு பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.ெபருந்துைற(ேப) - எம் சி ேராடு (ேமற்கு வார்டு6 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - எம் 

சி ேராடு முதல் குறுக்கு ெதரு   வார்டு8 , 3.ெபருந்துைற(ேப) - எம் சி ேராடு 

குறுக்கு ெதரு2 வார்டு8 , 4.ெபருந்துைற(ேப) - எம் சி ேராடு குறுக்கு ெதரு3 

வார்டு8 , 5.ெபருந்துைற(ேப) - எம் சி ேராடு  வார்டு8 , 6.ெபருந்துைற(ேப) - 

ேகாைவ ெமயின் ேராடு   வார்டு6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி 

 ெபருந்துைறகிழக்கு638052    

,வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

1.ெபருந்துைற(ேப) - ஆர்.எஸ் ேராடு  வார்டு10 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - 

அக்ரஹார ேராடு வார்டு7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

182 182 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி 

ெபருந்துைறகிழக்கு638052    

,ேமற்கு பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக் 

கட்டிடம்

1.ெபருந்துைற(ேப) - எம் சி ேராடு கிழக்கு  வார்டு8 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - பஸ் 

ஸ்ேடண்டு ேராடு  வார்டு7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி 

ெபருந்துைறகிழக்கு638052    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெபருந்துைற(ேப) - ஈேராடு ேராடு ெமயின் வதீி வார்டு8 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - 

ஈேராடு ேராடு குறுக்குத் ெதரு 1 வார்டு8 , 3.ெபருந்துைற(ேப) - ஈேராடு ேராடு 

குறுக்குத் ெதரு 2 வார்டு8 , 4.ெபருந்துைற(ேப) - ஈேராடு ேராடு குறுக்குத் 

ெதரு 3 வார்டு8 , 5.ெபருந்துைற(ேப) - ஈேராடு ேராடு குறுக்குத் ெதரு 4 

வார்டு8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி ெபருந்துைற ெதற்கு 

638052    ,கிழக்கு பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெபருந்துைற(ேப) - ஆதிதிராவிடர் வதீி வார்டு11 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - கவின் 

நகர் வார்டு11 , 3.ெபருந்துைற(ேப) - காந்தி நகர் வார்டு11 , 4.ெபருந்துைற(ேப) - 

ஆனந்த நகர் வார்டு11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ேதாப்புபாைளயம்638052    ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு  கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

பகுதி

1.ெபருந்துைற(ேப) - ேதாப்புபாைளயம் வார்டு10 கதவு எண் 101  முதல் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ேதாப்புபாைளயம்638052    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு  கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.ெபருந்துைற(ேப) - ேதாப்புபாைளயம் வார்டு10 கதவு எண் 1 முதல் 100 வைர 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊ.ஒ.து.பள்ளி ேதாப்புபாைளயம் 

638052    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெபருந்துைற(ேப) - ெசன்னிவலசு வார்டு9 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - 

ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

பணிக்கம்பாைளயம்638052    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெபருந்துைற(ேப) - பணிக்கம்பாைளயம் கிழக்கு ேமற்கு வார்டு12 , 

2.ெபருந்துைற(ேப) - பணிக்கம்பாைளயங்கிழக்குஆதிதிராவிடர்காலனி வார்டு12 

, 3.ெபருந்துைற(ேப)வார்டு12 - பணிக்கம்பாைளயம்ேமற்குஆதிதிராவிடர்காலனி 

, 4.ெபருந்துைற(ேப) - முள்வாடியூர்,காட்டூர் வார்டு12 , 5.ெபருந்துைற(ேப) - 

அரசங்குட்ைடத்ேதாட்டம் வார்டு12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

சின்னேவட்டுவபாைளயம் 638052    

,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.ெபருந்துைற(ேப) - தாளக்கைரபுதூர்சின்னேவட்டுவபாைளயம் வார்டு12 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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190 190 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ெபrயேவட்டுவபாைளயம் 638052    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய 

தார்சுகட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

1.ெபருந்துைற(ேப) - ெபrயேவட்டுவபாைளயம், குமரன்ெதரு வார்டு13 , 

2.ெபருந்துைற(ேப) - ெபrயேவட்டுவபாைளயம்நாடார் வதீி வார்டு13 , 

3.ெபருந்துைற(ேப) - ெபrயேவட்டுவபாைளயம் ஆதிதிராவிடர் காலனி  

வார்டு13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ெபrயேவட்டுவபாைளயம் 638052    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய 

தார்சுகட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

1.ெபருந்துைற(ேப) - குட்ைடக்காடு வார்டு15 , 2.ெபருந்துைற(ேப) - கடப்பமைட 

வார்டு15 , 3.ெபருந்துைற(ேப) - அலிச்சாகவுண்டன்புதூர் வார்டு15 , 

4.ெபருந்துைற(ேப) - கருக்கன்காட்டூர் வார்டு15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ஈங்கூர்638058    ,ெதற்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெவட்டுக்காட்டு வலசு , 2.ஈங்கூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ஈங்கூர் , 3.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - 

பாலப்பாைளயம் , 4.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - பாலப்பாைளயம் 

அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஈங்கூ

ர்638058    ,கிழக்குப் பார்த்த 

கூடுதல் தார்சு கட்டிடம்

1.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ஈங்கூர் ேமற்கு , 2.ஈங்கூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - உச்சணகவுண்டன் புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -
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194 194 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ஈங்கூர் 

638058    ,ெதற்குப் பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி 

கிழபுறம்

1.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - கவுண்டன் புதூர் , 2.ஈங்கூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - கூத்தம்பாைளயம் , 3.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 -

 நல்லி வலசு , 4.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - கவுண்டனூர் அrசன 

காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 

,நல்லிகவுண்டன்பாைளயம்638058    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு  கட்டிடம்

1.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - நல்லிகவுண்டன் பாைளயம் , 2.ஈங்கூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - சரவம்பதி , 3.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

சரவம்பதி புதூர் , 4.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - நல்லமுத்தாம் 

பாைளயம் , 5.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வார்டு2 - சரவம்பதி அrசன 

காலனி , 6.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - நல்லமுத்தாம்பாைளயம் 

அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

ெசங்குளம்  ஈங்கூர்638058    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்1 - காசிப்பில்லாம் பாைளயம் , 2.ஈங்கூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்1 - எழுதிங்கள்பட்டி , 3.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

பிளாக்1 - பாலியக் காட்டூர் , 4.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்1 - ெசங்குளம் 

, 5.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்1 - குட்டப்பாைளயம் , 6.ஈங்கூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)பிளாக்4 - ேவலாயுதம் பாைளயம் , 7.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிளாக்4 - புலவனூர் , 8.ஈங்கூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக்1 - எழுதிங்கள்பட்டி 

அrசனகாலனி , 9.ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்1 - குட்டப்பாைளயம் 

அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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197 197 ேக.என்.ஆர் சுயநிதி ஆரம்பப்பள்ளி 

கம்புளியம்பட்டி 638056    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - சண்முகபுரம் பிளாக் 2 , 

2.கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - பள்ளக்காட்டூர் பிளாக்3 , 

3.கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - சுள்ளக்காட்டூர் பிளாக் 3 , 

4.கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - சுள்ளிேமடு பிளாக் 3 , 

5.கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ெபரண்டமைடபிளாக்4 , 

6.கம்புளியாம்பட்டி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - எக்கட்டாம்பாைளயம் பிளாக்3 , 

7.கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - கம்புளியாம்பட்டி பிளாக் 4 , 

8.கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - கம்புளியாம்பட்டி பிளாக்4 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 கூட்டுறவு நிலவள வங்கி  

கம்பிளியம்பட்டி638056    ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்  

ேமற்குபகுதி

1.கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - முருகம்பாைளயம் பிளாக்1 , 

2.கம்புளியாம்பட்டி  (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - நாகப்பகவுண்டன்பாைளயம் பிளாக்1 , 

3.கம்புளியாம்பட்டி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - காசிலிங்ககவுண்டன்புதூர் பிளாக் 2 , 

4.கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - காசிபில்லாம்பாைளயம் பிளாக் 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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199 199 ஊராட்சி  ஒன்றிய  ஆரம்பப்பள்ளி  

ேசர்வகாரன்பாைளயம்  638056    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.மூங்கில்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - எலுமிச்சம்ேதாட்டம்,கிருஷ்ணாபுரம் 

வார்டு 3 , 2.மூங்கில்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

ேசர்வகாரன்பாைளயம் , சங்கு நகர் , அrசனக்காலனி , 3.மாரப்பநாயக்கன் 

பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3&4 - சங்கு நகர் , அrஜன காலனி 

,மாரப்பநாயக்கன் பாைளயம் , 4.மூங்கில்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 

4 - அத்திக்காடு புளியங்காடு தாசன்பாைளயம் ,அ.காடு,மா.நா , 

5.மூங்கில்பாைளயம்  (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3&4 - ேசர்வகாரன்பாைளயம் , 

சங்கு நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

மூங்கில்பாைளயம் 638056    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.மூங்கில்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - 

மூங்கில்பாைளயம்ஆண்டிக்காடு,ஒ.ேதா,வ.நா.ேதா,ர.மூ.ேதாட்ட , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி  

மூங்கில்பாைளயம் 638056    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.மூங்கில்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ேகாயில்பாைளயம் 

கருக்கன்காடு,ெஜயபுரம்,ேத.வி.மங்கலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

202 202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

நடுப்பட்டி638056    ,கிழக்குப் பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.நடுப்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்7 - நடுப்பட்டி கஸ்பா , 2.நடுப்பட்டி(வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) பிளாக்7 - ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 3.நடுப்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

பிளாக்8 - லட்சுமிகவுண்டன்பாைளயம் , 4.நடுப்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

பிளாக்8 - சில்லாங்காடு , 5.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக்7 - 

புலவம்பாைளயம் , 6.நடுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக்8 - சாரகாட்டாங்காடு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

சரவணபுரம் 638056    ,வடக்கு 

பார்த்த பைழய  ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண் 5 6 - ெதற்கு 

சாணார்பாைளயம் ெமயின் ேராடு, வடக்கு சாணார்பாைளயம், அட்டவைண 

பல்லகவுண்டன்பாைளயம் ெமயின்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

சரவணபுரம் 638056    ,வடக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்4 - 

ெசாட்டக்கவுண்டன்பாைளயம்புதூர் , 2.பல்லகவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண் 5 - முகாசி பல்லகவுண்டன்பாைளயம் ெமயின்ேராடு 

, 3.பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்5 - ெதற்கு 

சாணார்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 56 of 76



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

மாலா ேகாயில் ெதாட்டிபாைளயம் -

638056638056    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்3 - 

மாலேகாவில்ெதாட்டியபாைளயம்அrசனெதரு , 

2.பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 3 - 

மாலேகாயில்ெதாட்டியபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

சரவணபுரம் 638056    ,வடக்குப் 

பார்த்த பைழய ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடத்தின் ெதன் கிழக்கு 

பகுதியில் உள்ள தார்சு கட்டிடம்

1.பல்லகவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டுஎண்1&2 - 

ப.கவு.பாைளயம்ெமயின்ேராடுெப.ேதாட்டம்ந.க.புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

சரவணபுரம் 638056    

,வடக்குப்பார்த்த பைழய 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் ெதன் 

ேமற்குப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்

1.பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்2 - 

குண்டுமல்லநாய்க்கனூர்,எர்ரநாய்கனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ெசல்லிபாைளயம்638751    ,ேமற்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.புத்தூர்பள்ளபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ெசா.க.பாைளயம், ெதற்கு 

காடு, க.கா.புதூர் , 2.புத்தூர்பள்ளபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு2 - 

அ.ேதாட்டம்க.புதூர்ப.பாைளயம்,க.காடு,ம.காடு, மூலக்கைர , 

3.புத்தூர்பள்ளபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ெசல்லிபாைளயம், 

கிழக்குகைர, ராமன்ேதாட்டம் , 4.புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம் (ஊ) வார்டு-4 - 

ேமாளக்கவுண்டன் பாைளயம், எலந்தகாட்டு புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி  

கஸ்தூrபாைளயம்638751    

,ேமற்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம்

1.ெதன்முகம் காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ) பிளாக்6 - 

ெத.கா.பாைளயம்,ஆதி.காலனி, ெச.கா.ேதா,க.ேதா , 2.ெதன்முகம் 

காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ) பிளாக்7 - 

கஸ்தூrபாைளயம்,புதுஅr.காலனி,ந.காடு, , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி  

கஸ்தூrபாைளயம்638751    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி

1.ெதன்முகம் காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி) கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ)பிளாக்8 - 

கஸ்தூrபாைளயம் ஆதிதிராவிடர் காலனி, ேம.கா.ேதாட்டம் , 2.ெதன்முகம் 

காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ) பிளாக்9 - 

ெசட்டிேதாட்டம்,அண்ணமார் நகர், ேவ.ப.காடு , 3.ெதன்முகம் 

காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ) பிளாக்10 - 

நீலாக்கவுண்டன்பாைளயம்,ேகா.ேதாட்டம்,ெச.ேதா.ந.காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி  

கஸ்தூrபாைளயம்638751    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.வடமுகம் காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ) - 

ெசஞ்ேசrயம்பாைளயம் வார்டு1 , 2.வடமுகம் காங்கயம்பாைளயம் 

(வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ) - பழனிகவுண்டன்பாைளயம் வார்டு1 , 

3.வடமுகம் காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ) - கைரச்சக்கிலி 

ெதரு வார்டு2 , 4.வடமுகம் காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி) கஸ்தூrபாைளயம் 

(ஊ) - சாம்ராஜ்பாைளயம் வார்டு2 , 5.வடமுகம் காங்கயம்பாைளயம் 

(வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம்(ஊ) - வடமுகம்காங்கயம்பாைளயம்வார்டு2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

நீலாக்கவுண்டன்பாைளயம்  638812  

  ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெசங்கபள்ளி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்4 - ெச.மபாைளயம்,அr.காலனி, 

நீலாகவுண்டன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

நீலாக்கவுண்டன்பாைளயம்  638812  

  ,கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.ெசங்கபள்ளி(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு4 - பூசாrபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெசங்கப்பள்ளி 638812    ,ேமற்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பகுதி

1.ெசங்கபள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - 

ெசங்கப்பள்ளிசாணார்பாைளயம்வைளயன்காடு,கு.பாைற , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெசங்கப்பள்ளி 638812    ,ேமற்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் 

வடக்குப் பகுதி

1.ெசங்கபள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - சின்ேனrபாைளயம் வார்டு1 , 

2.ெசங்கபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - பழனிகவுண்டம்பாைளயம் 

அrஜன காலனி , 3.ெசங்கபள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

ந.கவு.பாைளயம்,ச.கவு.ேதாட்டம்,குளகாடு,ெசல்வபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

முத்தம்பாைளயம் 638812    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு அைற

1.முத்தம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - அவிநாசிகவுண்டம்பாைளயம் , 

2.முத்தம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - மு.பாைளயம்,சர.புரம்,அr.காலனி 

வார்டு1,2 , 3.முத்தம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கைடப்புதூர் வார்டு3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

காடபாைளயம்638812    ,வடக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் 

ேமற்குபகுதி

1.ெசங்கபள்ளி(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

ேமட்டுப்புதூர்,ெபான்னாரம்,கா.பாைளயம்வார்டு3 , 

2.ெசங்கபள்ளி(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெகால்லந் ேதாட்டம் வார்டு3 , 3.ெசங்கபள்ளி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண் 3 - காடபாைளயம் அrஜன ெதரு,நாசுவன்காடு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ேசனாபதிெசட்டிபாைளயம் 638812    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ெசங்கபள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டுஎண்3 - ேச.ெச.பாைளயம், ப.ேதாட்டம், 

ஆ.காடு, அr.ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

காடபாைளயம்638812    ,வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் 

கிழக்குப் பகுதி

1.ெசங்கபள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு2 - பாசச்சாங்காட்டுபாைளயம் , 

2.ெசங்கபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - பிடாரப்பன்பாைளயம் , 

3.ெசங்கபள்ளி(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - பச்சாேதாட்டம் , 4.ெசங்கபள்ளி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - குட்ைடக்காட்டுப்புதூர் , 5.ெசங்கபள்ளி(வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)வார்டு2 - லட்சுமிவிநாயகநகர் , 6.ெசங்கபள்ளி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - ஆவாரங்காட்டுபுதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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1 2 3 4 5

220 220 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி 

ெமாரட்டுப்பாைளயம்638752    

,வடக்குப் பார்த்த  ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடத்தின் வடகிழக்கு பகுதி

1.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

ெமாரட்டுப்பாைளயம்கஸ்பா வடக்கு வதீி , 

2.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு 4 - ெமாரட்டுப்பாைளயம் 

கஸ்பா ெதற்கு வதீி , 3.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

ெமாரட்டுப்பாைளயம்கஸ்பா ேமற்குவதீி , 4.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 - அங்கப்பநகர் , 5.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2 - ஆதிதிராவிடர் காலனி , 6.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - 

அங்கப்பா நகர் , 7.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு4 - ெமயின்வதீி 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊ.ஒ.து.பள்ளி ேசடர்பாைளயம் 

638752    ,கிழக்குப் பார்த்த  ஓட்டு 

வில்ைல கட்டிடம்

1.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ேசடர்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப்பபள்ளி  

ெமாரட்டுப்பாைளயம் 638752    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு கட்டிடம்

1.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

ெமாரட்டுப்பாைளயம்ெதற்குவதீி , 2.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு2 - வடக்குவதீி , 3.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - 

ேமற்குவதீி , 4.ெமாரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

ி ி ி ர் ி ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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223 223 ஊராட்சி  ஒன்றிய  ஆரம்ப்பபள்ளி  

கவுண்டம்பாைளயம் 638752    

,ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.கவுண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - கவுண்டம்பாைளயம் 

ஆதிதிராவிடர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊராட்சி  ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஊத்துக்குளி ஆர்எஸ் 638751    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.கவுண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - கருமாண்டக்கவுண்டனூர் , 

2.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ஊத்துக்குளி ஆர் எஸ் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ஊத்துக்குளி  

ஆர் எஸ் 638751    ,வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ஊத்துக்குளி(ேப) - ெபrயார்  வதீி வார்டு13 , 2.ஊத்துக்குளி - அண்ணா ெதரு 

வார்டு13 , 3.ஊத்துக்குளி(சி.சி.ஊ) - தியாகி குமரன் ெதரு வார்டு-13 , 

4.ஊத்துக்குளி(ேப) - கட்டெபாம்மன் வதீி வார்டு13 , 5.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

காமராஜ்வதீி வார்டு14 , 6.ஊத்துக்குளி(ேப) - ராஜாஜி வதீி வார்டு14 , 

7.ஊத்துக்குளி(ேப) - விேவகானந்தர் வதீி வார்டு14 , 8.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

பாரதிதாசன் வதீி வார்டு14 , 9.ஊத்துக்குளி(ேப) - குன்னத்தூர் ேராடு வார்டு15 , 

10.ஊத்துக்குளி(ேப) - ஆர்.எஸ். ேராடுவார்டு12 , 11.ஊத்துக்குளி(ேப) - திருப்பூர் 

ேராடு வார்டு12 , 12.ஊத்துக்குளி(ேப) - கம்பர் வதீிவார்டு13 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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226 226 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ஊத்துக்குளி 

ஆர் எஸ் 638751    ,வடக்குப் 

பார்த்த  ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடத்தின் ைமய பகுதி

1.ஊத்துக்குளி(ேப) - குன்னத்தூர்ேராடு வார்டு15 , 4.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

ெகாடியம்பாைளயம் நால்ேராடு வார்டு1 , 5.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

ெகாடியம்பாைளயம் வடக்கு வதீி வார்டு1 , 6.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

ெகாடியம்பாைளயம் ேமற்கு வதீிவார்டு1 , 7.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

ெகாடியம்பாைளயம் ெதற்கு வதீி வார்டு1 , 8.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

ெகாடியம்பாைளயம் கிழக்கு வதீி வார்டு1 , 9.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

ெகாடியம்பாைளயம் ஜவீானந்தம் வதீிவார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ஊத்துக்குளி  

ஆர் எஸ் 638751    ,வடக்குப் 

பார்த்த மத்திய ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.ஊத்துக்குளி(ேப) - ரயில்ேவ காலனிவார்டு12 , 2.ஊத்துக்குளி(ேப) - காங்கயம் 

ேராடுவார்டு12 , 3.ஊத்துக்குளி(ேப) - நடுத்ேதாட்டம்வார்டு12 , 4.ஊத்துக்குளி(ேப) 

- நடுேவலம்பாைளயம்வார்டு10 , 5.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

ேசரேவலம்பாைளயம்வார்டு10 , 6.ஊத்துக்குளி(ேப) - ஊஞ்சக்காடுவார்டு10 , 

7.ஊத்துக்குளி(ேப) - ேவலம்பாைளயம் வார்டு11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி 

குன்னம்பாைளயம் 638752    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் 

ேமற்குப் பகுதி

1.ஊத்துக்குளி(ேப) - மாரநாயக்கனூர் வார்டு9 , 2.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

குண்ணம்பாைளயம்வார்டு 9 , 3.ஊத்துக்குளி(ேப) - ெசட்டிபாைளயம்வார்டு9 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

229 229 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ஊத்துக்குளி 638751    ,ெதற்கு பகுதி 

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி அைற எண் 37

1.ெரட்டிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ெவள்ளக்கவுண்டன்புதூர் வார்டு1 , 

2.ெரட்டிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - வடுகபாைளயம்பைறயன்ேதாட்டம் 

வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

கைரப்பாைளயம்புதுகாலனி 638751   

 ,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ெரட்டிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - கைரபாைளயம்எருக்கம்பாைளயம் 

வார்டு1 , 2.ெரட்டிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - முதலியார்ேதாட்டம், 

வடுகபாைளயம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெரட்டிபாைளயம் 638751    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ெரட்டிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ெபாய்ஏrேதாட்டம்பள்ளத்ேதாட்டம் 

வார்டு2 , 2.ெரட்டிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெவள்ளியம்பாைளயம் வார்டு2 

, 3.ெரட்டிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ெரட்டிபாைளயம் வார்டு3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேதனஸ்வரன்பாைளயம் 638751    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.வடுகபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு2,3 - 

ேதனஸ்வரன்பாைளயம்,ஆதி.ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேதனஸ்வரன்பாைளயம் 638751    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடம்

1.வடுகபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

ஊத்துக்குளிரயில்ேவஸ்ேடஷன்ேதாப்புத்ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ஊத்துக்குளி  638751    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.ஊத்துக்குளி(ேப) - தாலிகட்டிபாைளயம் வார்டு3 , 2.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

ைகத்தமைல ேராடு வார்டு3 , 3.ஊத்துக்குளி(ேப) - அய்யம்பாைளயம் வார்டு3 , 

4.ஊத்துக்குளி(ேப) - ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு7 , 5.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

ெகாளத்ேதாட்டம்வார்டு7 , 6.ஊத்துக்குளி (ேப) - வடக்குத்ேதாட்டம் வார்டு 7 , 

7.ஊத்துக்குளி(ேப) - கிணத்தாங்காடுவார்டு7 , 8.ஊத்துக்குளி (ேப) - ஈஸ்வரன் 

ேகாவில் வதீி வார்டு4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 அரசு ஆண்கள்ேமல் நிைலப்பள்ளி  

ஊத்துக்குளி  638751    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் 

நடுபகுதி

1.ஊத்துக்குளி(ேப) - பாவடித் ெதரு வார்டு4 , 2.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

பரப்புத்ேதாட்டம்,ெவள்ைள.கவு.புதூர்வார்டு2 , 3.ஊத்துக்குளி(ேப) - ெதற்குராஜ 

வதீி வார்டு8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 அரசு ஆண்கள்ேமல் நிைலப்பள்ளி  

ஊத்துக்குளி  638751    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஊத்துக்குளி(ேப) - கிழக்கு ெதரு வார்டு8 , 2.ஊத்துக்குளி(ேப) - பாரதியார் 

வதீி வார்டு5 , 3.ஊத்துக்குளி(ேப) - காந்தி வதீி வார்டு5 , 4.ஊத்துக்குளி(ேப) - 

ேநரு வதீி வார்டு5 , 5.ஊத்துக்குளி(ேப) - ேமற்கு வதீி வார்டு4 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

237 237 அரசு ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி  

ஊத்துக்குளி  638751    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு  கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பகுதி

1.ஊத்துக்குளி(ேப) - வ.ஊ.சி. வதீி வார்டு5 , 2.ஊத்துக்குளி(ேப) - ேநதாஜி வதீி 

வார்டு7 , 3.ஊத்துக்குளி(ேப) - மருத்துவமைன வதீிவார்டு4 , 4.ஊத்துக்குளி(ேப) -

 அய்யம்பாைளயம் இட்ேடrவார்டு3 , 5.ஊத்துக்குளி(ேப) - திருவள்ளுவர் வதீி 

வார்டு8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

புஞ்ைசதளவாய்பாைளயம் 638751    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.புஞ்ைசதளவாய்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - சின்னியகவுண்டம்பாைளயம் 

பிளாக்1 , 2.புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - மல்லாங்காட்டுபுதூர் 

பிளாக்2 , 3.புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - 

ெதாட்டியபாைளயம் பிளாக்3 , 4.புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) -

 கஸ்பாபள்ளத்ெதரு, அrஜன ெதரு பிளாக்4 , 5.புஞ்ைசதளவாய் 

பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம் ேகாவில்பாைளயம் 

பிளாக்5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 

புஞ்ைசதளவாய்பாைளயம் 638751    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - சாலப்பாைளயம் பிளாக்7 , 

2.புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ஆதிதிராவிடர்காலனி 

பிளாக்8 , 3.புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

ேசடபாைளயம்,அrஜனெதரு பிளாக்9 , 4.புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - தளவாய்பாைளயம்புதூர் பிளாக்10 , 5.புஞ்ைசதளவாய் 

பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - அண்ணாநகர் பிளாக்11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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240 240 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

சாணார்பாைளயம்(கிழக்கு) 638056    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - மூணாம்பள்ளி , 2.வரப்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ேமற்குசாணார் பாைளயம் , 3.வரப்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - வரப்பாைளயம் , 4.வரப்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - ேச.காட்டூர்,உத்.நா.புதூர்,ஓ.கா.புதூர்.ச.ேதா.ரா.க.பு , 

5.வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - ராசாகவுண்டன் புதூர் , 

6.வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - சக்லியர் ேதாட்டம் , 

7.வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 3 - கிழக்கு சாணார்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊ.ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

பாச்சாங்காட்டூர் -

வரப்பாைளயம்638056    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.வரப்பாைளயம் (ஊ)  வார்டு-1 - அங்காரண்டிப் புதூர் , 2.வரப்பாைளயம் (ஊ)  

வார்டு-2 - ெகாங்கம் பாைளயம் , 3.வரப்பாைளயம் (ஊ)  வார்டு3 - புளியம் 

பாைளயம் , 4.வரப்பாைளயம் (ஊ) வார்டு-1 - பச்சாங்காட்டூர் , 

5.வரப்பாைளயம் (ஊ)  வார்டு-2 - வரப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

பனியம்பள்ளி638058    ,ெதற்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - முத்தராண்டிபாைளயம் , 

2.பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - பனியம்பள்ளி , 3.பனியம்பள்ளி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - கிழக்குேதாட்டம் புதூர் , 4.பனியம்பள்ளி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ெபrயாண்டி பாைளயம் , 5.பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு3 - ெசட்டிகாட்டுபுதூர் , 6.பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 -

 கவுண்டம்பாைளயம் மாடுகட்டிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
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243 243 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

பனியம்பள்ளி 638058    ,வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

ெகாமாரபாைளயம்,ேவலாயுதம்பாைளயம்,ெசட்டிேதாட்டம், , 2.பனியம்பள்ளி 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - துலுக்கம் பாைளயம் , 3.பனியம்பள்ளி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ெதாட்டம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேதாப்புப்பாைளயம் 638058    

,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம்

1.பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - பள்ளக்காட்டு புதூர் , 

2.பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - எம் பி என் புரம் , 

3.பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ேதாப்பு பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

வாய்ப்பாடி 638056    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்  ேமற்கு 

பகுதி

1.வாய்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - புளியம்பாைளயம் , 2.வாய்பாடி 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - எைளயாம் பாைளயம் அrசன காலனி , 

3.வாய்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - சாணார்பாைளயம் , 4.வாய்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - முருகம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

வாய்ப்பாடி 638056    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்  

கிழக்குப்  பகுதி

1.வாய்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ெகாண்டயம் பாைளயம் புதூர் , 

2.வாய்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

வாய்ப்பாடிெதாய்யம்ேதாட்டம்,பா.காடு.க.காடு,கு.சு.காடு , 3.வாய்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - காட்டுப்பாைளயம் , 4.வாய்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு3 - சுள்ளிேமடு , 5.வாய்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

வரீாண்டிபாைளயம்,ேதாட்டத்துப்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி  

ெகாளத்துப்பாைளயம்638051    

,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - சின்னக்காட்டுப் பாைளயம் 

, 2.கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ெபrயகாட்டு பாைளயம் , 

3.கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ெகாளத்துப்பாைளயம் 

அrசன காலனி , 4.கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

ெகாளத்துப்பாைளயம் , 5.கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

அக்கைரயாம்பாைளயம் அர்சன காலனி , 6.கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 - அக்கைரயாம்பாைளயம் , 7.கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 - ேவலப்ப கவுண்டன்  புதூர் , 8.கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - கூத்தம்பாைளயம் , 9.கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)வார்டு 3 - ஆலம்பாைளயம், அrசனகாலனி , 

10.கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ஆலாம்பாைளயம் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்
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248 248 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

சிறுகளஞ்சி 638751    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்குப் 

பகுதி

1.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - சீரங்கபாைளயம் , 2.சிறுகளஞ்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ெதாட்டியவலசு , 3.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 - சின்னக்காட்டுப்பாைளயம் , 4.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 - சின்னகாட்டுபாைளயம் அrஜனகாலனி , 5.சிறுகளஞ்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சின்னகாட்டுபாைளயம் வடக்கு , 6.சிறுகளஞ்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - எல்லக்காடு , 7.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 

1 - பனப்பாைளயம் , 8.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

பனப்பாைளயம் அrஜனகாலனி , 9.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

பாறக்காட்டுபுதூர் , 10.சிறுகளஞ்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - புதூர்காலனி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊ.ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி  சிறுகளஞ்சி 

638751    ,வடக்குப் பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம்

1.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - கரட்டுப் பாைளயம் , 

2.சிறுகளஞ்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ேவப்பங்காட்டுபுதூர் , 

3.சிறுகளஞ்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - நத்தம்ேதாட்டம் புதூர் , 

4.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - சிறுகளஞ்சி , 5.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - சிறுகளஞ்சி சி.எஸ்.ஐ.காலனி , 6.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - கிழக்கு ேதாட்டம்புதூர் , 7.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 4 - ஆலாம்பாைளயம் , 8.சிறுகளஞ்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

காளிபாைளயம் , 9.சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

முத்ைதயன்காடு நாடார் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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250 250 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,பாப்பம்பாைளயம் 

638751    ,வடக்குப் பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடத்தின் பிரதானப் பகுதி

1.இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 1 - 

பாப்பம்பாைளயம் , 2.இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 

2 - ெவங்கலப்பாைளயம்,பாப்பம்பாைளயம் , 3.இச்சிபாைளயம் (வ.கி) 

சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ)வார்டு 3 - 

ெவ.பாைளயம்,கருந்ேதாட்டம்ேமா.ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

புதுப்பாைளயம் 638751    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 1 - புதுப்பாைளயம் 

, 2.இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 1 - இச்சி 

பாைளயம் , 3.இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 2 - 

குப்புராண்டி பாைளயம் , 4.இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) 

வார்டு 2 - வரப்பாைளயம் , 5.இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி 

(ஊ) வார்டு 3 - கட்ைடய கவுண்டன் பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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252 252 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

இரட்ைடகிணர்-638751    ,ெதற்குப் 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.பல்லவராயன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெர.கிணர், மாரனூர், 

ஒ.பாைளயம், நா.ேதாட்டம்வார்டு 12 , 2.பல்லவராயன் பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெரட்ைடக்கிணர்,மாரனூர்,ஓ.பாைளயம் வார்டு 1,2 , 

3.பல்லவராயன் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெரட்ைடக்கிணர், மாரனூர் 

வார்டு2 , 4.பல்லவராயன் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மூலநாயக்கனூர், 

தாசனூர் (அக்ரஹார சர்க்கார் கத்தாங்கண்ணி) வார்டு 3 , 5.பல்லவராயன் 

பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாரப்பாைளயம், பனங்காட்டுப்பாைளயம் 

வார்டு 4 , 6.பல்லவராயன் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

முல்ைலநாயக்கனூர் வார்டு 3 , 7.பல்லவராயன் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  பாரப்பாைளயம் வார்டு 4  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

திம்மநாய்க்கன்பாைளயம் 638752    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - சப்பட்டநாய்க்கன் 

பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

திம்மநாய்க்கன்பாைளயம் 638752    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ெமாரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு6 - திம்மநாயக்கன் பாைளயம் 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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255 255 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ெசம்பாவள்ளம் 638752    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு7 - ெசம்பாப்பள்ளம் , 

2.ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு7 - ெபான்ேனகவுண்டனூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊராட்சி ஒன்றிய  நடுநிைலப்பள்ளி 

 ேகாவிந்தம்பாைளயம் 641607    

,ெதற்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம்

1.அக்ரஹாரெபrயபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு2 - ேகாவிந்தம்பாைளயம் 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகாவிந்தம்பாைளயம் 641607    

,ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடம்

1.அக்ரஹாரெபrயபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ந.பாைளயம், 

ெப.பாைளயம், ஆலாங்கைரேதாட்டம் , 

2.அக்ரஹாரெபrயபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - ெவள்ளியம்பாைளயம், 

கூடுைர ேதாட்டம் , 3.அக்ரஹாரெபrயபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

ெவள்ளியம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

பாரப்பாைளயம் 641607    ,கிழக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பகுதி

1.சர்க்கார் ெபrயபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

ெகாளத்துப்பாைளயம்,ஆவரங்காட்டுத்ேதாட்டம் குள்.கா.ேதா , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

பாரப்பாைளயம் 641607    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமய அைற

1.சர்க்கார் ெபrயபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - பாரப்பாைளயம் , 

2.சர்க்கார் ெபrயபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெகாளத்துப்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

சர்க்கார்ெபrயபாைளயம் 641607    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம்

1.சர்க்கார் ெபrயபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு3,4 - சர்க்கார்ெபrயபாளயம் 

கஸ்பா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

சர்க்கார்ெபrயபாைளயம் 641607    

,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடம்

1.சர்க்கார் ெபrயபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு3,4 - சர்க்கார்ெபrயபாளயம் 

கஸ்பா , 2.சர்கார்ெபrயபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

வினாயகபுரம்,பள்ளங்காட்டுேதாட்டம்,பூசாrேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 ஊராட்சி ஓன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

அைணப்பாைளயம் 638752    

,ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.அைணப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - அைணப்பாைளயம் 

ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 2.அைணப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

அைணப்பாைளயம் ேதாப்பு,புதூர்,பாைறயூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103   ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

263 263 ஊ.ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி 

அருகம்பாைளயம் 638752    ,கிழக்கு 

பார்த்த கிழக்கு புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.அைணப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - அருகம்பாைளயம் , 

2.அைணப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - சுப்பனூர் பள்ளபாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 

Þìñ¢ : ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 76 of 76



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தண்ணர்பந்தல் பாைளயம்638504    

,ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு13 - குப்பதாசகவுண்டன் 

ெகாட்டாய் , 2.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு13,14 - பூேவrகாடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தண்ணர்பந்தல் பாைளயம்638504    

,ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி ஒட்டு 

வில்ைலக்கட்டிடம்

1.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு14 - ெமாட்ைடயனூர் ேபாயர் 

ெதரு , 2.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு13,14 - 

தண்ணர்பந்தல்பாைளயம் , 3.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு14 - 

விளாமரத்துக்காடு , 4.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு14 - 

காந்திநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

விலமரத்துகாட்டூர் 638504    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக்கட்டிடம்

1.இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு15 - தாண்டவராயன், ஓைலயூர் 

கா.ெகாட்டாய்கள் , 2.இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு 15 - 

ஓைலயூர் , 3.இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு 15 - ஓைலயூர் 

காட்டுக்ெகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகானார்பாைளயம்-638504    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர்(ஊ) வார்டு9 - ேகாணார்பாைளயம் 

ெதற்குேதாட்ட ெகாட்டாய்கள் , 2.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர்(ஊ) 

வார்டு10,11 - ேகாணார்பாைளயம் , 3.இலிப்பிலி 

(வ.கி),குருவெரட்டியூர்(ஊ)வார்டு9,10 - ஏலூர் , 4.இலிப்பிலி 

(வ.கி),குருவெரட்டியூர்(ஊ) வார்டு10 - ேகாணெபருமாள் ேகாயில் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகானார்பாைளயம்-638504    ,ேமற்கு 

பார்த்த வடக்கு பகுதி

1.இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு11 - கணவனூர், ஓrயாகணவனூர் 

, 2.இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு 11 - ஓrயா கணவனுர் காலனி 

, 3.இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு11 - ேஜாதிபுரம், ேபாயர் ெதரு , 

4.இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு12 - பாலகவுண்டன் புதூர் 

.காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 அரசு ேமல் நிைல பள்ளி 

குருவெரட்டியூர்638504    ,கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு முதல் தார்சு கட்டிடம்

1.இலிப்பிலி (வ.கி), குருவெரட்டியூர்(ஊ)  வார்டு1 - ஆைனக்கவுண்டனூர் 

வடக்குத் ெதரு , 2.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு1,2 - 

ஆைனக்கவுண்டனூர் ெதற்குத் ெதரு , 3.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) 

வார்டு 2.3 - ஆைனக்கவுண்டனூர்ேமற்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

7 7 அரசு ேமல் நிைல பள்ளி 

குருவெரட்டியூர்638504    ,கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு இரண்டாவது கட்டிடம்

1.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு 4,5 - குருவெரட்டியூர்ேமற்கு , 

2.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு4 ,5 - குருவெரட்டியூர் வடக்கு , 

3.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு 4,5 - குருவெரட்டியூர் நடுப்பகுதி 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 அரசு ேமல் நிைல பள்ளி 

குருவெரட்டியூர்638504    ,கிழக்கு 

பார்த்த ேமற்கு மூன்றாவது கட்டிடம்

1.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு5,6 - குருவெரட்யூர் ெதற்கு , 

2.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு 3,4 - குருவெரட்டியூர் கிழக்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அரசு ேமல் நிைல பள்ளி 

குருவெரட்டியூர்638504    ,வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு பகுதி

1.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு6,7 - கல்லாங்காட்டுெகாட்டாய் , 

2.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு4,5 - குருவெரட்டியூர்  ேமற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 அரசு ேமல் நிைல பள்ளி 

குருவெரட்டியூர்- 638504    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

1.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு5.6.7 - ேமட்டுப்பாைளயம் 

காலனி , 2.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு5,6 - ெசங்குட்ைட 

எம்.ஜி.ஆர் காலனி , 3.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு5,6 - 

குருவெரட்டியூர் சின்னசக்கிலி ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

மூங்கில்பாைளயம்638504    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ),வார்டு7,.8 - 

மூங்கில்பாைளயம்வடக்குகாட்டுெகாட்டாய்கள் , 2.இலிப்பிலி 

(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ),வார்டு7.8 - 

மூங்கில்பாைளயம்ெதற்குகாட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 3.இலிப்பிலி 

(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு9 - மூங்கில்பாைளயம்கிழக்கு 

காட்டுெகாட்டாய்கள் , 4.இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ),வார்டு9 - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

பாலக்குட்ைடப்பட்டி 638504    

,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - பாலக்குட்ைடப்பட்டிபுதூர் , 

2.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ஆைனகவுண்டனூர் காட்டு 

ெகாட்டாய் , 3.கன்னப்பள்ளி  (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - பூலாம்பாளி , 

4.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - சாணாத்திகல் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய ந.நி பள்ளி 

பாலக்குட்ைடப்பட்டி638504    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி

1.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - பாலகுட்ைடபட்டி பைழயூர் , 

2.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - கணக்கன்ேதாட்டம் , 

3.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - பனங்காட்டுேசr , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

முளியனூர்638504    ,ெதற்க்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - குட்ைடகாடு , 2.கன்னப்பள்ளி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - முனியனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

முளியனூர்638504    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - பாலகுட்ைடபட்டி, 

பைழயூர்காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 2.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு 3,2 - 

ெவங்கட்ெரட்டியூர்அrசனகாலனி , 3.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

ெவங்கட்டெரட்டியூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெசல்ைலயுர் 638504    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ெவங்கிடெரட்டியூர் , 2.கன்னப்பள்ளி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ெசல்லாயூர் , 3.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு3 - ெபாரவிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெசல்ைலயுர் 638504    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ெதாப்பபாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஆர்.சி நடுநிைலப்பள்ளி 

சின்னப்பள்ளம்638311    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ேமட்டூர் பவானி ேராடு வார்டு1 , 

2.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - சின்னப்பள்ளம்வார்டு1 , 3.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - 

ெபரும்பள்ளம் வார்டு1 , 4.ெநருஞ்சிேபட்ைட(ேப) - காட்டுக் ெகாட்டாய்கள் 

வார்டு15 , 5.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - சித்ைதயன் நகர் வார்டு15 , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

19 19 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

ெநருஞ்சிப்ேபட்ைட638311    ,ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பகுதி

1.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - அrசன காலனி முதல் வதீி வார்டு 2 , 

2.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - அrசனக்காலனி 2வது வதீி வார்டு 2 , 

3.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - அrசனக்காலனி 3வது வதீிவார்டு 2 , 

4.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ேமட்டூர் பவானி ேராடு வார்டு3 , 

5.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - அrசனக்காலனி 4வது வதீி வார்டு 3 , 

6.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - அrசனக்காலனி 5வது வதீி வார்டு 3 , 

7.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - அrசனக்காலனி 6 வது வதீி வார்டு3 , 

8.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - அrசனக்காலனி 7 வது வதீி வார்டு 3 , 

9.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - அம்மாைச மணியகாரர் வதீிவார்டு 3 , 

10.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) வார்டு4 - ேதர் வதீி , 11.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - 

குருநாதன் வதீி வார்டு 4  12 ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப)  சர்க்கைர வதீி வார்டு 4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெநருஞ்சிப்ேபட்ைட638311    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ேமட்டூர் பவானி ேராடு வார்டு 4 , 

2.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ேதர் வதீி வார்டு 3 , 3.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) 

வார்டு 5 - மிராஸ்தார் வதீி , 4.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - முத்துசாமி 

வதீிவார்டு 6 , 5.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - இந்திரா வதீிவார்டு  6 , 

6.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ேபேரஜ் குவார்ட்டர்ஸ்வார்டு 8 , 7.ெநருஞ்சிேபட்ைட 

(ேப) - ேநரு வதீிவார்டு7 , 8.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - நடு மாrயம்மன் 

ேகாவில் வதீிவார்டு 7 , 9.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ெபருமாள் ேகாவில் 

வதீிவார்டு 5 , 10.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ேமட்டுத் ெதருவார்டு 5 , 

11.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - மிராஸ்தார் வதீி வடக்கு பகுதிவார்டு6 , 

12.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - அண்ணா வதீிவார்டு 7 , 13.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) -

 ெசன் வதீிவார்டு 7 , 14.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ேகாr வதீிவார்டு13 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெநருஞ்சிப்ேபட்ைட638311    ,ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

1.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ேமட்டூர் பவானி ேராடுவார்டு 14 , 

2.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - வன்னியர் வதீிவார்டு 14 , 3.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) -

 ைடவர்சன் ேராடுவார்டு 13 , 4.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - முருகன் ைரஸ் மில் 

ேராடு காட்டு ெகாட்டாய்கள்வார்டு 13 , 5.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ேமற்கு 

காட்டுக் ெகாட்டாய்கள்வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 7 of 85



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெநருஞ்சிப்ேபட்ைட638311    ,ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

1.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ேமட்டூர் பவானி ேராடு வார்டு 9 , 

2.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ேகாவில் கரடு வார்டு11 , 3.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - 

ேகாம்பூர் வார்டு 9 , 4.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ஆrய கவுண்டனூர் 

அrசனக்காலனிவார்டு 10 , 5.ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) - ஆrயாக்கவுண்டனூர் 

காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ெபrயசாமிநிதியுதவி நடு 

நிைலப்பள்ளி அம்மாப்ேபட்ைட638311  

  ,ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு பகுதி

1.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு7,10 - காமராஜர் வதீி , 2.அம்மாேபட்ைட (ேப)  

வார்டு 10 - பி. எஸ். பி. வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ெபrயசாமிஉதவி நடு நிைலப்பள்ளி 

அம்மாேபட்ைட638311    ,ேமற்கு 

பார்த்து வடக்கு பகுதி

1.அம்மாேபட்ைட (ேப)  வார்டு 8,10 - அம்மாேபட்ைட அrசனகாலனி , 

2.அம்மாேபட்ைட (ேப)  வார்டு11 - ேபங்க் வதீி , 3.அம்மாேபட்ைட (ேப)  

வார்டு 11,12 - பாரதியார் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் 

அம்மாேபட்ைட638311    ,கூட்ட 

அைற ேமற்கு பார்த்தது

1.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 9,12 - பைழய மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 

2.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு9 - கால்நைட மருந்தக வதீி , 3.அம்மாேபட்ைட  

(ேப)வார்டு 13 - பட்டஞ்சாவடி , 4.அம்மாேபட்ைட  (ேப) வார்டு13 - 

ெசலம்பனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

மூனாஞ்சாவடி638311    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு15 - மூனாஞ்சாவடி , 2.அம்மாேபட்ைட (ேப) 

வார்டு 13 - அண்ணா நகர் , 3.அம்மாேபட்ைட (ேப)  வார்டு14 - மாரப்பனூர் , 

4.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு14 - மாரப்பனூர் ேபாயர் ெதரு , 5.அம்மாேபட்ைட 

 (ேப)வார்டு15 - லட்சுமிபுரம் (சாணாத்தி கல்) , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

மூனாஞ்சாவடி638311    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 2 - ேகாலக்காரனூர் , 2.அம்மாேபட்ைட (ேப) 

வார்டு 1&2 - அந்ேதாணிபுரம் , 3.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 1&2 - கடுமான் 

ெகாட்டாய் , 4.அம்மாேபட்ைட(ேப)  வார்டு 2 & 3 - இந்திராநகர் , 

5.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 3&2 - காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

ஊமாெரட்டியூர்638311    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு3 - சுந்தராம்பாைளயம் , 2.அம்மாேபட்ைட (ேப) 

வார்டு 3 - சுந்தராம்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 3.அம்மாேபட்ைட 

(ேப)வார்டு 4 - சுந்தராம்பாைளயம் அrசன காலனி, காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 

4.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு2 - சுந்தராம்பாைளயம் வடக்கு , 

5.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 3 - சுந்தரம்பாைளயம் ெதற்கு , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி  

ஊமாெரட்டியூர்638311    

,ெதற்குப்பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு 

கட்டிடம்

1.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 2 - ஊமாெரட்டியூர் , 2.அம்மாேபட்ைட (ேப) 

வார்டு 2 - சுந்தரம்பாைளயம் , 3.அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 4 - 

அம்மாேபட்ைடெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ஊஞ்சப்பாைளயம்638311    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.பூதப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - பாலமரத்துக்ெகாட்டாய் , 

2.பூதப்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - சைடெபrயாக்கவுண்டணூர்,ராஜவ் 

நகர் , 3.பூதப்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - மணல்காடு காலனி , 

4.பூதப்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - குள்ளனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ஊஞ்சப்பாைளயம்638311    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.பூதப்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - பூதப்பாடி அருந்ததியர்  காலனி , 

2.பூதப்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - பூதப்பாடி,காட்டுெகாட்டாய்கள் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ஊஞ்சப்பாைளயம்638311    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி

1.பூதப்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ஊஞ்ப்பாைளயம் , 2.பூதப்பாடி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ஆதி திராவிடர் காலனி , 3.பூதப்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2&3 - ஊ.பாைளயம்.அண்ணாநகர்,கா.ெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ஊஞ்சப்பாைளயம்638311    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி

1.பூதப்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ஊஞ்சப்பாைளயம் அருந்ததியர் 

காலனி , 2.பூதப்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ஊஞ்சப்பாைளயம் 

கா.ெகாட்டாய்கள் வடக்கு பகுதி , 3.பூதப்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

ரங்கன்ேசr காந்திசிைல காட்டு ெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

சிங்கம்ேபட்ைட638311    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 6 

ெதற்கு பகுதி

1.படவல்கால்வாய் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - அம்மாேபட்ைட லட்சுமி நகர்வார்டு1 , 

2.படவல்கால்வாய் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - சிங்கம்ேபட்ைட ேகட்வார்டு2 , 

3.படவல்கால்வாய் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ஏr ேதாட்டம்வார்டு2 , 

4.படவல்கால்வாய்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - காட்டூர் (படவல் கால்வாய்)வார்டு1 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

சிங்கம்ேபட்ைட638311    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 8 

ெதற்கு பகுதி

1.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - சிங்கம்ேபட்ைட ேகட் புதுகாலனிவார்டு 2 

, 2.சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி)மற்றும் (ஊ) - சிங்கம்ேபட்ைட வார்டு 1 , 

3.படவல்கால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபாதியன்துண்டு காலனி வார்டு 2 , 

4.படவல்கால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஐயர்ேதாட்டம்வார்டு 2 , 

5.சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சிங்கம்ேபட்ைட அrசனத் ெதருவார்டு 

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

சிங்கம்ேபட்ைட638311    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

புதிய எண் 3

1.சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆட்டக்காலனூர்வார்டு 1 , 

2.சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசாட்ைடயனூர்வார்டு 1 , 

3.படவல்கால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசட்டியார் ேதாட்டம்வார்டு 2 , 

4.படவல்கால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஏr ேதாட்டம்வார்டு 2 , 

5.படவல்கால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புது காலனி (படவல் 

கால்வாய்)வார்டு 2 , 6.சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி),படவல்கால்வாய் (ஊ) - புது 

குவார்டர்ஸ்வார்டு 2 , 7.சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி),படவல்கால்வாய்  (ஊ) - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சிங்கம்ேபட்ைட638501    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

அைற எண் 1

1.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ஆனந்தம்பாைளயம் வார்டு2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சிங்கம்ேபட்ைட 638311    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - சூடமுத்தான்பட்டிவார்டு2 , 

2.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - குதிைரக்கல்ேமடுவார்டு2 , 

3.சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - மின்வாrயகுடியிருப்புவார்டு2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெமாண்டிபாைளயம்638311    

,வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் 

கிழக்குப்பகுதி

1.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - அலங்காrயூர் வார்டு3 , 

2.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - எல்ைலக்காடுவார்டு3 , 

3.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ெமாண்டிபாைளயம்வார்டு3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெமாண்டிபாைளயம்638311    

,வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் 

ேமற்குப்பகுதி

1.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - சின்ன சீரங்கனுர் வார்டு3 , 

2.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ெசண்டாபுதூர் வார்டு3 , 

3.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - பள்ளகாட்டு ேதாட்டம் வார்டு3 , 

4.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - சின்ன காட்டூர் வார்டு3 , 

5.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - சிங்கம்ேபட்ைட ெமயின் ேராடு  வார்டு1 

, 6.சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - சின்ன ேமட்டூர் வார்டு2 , 

7.சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - சின்ன வரீண் ெகாட்டாய்  வார்டு3 , 

8.சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - மானந்ேதாட்டம் வார்டு3 , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

பட்லூர்-638314    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு 4 - பட்லூர் வடக்குத் ேதாட்டம் , 

2.பட்லூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு 9 - காளிப்பட்டி கரட்டூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

பட்லூர்638314    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம்

1.பட்லூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு5 - நால்ேராடு , 2.பட்லூர்(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ)வார்டு4 - பட்லூர் காட்டுக் ெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

பூசாrயூர்638314    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி

1.பட்லூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - ெகம்மியம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

பூசாrயூர்638314    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

1.பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு 2 - பூசாrயூர் , 2.பட்லூர்(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ)வார்டு 3 - மாக்கல்லூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

மறவன்குட்ைட638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்  புதிய 

கட்டிடம்

1.பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு6 - மறவன்குட்ைட , 2.பட்லூர்(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு7 - மறவன்குட்ைட ேமற்கு ெதரு , 3.பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ 

வார்டு7 - மறவன்குட்ைட காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 அrஜன நல துவக்கப்பள்ளி 

ெசாக்கநாதன் கரட்டுச்ேசr638314    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு8 - ெபாய்யன்குட்ைட , 2.பட்லூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 9 - ெசாக்கநாதமைலயூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

47 47 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி 

ெவள்ளித்திருப்பூர்-638311    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

(வலதுபுறம்)

1.பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 10,12 - ெபாம்மன்பட்டி,அண்ணாநகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 

ெவள்ளித்திருப்பூர் -638311    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு  

பகுதி (இடதுபுறம்)

1.பட்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு12 - ெபாம்மன்பட்டி புதுவலவு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெமாசுக்கவுண்டனூர்638314    ,ெதற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு13 - முத்துகவுண்டன்புதூர், 

ெமாசுக்கவுண்டனூர் , 2.பட்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு13,14 - 

ெவங்கக்கல்லூர் பூசாrயூர்,ெமாசுக்கவுண்டணூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 

ேகாணமூக்கனூர் 638314     ,கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு தார்சு கட்டிடம்

1.அட்டவைணபுதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அட்டவைணபுதூர்,காலனி வார்டு1 , 

2.அட்டவைணப்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெமயின் ேராடு வார்டு1 , 

3.அட்டவைணபுதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நடுத்ெதரு வார்டு1 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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51 51 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 

ேகாணமூக்கனூர் 638314     ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.அட்டவைணபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெபத்தக்காபாைளயம்அங்கமுத்துகாலனிவார்டு2 , 2.அட்டவைணபுதூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - அட்டவைணபுதூர் ெமயின் ேராடு  வார்டு2 , 3.அட்டவைணபுதூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - சமயதாரனூர் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 

ேகாணமூக்கனூர் 638314     ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.அட்டவைணபுதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேகானமூக்கனூர் காலனி  வார்டு2 , 

2.அட்டவைணபுதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேகானமூக்கனூர் கஸ்பா வார்டு 2 , 

3.அட்டவைணபுதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பனங்காடு வார்டு2 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

முகாசிப்புதூர்638314    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகாத்துக்காரன் ெகாட்டாய்  வார்டு1 , 

2.முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - முகாசிப்புதூர் அrசனகாலனி 2 வார்டு 1,2 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊராட்சிஒனறியதுவக்கப்பள்ளிமுகாசிப்

புதூர்638314    ,ஓட்டு கட்டிடம் 

வடேமற்கு பகுதி

1.முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முகாசிப்புதூர்கஸ்பா வார்டு 2 , 

2.முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேதாப்புக்காட்டூர் வார்டு1 , 3.முகாசிப்புதூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெசாட்ைடபாைறவதீி வார்டு2 , 4.முகாசிப்புதூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - கிழக்குமாrயம்மன்ேகாவில்வதீி வார்டு2 , 5.முகாசிப்புதூர்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - குறிச்சிேராடு2 வார்டு2 , 6.முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி2 வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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55 55 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிமுகாசிப்

புதூர்638314    ,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - சின்ன முளியனூர் வார்டு3 , 

2.முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2,3 - நாகனூர் , 3.முகாசிப்புதூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)வார்டு2 - அம்மன்ேகாவில்ேதாட்டம் வார்டு2 , 4.முகாசிப்புதூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - கள்ளியான்காட்டுபுதூர் , 5.முகாசிப்புதூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு1,2 - முகாசிப்புதூர் அrசனகாலனி வார்டு1,2 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிகுறிச்சி6

38314    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கைரேமடு வார்டு1 , 2.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு1 - முனியப்பன் ேகாவில் வதீி , 3.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - 

கருப்பமூப்பனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

குறிச்சி 638314    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - குறிச்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 

குறிச்சி-638314    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,2 - குறிச்சி , 2.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு 2 - திருெவன்ெகாட்டாய் , 3.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 2 - 

களராமணி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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59 59 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிகுறிச்சி6

38314    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 2 - நாகம்பாைளயம் , 2.குறிச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ெபாட்டலிக் ெகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிகூச்சிக

ல்லூர்638314    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெசம்படாபாைளயம்வார்டு 2 3 , 2.குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - சுப்புராயன் ெகாட்டாய்வார்டு3 , 3.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

கூச்சிகல்லூர் காட்டுெகாட்டாய்வார்டு3 , 4.குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

அக்கைரயூர்வார்டு3 , 5.குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராமாச்சிபாைளயம் 

காட்டுெகாட்டாய்வார்டு3 , 6.குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாச்சகாலனூர்வார்டு3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிகூச்சிக

ல்லூர்638314    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கூச்சிக்கல்லூர் வார்டு6 , 2.குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - இராமாச்சிபாைளயம் வார்டு7 , 3.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

ெசல்லங்குட்ைட வார்டு8 , 4.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெசல்லிகவுண்டனூர் 

வார்டு9  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிெசல்லி

கவுண்டனூர்638314    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி

1.குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - சீலம்பட்டி வார்டு10 , 2.குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - ெசல்லிக்கவுண்டனூர் சக்கிலிெதரு வார்டு9 , 3.குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - ெசல்லிக்கவுண்டனூர் வார்டு9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளிெசம்படாபாைளயம்638

314    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ேமாளக்கவுண்டன்ெகாட்டாய் வார்டு 1 

, 2.பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - மணக்காடு வார்டு1 , 3.பூனாச்சி 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - பழனிேவல்புரம் வார்டு1 , 4.பூனாச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - இராமசந்திரபுரம் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளிெசம்ப

டாபாைளயம்638314    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - நத்தேமடு வார்டு2 , 2.பூனாச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ஒனாக்கல் ேமடு வார்டு3 , 3.பூனாச்சி(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு1 - கத்திrயான் காடு வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளிெசம்ப

டாபாைளயம்638314    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குபகுதி

1.பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெசம்படாபாைளயம் வார்டு2 , 

2.பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெகாண்ைடயன் ெகாட்டாய் வார்டு2 , 

3.பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ேகாணெரட்டிபாைளயம் வார்டு3 , 

4.பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - புதுவலவு காலனி வார்டு3 , 

5.பூனாச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ஓனாக்கல் ேமடு வார்டு3 , 6.பூனாச்சி 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ேதாப்புத்ேதாட்டம் வார்டு2 , 7.பூனாச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - குப்பகவுண்டன்காலனி வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

66 66 ஊராட்சிஅலுவலகம்காடப்பநல்லூர்6383

11    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.காடப்பநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - காடப்பநல்லூர் வார்டு2 , 

2.காடப்பநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பரசுராமன் காட்டுர் வார்டு1 , 

3.காடப்பநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபரமச்சிபாைளயம் வார்டு2 , 

4.காடப்பநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - குருவனூர் ேகாவிந்தபாைளயம் வார்டு2 

, 5.காடப்பநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - முத்தகவுண்டனூர் வார்டு1 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிகாடப்பந

ல்லூர்638311    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.காடப்பநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - காடப்பநல்லூர் 

முத்துகவுண்டணூர் , 2.காடப்பநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - 

காடப்பநல்லூர், காட்டுக்ெகாட்டாய் , 3.காடப்பநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு1 - பரசுராமன்காட்டூர் , 4.காடப்பநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு1 - 

பங்களாத்ேதாட்டம் , 5.காடப்பநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

ெபரமிச்சிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 

மாணிக்கம்பாைளயம் 638314    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1 - சுள்ளிேமடு , 2.குறிச்சி 

(வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1 - மாணிக்கம்பாைளயம் கஸ்பா , 

3.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1 - சங்ேகாதிேதாட்டம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

69 69 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 

குதிைரக்கல்ேமடு-638314    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1 - குதிைரகல்ேமடு ெமயின் 

ேராடு , 2.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - குதிைரகல்ேமடு வார்டு2 , 

3.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - குதிைரக்கல்ேமடு காலனி வார்டு2 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 

மாணிக்கம்பாைளயம் 638314    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு  பகுதி

1.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - கூலிகாடு வார்டு1 , 2.குறிச்சி 

(வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - சிங்கிலி ெகாட்டாய் வார்டு2 , 3.குறிச்சி 

(வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - ஆனந்தம்பாைளயம் வார்டு2 , 4.குறிச்சி 

(வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - பூஞ்ேசாைல ெகாட்டாய் வார்டு2 , 5.குறிச்சி 

(வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - மாணிக்கம்பாைளயம் பிrவு வார்டு1 , 

6.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1 - மாணிக்கம்பாைளயம் 

பிrவு , 7.குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ)வார்டு1 - 

மாணிக்கம்பாைளயம் புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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71 71 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கபள்ளிெபrயகு

ரும்பபாைளயம்638314    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - மாணிக்கம்பாைளயம் வார்டு 2 , 

2.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - ெபrயகுரும்பபாைளயம் வார்டு 2 

, 3.குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - சின்னகுரும்பபாைளயம் வார்டு 2 

, 4.குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - இந்திரா நகர் வார்டு 2 , 5.குறிச்சி 

(வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - சின்னாகவுண்டனூர் வார்டு 2 , 6.குறிச்சி 

(வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) - வண்ணாந்துைறேமடு வார்டு 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ெபrயகுரும்பபாைளயம் 638314    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2 - ெபrயகுரும்பபாைளயம் , 

2.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு 3 - குன்னுைடயானூர் , 

3.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ)வார்டு 2 - புதுநகரம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ெபrயயாண்டிபாைளயம் 638314    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு3 - 

ெபrயாண்டிபாைளயம்அrசன ெதரு , 2.குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் 

(ஊ) வார்டு3 - ெதாட்டிபாைளயம் , 3.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) 

வார்டு3 - ெபrயாண்டிபாைளயம் , 4.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் 

(ஊ)வார்டு3 - காசிமாரன்ேதாட்டம் , 5.குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் 

(ஊ)வார்டு3 - காட்டூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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74 74 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கபள்ளி,ஒலகடம்

638314    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.ஒலகடம் (ேப) வார்டு 8 - குஞ்சுமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.ஒலகடம் 

(ேப) வார்டு8 - முஸ்lம் வதீி , 3.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு8 - குலாளர் ெதரு , 

4.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 8 - ஆதிதிராவிடர் காலனி , 5.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 

8 - ெபrயண்ணபிள்ைள சந்து , 6.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு8 - நாடார் வதீி , 

7.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 8 - நாவிதர் வதீி , 8.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 8,14 - 

ஓலகடம் ெமயின் ேராடு , 9.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு14 - ெபருமாள் ேகாவில் 

வதீி , 10.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 14 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 11.ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு14 - ஒட்டபாைளயம் ேராடு , 12.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 14 - காந்தி 

ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி ஒலகடம் - 

638314    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 2 - குட்ைடேமடு , 2.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 2 - 

கங்காய்ேதாட்டம் , 3.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு12 - ெவடிக்காரன்பாைளயம் 

கிழக்குெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி ஒலகடம் - 

638314    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு12 - தாண்டாம்பாைளயம் காட்டுெகாட்டாய் , 

2.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு13 - தாண்டாம்பாைளயம் ெதற்கு ெதரு , 3.ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு 13 - தாண்டாம்பாைளயம் வடக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
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77 77 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ஒலகடம்-

638314    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 2 - காந்தி சதுக்கம் , 2.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 2 - 

ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதீி , 3.ஒலகடம் (ேப) வார்டு 2 - 

மில்ேமட்டுெகாட்டாய்கள் , 4.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 1 - குன்றியூர் , 

5.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 1 - சின்னகவுண்டன்காட்டுெகாட்டாய்கள் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி ஒலகடம்-

638314    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 13 - தாண்டாம்பாைளயம் அrசனகாலனி , 

2.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 13 - தாண்டாம்பாைளயம் புதுக்காலனி , 3.ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு 15 - குந்துபாயூர் , 4.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 15 - 

தாசகவுண்டன்காட்டுெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 

நாகிெரட்டிபாைளயம்638314    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 3 - மந்திெரட்டிெகாட்டாய்கள் 1 . 54 , 2.ஒலகடம் (ேப) 

 வார்டு 3 - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி  1 . 44 , 3.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 3 - 

அங்காளம்மன் ேகாவில் வதீி  1 . 58 , 4.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 3 - 

நாகிெரட்டிபாைளயம் கிழக்கு வதீி  1 . 9 , 5.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 3 - 

நாகிெரட்டிபாைளயம் நடுெதரு 1 . 43 , 6.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 4 - 

ெரட்டியார்ெகாட்டாய் 1 . 3 , 7.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 4 - ெபான்னிெகாட்டாய் 

1 . 23 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெகாளந்தபாைளயம் 638314    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 4 - ெகாளந்தபாைளயம் கீழ்ெதரு 1 30 , 2.ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு 4 - ெகாளந்தபாைளயம் நடுத்ெதரு 1 40 , 3.ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 5 - ெகாளந்தபாைளயம் மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு 1 . 69 , 4.ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு 5 - ெகாளந்தபாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்1 . 63 , 5.ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு 5 - ெகாளந்தபாைளயம் , 6.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 5 - 

ெகாளந்தபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெகாளந்தபாைளயம் 638314    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 4 - ெபாடாரக்கவுண்டர்காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்1 . 71 , 

2.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 6 - மும்மிெரட்டிபாைளயம்காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்1. 27 

, 3.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 6 - மும்மிெரட்டிபாைளயம் அrசனகாலனி1 . 67 , 

4.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 6 - மும்மிெரட்டிபாைளயம்ெதற்குெதரு1 . 37 , 

5.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 6 - மும்மிெரட்டிபாைளயம் வடக்குெதரு 1 . 27 , 

6.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 6 - குங்குமபாைளயம் 1 . 40 , 7.ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 6 - குங்குமபாைளயம் காலனி 1 . 10 , 8.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 6 - 

மும்மிெரட்டிபாைளயம்ேமற்குெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தாளபாைளயம்638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 7 - புைகயிைலெரட்டியூர் 1 . 25 , 2.ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு7 - ராஜகுமாரனூர் 1 . 99 , 3.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு7 - ெதக்கூர் 3131 , 

4.ஒலகடம் (ேப) வார்டு 7 - தாளபாைளயம் ேமடு 1 40 , 5.ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 9 - தாளபாைளயம் ெதற்குவதீி 1. 70 , 6.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 9 - 

தாளபாைளயம் வடக்குவதீி 1 . 25 , 7.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 9 - 

தாளபாைளயம் காட்டுெகாட்டாய்கள் 1 . 32 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிதாளபா

ைளயம்638314    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 9 - தாளபாைளயம் அrசன காலனி , 2.ஒலகடம் (ேப) 

 வார்டு 9 - தாளபாைளயம் ெஜயந்தி காலனி , 3.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 9 - 

சின்னகருக்குபாைளயம் , 4.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 10 - 

ெமாசுவன்பழனிகாட்டுெகாட்டாய்கள் , 5.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 10 - 

கூனக்காபாைளயம் குறவன்காலனி , 6.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 10 - 

கூனக்காபாைளயம் கிழக்குவதீி , 7.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 10 - 

கூனக்காபாைளயம் மாrயம்மன்ேகாவில் வதீி  கிழக்கு , 8.ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 10 - கூனக்காபாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி   ேமற்கு , 
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84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தாளபாைளயம் 638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்  வடக்குபகுதி

1.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 11 - ெபrயகருக்குபாைளயம் , 2.ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 11 - ேமாளகவுண்டன்ெகாட்டாய் , 3.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 11 - 

சின்னாக்கவுண்டன்காட்டுெகாட்டாய் , 4.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 11 - 

ேசாைலயம்பாைளயம்மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 5.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 

11 - ேசாைலயம்பாைளயம் நடுத்ெதரு , 6.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 11 - 

ேசாைலயம்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய் , 7.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 11 - 

ெவடிக்காரன்பாைளயம் மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி , 8.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 12 

- ெவடிக்காரன்பாைளயம் ேமற்குெதரு , 9.ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 12 - 

ெவடிக்காரன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ேகசrமங்கலம் 638314    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - சலுக்கனூர்வார்டு1 , 

2.ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆண்டிகவுண்டன்புதூர்வார்டு1 , 

3.ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சித்தார்காட்டுெகாட்டாய்வார்டு1 , 

4.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேகசrமங்கலம்காட்டுெகாட்டாய்வார்டு1 , 

5.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேகசrமங்கலம்வார்டு1 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிேகசrம

ங்கலம்  638314    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சித்தார் 

ேமட்டூர்ெமயின்ேராடு,குறிச்சிேராடுவார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

- -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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87 87 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிேகசrம

ங்கலம்  638314    ,வடக்கு பார்த்த 

ஆஸ்ேபக்டஸ் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆண்டிகவுண்டன்புதூர்சி.காட்டுக் 

ெகாட்டாய்கள்வார்டு1 , 2.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - 

ேகாம்புத்ேதாட்டம்,பச்சா.ம.ேதாட்டம்,படுக.ேதாட்டம்வார்டு 1 , 

3.ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேமட்டுக்காடு ெபrயாங்காடுவார்டு1 , 

4.ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேகசrமங்கலம் பிrவுவார்டு1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ேகசrமங்கலம்  638314    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேகசrமங்கலம் 

ஆதிதிராவிடர்காலனிவார்டு2 , 2.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

ேகசrமங்கலம்,காட்டுெகாட்டாய்வார்டு2 , 3.ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) -

 கூத்தம்பட்டிகாட்டுெகாட்டாய்வார்டு2 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ேகசrமங்கலம்  638314    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கூத்தம்பட்டி கவுண்டர் ெதருவார்டு3 , 

2.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கூத்தம்பட்டிெசட்டியார்ெதருவார்டு2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளிகுப்பிச்சிபாைள

யம்638314    ,வடக்கு பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ஏமம்பாைளயம் 1 278வார்டு4 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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91 91 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளிகுப்பிச்சிபாைள

யம்638314    ,வடக்கு பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்( ஊ)வார்டு4 - நல்லிபாைளயம்ேசவண்டியூர் 

292.499 520 .582 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 அரசு உயர்.நிைலப்பள்ளி 

குப்பிச்சிபாைளயம்638314    ,வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

குப்பிச்சிபாைளயம்,காட்டுெகாட்டாய்கள்வார்டு5 , 2.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - மாமரத்ேதாட்டம்வார்டு5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 அரசு உயர்.நிைலப்பள்ளி 

குப்பிச்சிபாைளயம்638314    ,வடக்கு 

பார்த்த புதிய எஸ்.எஸ்.எ தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

கண்ணாங்கரடு,ராமகவுண்டன்புதூர்வார்டு5 , 2.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)வார்டு4 - 

குட்டமுனியப்பன்ேகாயில்,நல்லிபாைளயம்,குடுமியான்புதூர , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 அரசு உயர்.நிைலப்பள்ளி 

குப்பிச்சிபாைளயம்638314    ,ெதற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - குப்பிச்சிப்பாைளயம்வார்டு6 , 

2.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - குப்பிச்சிப்பாைளயம் 

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்வார்டு6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

குப்பிச்சிபாைளயம்-638314    ,வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெரட்டியார் ேதாட்டம்வார்டு7 , 

2.ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கிருஷ்ணாபுரம்வார்டு7 , 

3.ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வாய்க்கால்ேமடு 

காட்டுெகாட்டாய்கல்வார்டு7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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96 96 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

கல்பாவி638314    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கல்பாவி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு  1 - ெதாட்டிப்பாைளயம் முத்துெரட்டியூர் 

1 . 307 , 2.கல்பாவி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு  2 - கட்டியகவுண்டனூர் 314 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

கல்பாவி638314    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.கல்பாவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - கந்தாம்பாைளயம், 

ெபrயகுரும்பாைளயம் காலனி , 2.கல்பாவி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - 

கல்பாவி நல்லிபாைளயம், ேமலூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ஒட்டப்பாைளயம்638314    ,வடக்கு 

பார்த்தஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி

1.ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - குந்துபாயூர் 

இராமகவுண்டனூர் ேவட்டுவனூர் , 2.ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு 1 - ஒட்டபாைளயம் , ெவள்ளக்கரட்டூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ஒட்டப்பாைளயம்638314    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,2 - சி .தா.பாைளயம் , 

ந.த.ெகாட்டாய் , கி. ெகாட்டாய் , 2.ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2 - ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100 ஊராட்சி ஓன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

சின்னபருவாச்சி-638501    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3 - ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் 

(க.எண் 1 முதல் 201 வைர) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊராட்சி ஓன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

சின்னபருவாச்சி-638501    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3 - ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் 

(க.எண் 202 முதல் 389 வைர) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊராட்சி ஓன்றியதுவக்கப்பள்ளி 

அம்மன்பாைளயம்638312    ,ேமற்கு 

பார்த்த புதிய ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.பருவாச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி வார்டு1 , 

2.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - இந்திராநகர் வார்டு 1 , 3.பருவாச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - அம்மன்பாைளயம் 1வது ெதரு  வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

அம்மன்பாைளயம் 638312    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அம்மன்பாைளயம் ேமற்குவதீி வார்டு 1 , 

2.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 1 - அம்மன்பாைளயம் ெதற்கு ெதரு , 

3.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 1 - அம்மன்பாைளயம் கிழக்கு ெதரு , 

4.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு1 - அம்மன்பாைளயம் வடக்கு ெதரு , 

5.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேநருநகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

104 104 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

பருவாச்சி638312    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பருவாச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெதாட்டியனூர் வார்டு 2 , 2.பருவாச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - பாலம்பாைளயம் வார்டு 2 , 3.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

காந்திநகர் வார்டு 2 , 4.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பருவாச்சி வார்டு 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

பருவாச்சி638312    ,ெதற்கு பார்த்த 

பைழயஓட்டு கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி

1.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - சத்தியாநகர் வார்டு 2 , 2.பருவாச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - பிச்சனூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

பருவாச்சி638312    ,பைழய ஓட்டுக் 

கட்டிடம் ெதற்கு பார்த்தது ேமற்கு 

பகுதி

1.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பருவாச்சி வடக்குெதரு வார்டு 3 , 

2.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பருவாச்சி வார்டு 3 , 3.பருவாச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - நடுவதீி வார்டு 3 , 4.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

அண்ணாநகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

பருவாச்சி 638312    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - புரசக்காட்டூர் வார்டு 3 , 2.பருவாச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - புதுெபருமாபாைளயம் வார்டு 3 , 3.பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) -

 பருவாச்சிகாட்டூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ஆண்டிபாைளயம்638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபான்ைனயகவுண்டனூர் வார்டு 1 , 

2.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கிருஷ்ணாபுரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ஆண்டிபாைளயம்638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ஆண்டிப்பாைளயம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ஆண்டிபாைளயம் 638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த பைழய தார்சு  கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ஆண்டிபாைளயம்புதூர் வார்டு 1 , 

2.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - விஷ்ணுநகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

ஆண்டிபாைளயம்638314    ,வடக்கு 

பார்த்த கூடுதல் ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காட்டூர் அrசனகாலனி வார்டு 2 , 

2.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - கல்வாநாயக்கனூர் அrசனகாலனி 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

கண்ணடிபாைளயம்638314    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேபாத்தநாயக்கன்புதூர் வார்டு 3 , 

2.ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேபாத்தநாயக்கனூர் வார்டு 3 , 

3.ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காத்தாம்பாைளயம் வார்டு 3 , 

4.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகாம்புக்காடு வார்டு 3 , 

5.ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சக்திநகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

கண்ணடிபாைளயம்638314    ,ேமற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1.ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கண்ணடிபாைளயம், வார்டு 3 , 

2.ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கன்னடிபாைளயம் காலனி வார்டு 3 , 

3.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெமாண்டிபாைளயம் வார்டு 3 , 

4.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - புதுப்பாைளயம்காட்டுக்ெகாட்டாய் 

, 5.ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பச்சப்பாளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

கூனக்காபாைளயம்638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த பைழய ஓட்டு கட்டிடம்

1.ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கூனக்காபாைளயம் வார்டு 4 , 

2.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பச்சப்பாளி வார்டு 4 , 3.ைமலம்பாடி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - ேசாைலயம்பாைளயம் காலனி வார்டு 4 , 4.ைமலம்பாடி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - அத்திமரத்ேதாட்டம் வார்டு 4 , 5.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) -

 ேசாைலயம்பாைளயம் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

115 115 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

கூனக்காபாைளயம்638314    ,ேமற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சானார்பாைளயம் ேசr வார்டு 4 , 

2.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - ெகாண்டுெரட்டிபாைளயம் 

ரங்கன்நகர் , 3.ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெதற்கு ேதாட்டம் வார்டு 4 , 

4.ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சானார்பாைளயம் வார்டு 4 , 

5.ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ரங்க நகர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 

வ.ீேமட்டுப்பாைளயம்638301    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.சந்நியாசிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சந்நியாசிப்பட்டி வார்டு1 , 

2.சந்நியாசிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேமட்டுப்பாைளயம் வார்டு2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

சின்னெபrச்சிபாைளயம638311    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.வரதநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - வரதநல்லூர்வார்டு 1 , 2.வரதநல்லூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - சின்னெபrச்சிபாைளயம்புதூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி 

சின்னெபrச்சிபாைளயம் 638311    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.தாளகுளம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - தாளகுளம் வார்டு 6 , 2.வரதநல்லூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - சின்னெபrச்சிபாைளயம் அrசனகாலனி வார்டு 1 , 

3.வரதநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சின்னெபrச்சிபாைளயம் வார்டு 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

119 119 ேநதாஜிநிதிஉதவிதுவக்கப்பள்ளி 

கூலிக்காரன்பாைளயம் 638311    

,வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.வரதநல்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - கூலிக்காரன்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊராட்சி அலுவலகம் 

ெவங்கக்கல்ேமடு638311    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.வரதநல்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - கூலிக்காரன்பாைளயம் 

அrசனத்ெதரு , 2.வரதநல்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - வரதநல்லூர் , 

3.வரதநல்லூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - ெவங்கக்கல் ேமடு , 4.வரதநல்லூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 5 - கரும கவுண்டன்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளிதிப்பி

ெசட்டிபாைளயம்638302    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 1 - திப்பிெசட்டிபாைளயம் , 

2.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 2 - புதுக்காைடயாம்பட்டி , 

3.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 3 - பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி 

, 4.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 4 - அம்மன்ேகாவில்வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஊராட்சிஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

திப்பிெசட்டிபாைளயம்638302    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 1 - ேசர்வராயன்பாைளயம் 

(கதவு எண் 1 முதல் 87 வைர) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

123 123 ஊராட்சிஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

திப்பிெசட்டிபாைளயம்638302    

,ேமற்கு பார்த்த ஆஸ்ெபட்டாஸ் 

கட்டிடம்

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 1 - ேசர்வராயன்பாைளயம் 

(கதவு எண் 88 முதல் 635 வைர) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெதாட்டிபாைளயம்638302    ,வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 2 - 

தாளப்ைபயனூர்அrசனகாலனி , 2.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) 

வார்டு 3 - ெதாட்டிபாைளயம் , 3.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 

4 - தாளப்ைபயனூர் , 4.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 5 - 

மணக்காட்டு ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊராட்சி ஓன்றிய து,பள்ளி 

ெதாட்டிபாைளயம்638302    

,கிழக்குபார்த்தபுதிய தார்சு 

கட்டிடம்வடக்குபகுதி

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 7 - ெதாட்டிபாைளயம் , 

2.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 8 - ெசம்மன் குழி , 3.பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 8 - பனக்காடு ெதரு , 4.பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 8 - வrீ காட்டு ேதாட்டம் , 5.பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 8 - பைழயேசr , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

126 126 ஊராட்சி ஓன்றிய து,பள்ளி 

ெசலம்பகவுண்டம்பாைளயம்638302    

,ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 9 - 

ெசலம்பகவுண்டன்பாைளயம் , 2.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 

9 - ெசலம்பகவுண்டன்பாைளயம் ேதாட்டகாட்டுபுதூர் , 3.பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 11 - ேமாளக்கவுண்டன்புதூர் , 4.பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 10 - ெகாட்ைடக்காட்டுப்புதூர் , 5.பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம்(ஊ) வார்டு 11 - அருைமக்காரன்புதூர் , 6.பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 11 - ேமாளக்கவுண்டன்புதூர் காலனி , 

7.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 11 - ேமாளக் கவுண்டர் புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊராட்சிஓன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

சங்கரகவுண்டம்பாைளயம்638311    

,ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) - ஏரப்பநாய்க்கன்பாைளயம், 

ெசட்டிக்காரன்ேதாட்டம் வார்டு12, , 2.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) - 

அஞ்சுவல்லக்காடு, பூசாrபணங்காடு வார்டு 15,16 , 3.பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) - ஏரப்பநாய்க்கன்பாைளயம் வார்டு12 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

சங்கரகவுண்டம்பாைளயம்638311    

,ேமற்கு பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் 

வடக்குபகுதி

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) - சங்கரகவுண்டன்பாைளயம்  வார்டு13 

14 , 2.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) - சங்கரகவுண்டம்பாைளயம் 

அண்ணாநகர்வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஊராட்சிேகாட்ைட-638302    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குபகுதி

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம்(ஊ) வார்டு15 - ஊராட்சிேகாட்ைட , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஊராட்சிேகாட்ைட-638302    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம்(ஊ) வார்டு15 - ஊராட்சிேகாட்ைட , 2.பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 15 - மின்வாrயகுடியிருப்பு ேபேரஜ் , 

3.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 15 - ஜவீாநகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஊராட்சிேகாட்ைட-638302    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சுகட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 16 - ஊராட்சிக்ேகாட்ைட , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஊராட்சிேகாட்ைட-638302    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 15,16 - ஊராட்சிேகாட்ைட எம் 

ஜி ஆர் நகர் , 2.பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 15 - 

அஞ்சுவல்லக்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய து.ப்பள்ளி 

துருசாம்பாைளயம்638312    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1.ஜம்ைப (ேப) வார்டு 1 - ெபrய கருப்புச்சாமி ேகாவில்வதீி , 2.ஜம்ைப  (ேப)  

வார்டு 1 - முத்தாளம்மன் ேகாவில்வதீி , 3.ஜம்ைப (ேப) வார்டு 2,6,9 - 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ஜம்ைப  (ேப)  வார்டு 1 - மாகாளியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 5.ஜம்ைப  (ேப)  வார்டு 1 - ேவப்பங்காட்டுபுதூர் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

நல்லிபாைளயம்638312    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1.ஜம்ைப  (ேப)  வார்டு 1 - சின்னகருப்புசாமி ேகாவில் ெதரு , 2.ஜம்ைப  (ேப) 

 வார்டு 2,6,9 - மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ஜம்ைப  (ேப)  வார்டு 2 - 

நல்லிபாைளயம் ேமற்கு ெதரு , 4.ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 2 - நல்லிபாைளயம் 

கிழக்கு வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

வாய்க்கால்பாைளயம்-638312    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஜம்ைப ( ேப)  வார்டு 3 - பிளகிr நாயக்கன்பாைளயம் , 2.ஜம்ைப (ேப)  

வார்டு 4 - ெசலம்பகவுண்டன்பாைளயம் கிழக்கு வதீி , 3.ஜம்ைப (ேப) - 

சின்னியம்பாைளயம் புதூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

வாய்க்கால்பாைளயம்638312    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ஜம்ைப (ேப) - வாய்க்கால் வதீி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

- -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஜம்ைப638312    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 4,5 - சின்னியம்பாைளயம் ஜம்ைப ேராடு , 2.ஜம்ைப 

(ேப)  வார்டு 5 - பத்தரகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

ஜம்ைப638312    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 5 - மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி (சீதாபாைளயம் ) வார்டு 

6 , 2.ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 6 - ெபrய ஆண்டவர் ேகாவில் ெதருசீதாபாைளயம் 

)  வார்டு 6 , 3.ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 6 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  

சின்னேமாலபாைளயம்வார்டு 5,6 , 4.ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 6 - மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு அrஜன ெதருவார்டு 6 , 5.ஜம்ைப (ேப) - காந்தி நகர்  வார்டு 5 

, 6.ஜம்ைப (ேப) - விேவகானந்தர்  ெதரு வார்டு6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

ஜம்ைப638312    ,ெதற்கு பார்த்த 

மத்திய ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ஜம்ைப (ேப) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  வார்டு 7,9 , 2.ஜம்ைப(ேப) - 

மதரசா வதீி வார்டு 9 , 3.ஜம்ைப (ேப) - ஆண்டவர் வதீி வார்டு 9 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 சி.எஸ்.ஐ நிதிஉதவிதுவக்கப்பள்ளி 

ஜம்ைப638312    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டுக் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஜம்ைப (ேப) - சத்தி ேராடு வார்டு 5,8 , 2.ஜம்ைப (ேப) - பாரதி நகர் வார்டு 8 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

141 141 சி.எஸ்.ஐ நிதிஉதவிதுவக்கப்பள்ளி 

ஜம்ைப 638312    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்குபகுதி

1.ஜம்ைப (ேப) - பழனியாண்டவர் ேகாவில் ெதரு வார்டு7,8 , 2.ஜம்ைப (ேப) - 

மசூதி ெதரு வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

தளவாய்ேபட்ைட-638312    ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

1.ஜம்ைப (ேப) - பவானி நதி வதீி  வார்டு 10 , 2.ஜம்ைப (ேப) - 

சத்திெமயின்ேராடுெபrயேமாளபாைளயம்வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

தளவாய்ேபட்ைட-638312    ,ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி

1.ஜம்ைப (ேப) - ஓங்காளியம்மன்ேகாயில்வதீி வார்டு 10 , 2.ஜம்ைப (ேப) - 

சவலக்கல் வதீி வார்டு 11 , 3.ஜம்ைப (ேப) - ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு வார்டு 

11,15 , 4.ஜம்ைப (ேப) - தபால் நிைலய வதீி  வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

தளவாய்ேபட்ைட638312    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

1.ஜம்ைப (ேப) - மாேதஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு ,தளவாய்ேபட்ைட வார்டு 12 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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145 145 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

தளவாய்ேபட்ைட638312    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்குபகுதி

1.ஜம்ைப (ேப) - விநாயகர் ேகாவில் வதீி,தளவாய்ேபட்ைட வார்டு 12 , 

2.ஜம்ைப (ேப) - ெசகுடன்பாைலயம் வார்டு 11 , 3.ஜம்ைப (ேப) - 

மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி ெபருமாபாைளயம் வார்டு 13 , 4.ஜம்ைப (ேப) - 

கூடல் நகர் வார்டு 10 , 5.ஜம்ைப (ேப) - தபால் நிைலயவதீி,தளவாய்ேபட்ைட 

வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி 

கருக்குபாைளயம்638312    ,கிழக்கு 

பார்த்த வில்ைல கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.ஜம்ைப (ேப) - புதூர் ேராடு,ெபருமாபாைளயம்  வார்டு 13 , 2.ஜம்ைப (ேப) - 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி,ெபருமாபாைளயம் வார்டு 13 , 3.ஜம்ைப (ேப) - 

ெசரங்காடு ெதரு,கருக்குபாைலயம் வார்டு 13 , 4.ஜம்ைப (ேப) - கலுங்கு ெதரு 

வார்டு 13 , 5.ஜம்ைப (ேப) - நத்தக்காட்டு ெதரு வார்டு 14 , 6.ஜம்ைப (ேப) - 

ெதற்கு ெதரு வார்டு 14 , 7.ஜம்ைப (ேப) - விநாயகர் ேகாவில் ெதரு வார்டு 

12,14 , 8.ஜம்ைப (ேப) - நாடார் ெதரு வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ெபrயவடமைலபாைளயம்638312    

,ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஜம்ைப (ேப) - ெபருமாள் ேகாவில் வதீி வார்டு 15 , 2.ஜம்ைப (ேப) - 

அப்பிச்சியார் ேகாவில் வதீி வார்டு 15 , 3.ஜம்ைப (ேப) - காமராஜ் காலனி 

வார்டு 15 , 4.ஜம்ைப (ேப) - ஆலமரத்து வதீி வார்டு 15 , 5.ஜம்ைப (ேப) - 

சின்னவடமைலபாைளயம் வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

புன்னம்638312    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.புன்னம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசல்லிங்காம்பாைளயம் , அங்கப்பன் 

ெகாட்டாய் வார்டு1 , 2.புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கூத்தாடிக்ெகாட்டாய், 

வார்டு1 , 3.புன்னம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபrய ேமட்டூர், வார்டு1 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

புன்னம்638312    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பாலப்பாைளயம் அய்யம்பாைளயம் , 

அம்மாைச ெகாட்டாய் வார்டு1 , 2.புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - சின்னேமட்டூர் 

வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

புன்னம்638312    ,ேமற்கு பார்த்த 

பின்பகுதி தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1.புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசல்லிகாம்பாைளயம், வார்டு1 , 2.புன்னம்(வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) - அங்கமுத்து ெகாட்டாய்,  வார்டு1 , 3.புன்னம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - குப்பண்ண ெகாட்டாய், வார்டு1 , 4.புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

ெசங்ேகாடம்பாைளயம், வார்டு1 , 5.புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கஸ்பா, 

வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 

ேவலாமரத்துர்638312    ,கிழக்கு 

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

1.புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேவலாமரத்தூர்,நாரபாைளயம் 

நல்லாநாயக்கனூர், வார்டு3 , 2.புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேவலாமரத்தூர், 

வார்டு3 , 3.புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நாராபாைளயம், வார்டு3 , 4.புன்னம் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேவலாமரத்தூர் காலனி, வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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152 152 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி,புன்னம் 

638312    ,ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு 

பின்புறம் ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - வி.டி.ஆர். ேதாட்டம், வார்டு3 , 2.புன்னம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - புன்னம் கஸ்பா, வார்டு2 , 3.புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புன்னம் 

பாைறகாடு, வார்டு2 , 4.புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புன்னம் அrஜனகாலனி, 

வார்டு2 , 5.புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி, வார்டு2 , 

6.புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பழனிநாயக்கனூர், வார்டு2 , 7.புன்னம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - சின்னான்மூப்பன் ேதாட்டம், வார்டு2 , 8.புன்னம்(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - ெசட்டிகுட்ைட, வார்டு2 , 9.புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பூசாr 

ரங்கநாயக்கனூர், வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ) - ராணா நகர் 

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ) - நடராஜபுரம் 

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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155 155 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ) - 

என்.ஜி.ஜி.ஒ.காலனி வார்டு 1 , 2.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் 

பாைளயம் (ஊ) - ேமட்டுர் ெமயின்ேராடு வார்டு 1 , 3.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட 

(வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ) - ேவதகிrபுரம் வார்டு 1 , 

4.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ) - வடக்குெதரு 

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ) - ெசங்காடு 

வார்டு 1 , 2.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ) - 

விைதபண்ைணேராடு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம் - 638301   

 ,ெதற்கு பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ) - 

குருப்பநாயக்கன்பாைளயம் வடக்கு ெதரு, வார்டு 1,2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்-638301    

,வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ) - 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம் ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 

2.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ) - ேமட்டுர் 

ெமயின் ேராடு வார்டு 2 , 3.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் 

பாைளயம் (ஊ) - என்.ஜி.ஜி.ஒ.காலனி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

159 159 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ) - ேராட்டrகாலனி 

வார்டு 3 , 2.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ) - 

கசாப்புகைடவதீி வார்டு 3 , 

3.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ) - ைபனான்ஸ் வதீி 

வார்டு 3 , 4.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ) - 

மேனாகரன் மளிைகவதீி வார்டு 3 , 

5.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ) - அருணகிrவதீி 

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம்  (ஊ) - 

பரணிைரஸ்மில்வதீி வார்டு 3 , 

2.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம்   (ஊ) - 

சதாசிவம்ைரஸ்மில்வதீி வார்டு 3 , 

3.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ) - 

சினிமாெகாட்டாய்வதீி வார்டு 3 , 

4.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ) - ேநதாஜிநகர் வார்டு 

3 , 5.ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம்  (ஊ) - 

அங்காளம்மன்ேகாவில்வதீி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

161 161 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி 

காைடயாம்பட்டி638301    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஆண்டிகுளம்  (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ) - பைழய காைடயம்பட்டி வார்டு1 2 

(க.எண் 1 முதல் 245 வைர) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி 

காைடயாம்பட்டி638301    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஆண்டிகுளம்  (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ) - பைழய காைடயம்பட்டி வார்டு1 2 

(க.எண் 246 முதல் 893 வைர) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி   

காமராஜர்நகர்638301    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - ெசாக்கராயன் காடு, வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

காமராஜர்நகர் 638301    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - ெசாக்கராயன் காடு, வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

காமராஜர்நகர் 638301    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - காமராஜ்நகர், வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

166 166 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

காமராஜர்நகர் 638301    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - காமராஜ்நகர், வார்டு 2 , 2.பவானி (ந) - ெமயின்ேராடு, வார்டு 2 

, 3.பவானி (ந) - ெசாக்கராயன் எக்ஸ்ெடன்சன், வார்டு 1 , 4.பவானி (ந) - 

காமராஜர் நகர் 2,ெபருமாள்புரம் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

காமராஜர்நகர்638301    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - வர்ணபுரம்5வதுேராடுஅண்ணாநகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வர்ணபுரம்638301    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - வர்ணபுரம் 1வதுேராடு வார்டு 5 , 2.பவானி (ந) - வர்ணபுரம் 

2வது ேராடு வார்டு 5 , 3.பவானி (ந) - வர்ணபுரம் 3 வதுேராடு வார்டு 4 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வர்ணபுரம்638301    ,கிழக்கு பார்த்த 

ெதன்புற பகுதி

1.பவானி (ந) - வர்ணபுரம் 4 வதுவதீி வார்டு 4 , 2.பவானி (ந) - வர்ணபுரம் 5 

வது ேராடு வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வர்ணபுரம்638301    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - மீனாட்சிகல்யாணமண்டபம்ேராடு வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வர்ணபுரம்638301    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - ெமயின்ேராடு வார்டு 4 , 2.பவானி (ந) - குருநாதகவுண்டர் வதீி 

வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 அரசினர் ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பவானி    638301    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற 

எண்.7

1.பவானி (ந) - நந்தனார் ெதரு வார்டு 12 , 2.பவானி (ந) - மகாத்மா காந்தி 

வதீி  வார்டு 12 , 3.பவானி (ந) - வாரசந்ைத ேராடு வார்டு 12,13 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 அரசினர் ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பவானி    638301    ,ெதற்கு பார்த்த 

புதிய மீட்டிங் ஹால் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி அைற எண்.3எ

1.பவானி (ந) - பழனிபுரம் 2வதுவதீி வார்டு 9 , 2.பவானி (ந) - பழனிபுரம் 3 

வதுவதீி வார்டு 9 , 3.பவானி (ந) - பழனிபுரம் 5 வது வதீி வார்டு 9 , 4.பவானி 

(ந) - பழனிபுரம் 6 வதுவதீி வார்டு 9 , 5.பவானி (ந) - பழனிபுரம் 7 வது வதீி 

வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 அரசினர் ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பவானி 638301    ,ேமற்கு பார்த்த 

அைற எண் 6

1.பவானி (ந) - பழனிபுரம் 4வதுவதீி வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

175 175 அரசினர் ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பவானி    638301    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற 

எண்.63

1.பவானி (ந) - ேதவபுரம் வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 அரசினர் ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பவானி குள்ளப்பஹால்   638301    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி அைற எண்.62

1.பவானி (ந) - ெமயின்ேராடு வார்டு 11 , 2.பவானி (ந) - குருநாதன்ேராடு 

வார்டு 5 , 3.பவானி (ந) - பாவடித்ெதரு வார்டு 10 , 4.பவானி (ந) - ேதவபுரம் 

வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி பவானி 

638301    ,ேமற்கு பார்த்த வடகிழக்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - ெமயின்ேராடு, வார்டு 14 , 2.பவானி (ந) - அந்தியூர் ேராடு, 

வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி பவானி 

638301    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - ேசாமசுந்தரபுரம், வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

179 179 நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி பவானி 

638301    ,ேமற்கு பார்த்த வடகிழக்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - ேதவராஜன் சந்து வார்டு 14 , 2.பவானி (ந) - சிவஞானம் சந்து 

வார்டு 14 , 3.பவானி (ந) - தானா சாவடி சந்து வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி பவானி 

638301    ,ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு 

பகுதி கட்டிடம்

1.பவானி (ந) - திருவள்ளூவர் நகர் வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

பழனிபுரம்638301    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - பழனிபுரம் 1வதுேராடு வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

பழனிபுரம்638301    ,வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - திருநீலகண்டர்ெதரு வார்டு 15 , 2.பவானி (ந) - 

பைழயபஞ்சாயத்துஆபஸ்ேராடு வார்டு 18 , 3.பவானி (ந) - 

பைழயபஞ்சாயத்துஆபஸ்ேராடுவார்டு 20,24 , 4.பவானி(ந) - மண்ெதாழிலாளர் 

3வது ேராடு வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 சி.எஸ்.ஐ.ஆ. பள்ளி பவானி 638301    

,வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.பவானி (ந) - பசுேவஸ்வரர் ெதரு வார்டு 13,22 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

184 184 சி.எஸ்.ஐ.ஆ. பள்ளி பவானி 638301    

,வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - சீனிவாசபுரம் எக்ஸ்ெடன்சன் வார்டு 25 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

 பவானி638301    ,கிழக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சுகட்டிடம் ெதற்குபகுதி

1.பவானி (ந) - மண்ெதாழிலாளர் 2வதுசந்து வார்டு 16 , 2.பவானி (ந) - 

மண்ெதாழிலாளர் 2 வது வதீி வார்டு 16 , 3.பவானி (ந) - மண்ெதாழிலாளர் 

முதல் சந்து வார்டு 17 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

 பவானி638301    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு ைமய பகுதி கட்டிடம்

1.பவானி (ந) - மண்ெதாழிலாளர் முதல் ேராடு வார்டு 17 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

 பவானி638301    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி அைற 

எண்.26

1.பவானி (ந) - சீனிவாசபுரம்கால்நைடஆஸ்பத்திrேராடு வார்டு 20 , 2.பவானி 

(ந) - பழனியாண்டவர் ேகாயில்வதீி வார்டு 14 , 3.பவானி (ந) - 

பழனியாண்டவர் ேகாயில்ெதரு வார்டு 10 , 4.பவானி (ந) - மண்ெதாழிலாளர் 3 

வதுேராடு வார்டு 15,16 , 5.பவானி (ந) - மாrயம்மன்  ேகாயில்வதீி வார்டு 21 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

188 188 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பவானி-638301    ,ெதற்கு பார்த்த 

படிகட்டிற்கு அருகில் உள்ள 

இரண்டாவது அைற ெதற்கு பகுதி 

தார்சு கட்டிடம் அைற 25

1.பவானி (ந) - பழனிஆண்டவர் ேகாவில் சந்து வார்டு 21 , 2.பவானி (ந) - 

பழனியாண்டவர்ேகாயில் வதீி வார்டு 21 , 3.பவானி (ந) - சீனிவாசபுரம் 2வது 

ேராடு வார்டு 20 , 4.பவானி(ந) - மண்ெதாழிலாளர்முதல்சந்து வார்டு 17 , 

5.பவானி(ந) - திருநீலகண்டர் வதீி வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

 பவானி638301    ,கிழக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - கல்ெதாழிலாளர்1 வதுேராடுவார்டு 18 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

 பவானி638301    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் 3 வது அைற

1.பவானி (ந) - கல்ெதாழிலாளர் 2வது ேராடு வார்டு 18 , 2.பவானி (ந) - 

கல்ெதாழிலாளர் 3 வது ேராடு வார்டு 19 , 3.பவானி (ந) - மக்கான் ெதரு 

வார்டு 24 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

 பவானி638301    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி அைற 

எண் 30

1.பவானி (ந) - ராயல் திேயட்டர் முதல் ேராடு வார்டு 24 , 2.பவானி (ந) - 

ராயல் திேயட்டர் 2வது ேராடு வார்டு 25 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

192 192 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

 பவானி638301    ,ெதற்கு பார்த்த 

கிழக்கு பகுதி பைழய தார்சு கட்டிடம்

1.பவானி (ந) - ேஜாதி விநாயகர் ேகாயில் வதீி வார்டு 20 , 2.பவானி(ந) - 

ராயல் திேயட்டர் 2வது ேராடு வார்டு 19 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

 பவானி638301    ,ெதற்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - பஸ் ஸ்ேடண்ட் ேராடு வார்டு 26 , 2.பவானி (ந) - பஸ் 

ஸ்ேடண்ட் ேராடு வார்டு 24 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

 பவானி638301    ,ெதற்கு பர்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - ெமயின்ேராடு வார்டு 21 , 2.பவானி (ந) - ெமயின்ேராடு வார்டு 

27 , 3.பவானி (ந) - ெமயின்ேராடு வார்டு 26 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 சுவாமிவிேவகானந்தாநிதிஉதவிஆரம்ப

ப்பள்ளி  பவானி638301    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - காேவr ெதரு வார்டு 22 , 2.பவானி (ந) - காேவr வதீி வார்டு 

23 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

196 196 சுவாமிவிேவகானந்தாநிதிஉதவிஆரம்ப

ப்பள்ளி  பவானி638301    ,தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - காேவrவதீி வார்டு 13 , 2.பவானி (ந) - காேவr வதீி வார்டு 27 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி  காேவr 

வதீி பவானி638301    ,ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பவானி (ந) - பூக்கைட வதீி வார்டு 26 , 2.பவானி (ந) - காேவrவதீி 

கீைரக்கார ெதரு வார்டு 26 , 3.பவானி (ந) - பாலக்கைர வதீி வார்டு 26 , 

4.பவானி (ந) - கிழக்கு கண்ணாரத்ெதரு வார்டு 21 , 5.பவானி (ந) - ேமற்கு 

கண்ணாரத்ெதரு வார்டு 21 , 6.பவானி (ந) - கீைரக்காரத்ெதரு வார்டு 23 , 

7.பவானி (ந) - பஜைன ேகாவில் ெதரு வார்டு 22 , 8.பவானி (ந) - தந்ைத 

ெபrயார் ெதரு  வார்டு 23 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊராட்சிஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ஒrச்ேசrபுதூர்638315    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஒrச்ேசr வார்டு 2 , 2.ஒrச்ேசr (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - இந்திராநகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊராட்சிஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ஒrச்ேசrபுதூர்638315    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஒrச்ேசr கஸ்பா வார்டு 2 , 2.ஒrச்ேசr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஒrச்ேசrபுதூர் வார்டு 2 , 3.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

- அண்ணாநகர் வார்டு 2 , 4.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தபால்ஆபஸ் வதீி 

வார்டு 2 , 5.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காந்திநகர் வார்டு 2 , 6.ஒrச்ேசr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சத்தி ெமயின்ேராடு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200 ஊராட்சிஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ஒrச்ேசrபுதூர்638315    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாப்பாகாவூர் வார்டு 1 , 2.ஒrச்ேசr (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - மல்லியூர் வார்டு 1 , 3.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

சின்னாநாயக்கனூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊராட்சிஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ஒrச்ேசrபுதூர்638315    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பருவாச்சிநாயக்கன்புதூர் வார்டு 1 , 

2.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காட்டுர் வார்டு 2 , 3.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - காட்டுர் காலனி வார்டு 2 , 4.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

சாத்தநாயக்கனூர் வார்டு 1 , 5.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கவுண்டன்புதூர் 

ர்டு ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊராட்சிஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஒrச்ேசrபுதூர் 638315    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஒrச்ேசr புதூர்  வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி  

ஒrச்ேசrபுதூர்638315    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஒrச்ேசr புதூர் ேமற்கு காலனி வார்டு 3 , 

2.ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சத்தி ெமயின்ேராடு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

204 204 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

ஆபுதுப்பாைளயம்638315    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - திருமைல நகர்  காமநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு 4 , 

2.ஆப்பக்கூடல் (ேப ) - புதுப்பாைளயம் ெமயின்ேராடு ேதாட்டசாைலகள் 

வார்டு 4 , 3.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - கள்ளியூர் வார்டு 4 , 4.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - 

பவானிேராடு வார்டு 4 , 5.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - ஒrச்ேசr ேராடு வார்டு 4 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

ஆபுதுப்பாைளயம்638315    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - ஆப்பக்கூடல் ேதாட்டசாைலகள்  வார்டு 4 , 

2.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - அம்ேபத்கார் வதீி வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஆகரட்டுப்பாைளயம்638301    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - ெபrயெதாட்டிபாைளயம் வார்டு 3 , 2.ஆப்பக்கூடல் (ேப) -

 பழனியூர் வார்டு 3 , 3.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - கட்டிக்காரனூர் வார்டு 3 , 

4.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - சாத்தனூர் வார்டு 3 , 5.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - காந்தி வதீி  

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஆகரட்டுப்பாைளயம்638301    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - ேநருவதீி வார்டு 2 , 2.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - பாரதிவதீி 

வார்டு 1 , 3.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - இளங்ேகாவதீி வார்டு 1 , 4.ஆப்பக்கூடல் (ேப) 

- கம்பர்வதீி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

208 208 சக்திநகர்துவக்கப்பள்ளி 

சக்திநகர்638315    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் வடக்கு கட்டிடம்

1.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - சக்தி நகர் வார்டு 12 , 2.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - சத்தி 

பவானி ேராடு வார்டு 13 , 3.ஆப்பக்கூடல் (ேப ) - சக்திநகர் குளத்துக்கைர 

வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 சக்திநகர்துவக்கப்பள்ளி சக்திநகர் 

638315    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் சீட் ெதற்கு கட்டிடம்

1.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - மஞ்சமைட வார்டு 11 , 2.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - காமராஜர் 

காலனி  வார்டு 4 , 3.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - புதுப்பாைளயம் ெமயின்ேராடு 

வார்டு 5 , 4.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - புதுப்பாைளயம் ெமயின்ேராடு முதல்வதீி 

வார்டு 5 , 5.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - புதுப்பாைளயம் ெமயின்ேராடு 2 வதுவதீி 

வார்டு 15 , 6.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - ராமகிருஷ்ணாநகர் வார்டு 13 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஆப்பக்கூடல்638315    ,ேமற்கு பார்த்த 

மத்திய தார்சு கட்டிடம்

1.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - காமராஜர் வதீி வார்டு 10 , 2.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - 

அர்த்தநாr வதீி வார்டு 7 , 3.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - முனியப்பன் ேகாவில் வதீி  

வார்டு 7 , 4.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - அம்மன் ேகாவில்வதீி வார்டு 7 , 

5.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - ராஜாஜி வதீி வார்டு 10 , 6.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - 

தபால்காரர் வதீி வார்டு 10 , 7.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - மாகாளி வதீி வார்டு 10 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஆப்பக்கூடல்638315    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - கவுந்தப்பாடி ேராடு வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஆப்பக்கூடல்  638315    ,வடக்கு 

பார்த்த ேமற்கு தார்சு கட்டிடம்

1.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - அண்ணாநகர் வார்டு 11 , 2.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - 

பி.ேக.ஆர்.ேபக்டr வதீி வார்டு 11 , 3.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - காலனிவதீி வார்டு 9 

, 4.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு 11 , 5.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - 

காந்திநகர் வார்டு 9 , 6.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - ேஜாதிநகர் வார்டு 9 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

ஆபுதுப்பாைளயம்638315    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - ெசங்குட்ைடேராடு வார்டு 14 , 2.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - 

புதுப்பாைளயம் ெமயின்ேராடு வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

ஆபுதுப்பாைளயம்638315    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - நந்தவனத்ெதரு வார்டு 14 , 2.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - 

திருவள்ளுவர் வதீி  வார்டு 15 , 3.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - திரு.வி.க.ெதரு வார்டு 

15 , 4.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - குமரன் ெதரு வார்டு 15 , 5.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - 

மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு வார்டு 1 , 6.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - ஓங்காளியம்மன் 

ேகாவில் வதீி வார்டு 1 , 7.ஆப்பக்கூடல் (ேப) - வ.உ.சி.ெதரு வார்டு 5 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 பிலெடல்பியா மிசன்து.பள்ளி 

சின்னபுலியூர் 638315    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சின்னப்புலியூர் வார்டு1 , 

2.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சின்னப்புலியூர் காட்டுெகாட்டாய்கள்   

வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

216 216 பிலெடல்பியா மிசன்து.பள்ளி 

சின்னபுலியூர் 638315    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராமகவுண்டன்வலசு   வார்டு 2 , 

2.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபrயார்நகர்   வார்டு1 , 

3.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராமகிருஷ்ணபுரம்   வார்டு1 , 

4.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கரட்டுப்புதூர்  வார்டு1,2 , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊ.ஒ.ந.நிைலப்பள்ளி 

ைவரமங்கலம்638312    ,ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு தார்சு கட்டிடம்

1.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ைவரமங்கலம்கஸ்பா  வார்டு 1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஊ.ஒ.ந.நிைலப்பள்ளி 

ைவரமங்கலம்638312    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கரட்டுப்பாைளயம் 

கருப்பெரட்டியார்சாைல 1 291 வார்டு 1,2 , 2.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

- கரட்டுப்பாைளயம்காலனி 2 201 வார்டு 2 , 3.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - ெவங்கேமடு 187 230  வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

219 219 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

குட்டிபாைளயம்638312    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பைழயகவுண்டன்புதூர் 1 29 வார்டு 2 , 

2.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கவுண்டன்புதூர் 151 172,1 64,67 90 வார்டு 

2 , 3.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பச்சாக்கவுண்டனூர் 91 117  வார்டு 2 

, 4.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அங்கப்பகவுண்டன்புதூர் 30 49 வார்டு 2 

, 5.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கரட்டுபாைளயம்புதூர் 173 

199,205,215,331,366,367 வார்டு 2 , 6.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

மல்லநாய்க்கனூர் 146 150  வார்டு 2 , 7.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ரங்கயகவுண்டன்புதூர் 50 89  வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

குட்டிபாைளயம்638312    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குட்டிபாைளயம் 1 214 வார்டு 3 , 

2.ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குட்டிபாைளயம் காலனி 99 186 வார்டு 3 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி 

சிைறமீட்டான்பாைளயம்638312    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேமட்டூர்  வார்டு 2 , 2.சின்னப்புலியூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காஞ்சிநகர்  வார்டு 2 , 3.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - வாய்க்கால்ேமடு  வார்டு 2 , 4.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

குண்டுெசட்டிபாைளயம்  வார்டு 2,3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222 222 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி 

சிைறமீட்டான்பாைளயம்638312    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஜி டி நாயுடு காலனி  வார்டு 3 , 

2.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சிைறமீட்டான்பாைளயம்  வார்டு 3 , 

3.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேராட்டrநகர்  வார்டு 3 , 

4.சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - உழவன்காடு  வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ேசாமசுந்தரம்நிைனவுஅ.உ.நிைலப்பள்

ளிநஞ்சகவுண்டன்பாைளயம638455    

,ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஓ. நஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்  வார்டு 1 , 

2.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஓ.நஞ்சகவுண்டம்பாைளயம் ேபாயர்வதீி  

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ேசாமசுந்தரம்நிைனவுஅ.உ.நிைலப்பள்

ளிநஞ்சகவுண்டன்பாைளயம638455    

,ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ஓடத்துைற  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாமரபாைளயம்  வார்டு 1 , 

2.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஓடத்துைற  வார்டு 2 , 3.ஓடத்துைற(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ஓடத்துைற மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  வார்டு 2 , 

4.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மைலேமடு  வார்டு 2 , 5.ஓடத்துைற (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெபாய்ேயrக்கைர  வார்டு 2 , 6.ஓடத்துைற(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

நஞ்சப்பா நகர்  வார்டு 2 , 7.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆலங்காட்டு 

ேதாட்டம்  வார்டு 2 , 8.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கார்காட்டு ேதாட்டம் 

 வார்டு 2 , 9.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வண்ணாமைட  வார்டு 2 , 

10.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெமாட்ைடயங்கரட்டு ேதாட்டம்  வார்டு 2 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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225 225 ேசாமசுந்தரம்நிைனவுஅ.உ.நிைலபள்ளி

நஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்638455    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்க்குப்பகுதி

1.ஓடத்துைற  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஒடத்துைற ேமல்காலனி  வார்டு 1 , 

2.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஓடத்துைற நஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்  

வார்டு 1 , 3.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராசா ேகாயில்ேதாட்டம்  வார்டு 

1 , 4.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - இந்திராநகர்  வார்டு 1 , 5.ஓடத்துைற 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஓடத்துைற கீழ்காலனி  வார்டு 2 , 6.ஓடத்துைற (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ஓடத்துைற  வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

பட்டயகாளிபாைளயம்638455    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சூrயம்பாைளயம்  வார்டு 2 , 2.ஓடத்துைற 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாரப்பம்பாைளயம் பிrவு  வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

பட்டயகாளிபாைளயம்638455    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாரப்பம்பாைளயம்  வார்டு 2 , 

2.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசல்லக்குமாரபாைளயம்  வார்டு 2 , 

3.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நார்காட்டுத்ேதாட்டம்  வார்டு 1 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

பட்டயகாளிபாைளயம்638455    

,ெதற்குபார்த்த தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ரங்கன் காட்டூர் குஞ்சன்பாைற வார்டு 10 , 

2.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பட்ைடய காளிபாைளயம்  வார்டு 11 , 

3.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஊஞ்சகல்லாங்காடு  வார்டு 11 , 

4.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாrயம்மன் ேகாவில்  வதீி  வார்டு 10 , 

5.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சக்கிலியன்காட்டு ேதாட்டம்  வார்டு 10 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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229 229 ஊ.ஒ.து.பள்ளி பாலப்பாைளயம்638455  

  ,வடக்குபார்த்த ேமற்குபுறம் தார்சு 

முதல்கட்டிடம்

1.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாலப்பாைளயம்  வார்டு 7 , 2.ஓடத்துைற 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கூத்தாடிபாைளயம்  வார்டு 9 , 3.ஓடத்துைற (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - எல்.எம்.பாலப்பாைளயம்  வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊ.ஒ.து.பள்ளி பாலப்பாைளயம்638455  

  ,வடக்கு பார்த்த 1வது தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாலப்பாைளயம்  வார்டு 8 , 2.ஓடத்துைற 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாைரேதாட்டம்  வார்டு 8 , 3.ஓடத்துைற (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - எல்.எம்.பாைளயம்  வார்டு 8 , 4.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

- கூத்தாடிபாைளயம் புதுக்காலனி  வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

பனங்காட்டூர்638455    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டுகட்டிடம்

1.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பனங்காட்டூர் அrசன காலனி  வார்டு 11 , 

2.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பனங்காட்டூர்,மா.ேகாவில்வதீி 2,3ெதரு 

வார்டு 12 , 3.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பனங்காட்டூர் ேகானக்காடு 

முதல்ெதரு வார்டு 12 , 4.ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பனங்காட்டூர் 

வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 

நல்லிகவுண்டனூர்638455    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நல்லிக்கவுண்டனூர் ெமயின்ேராடு வார்டு 

2 , 2.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாrயம்மன் ேகாவில்வதீி  வார்டு 2 , 

3.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அrசனக்காலனி நல்லிக்கவுண்டனூர் 

வார்டு 2 , 4.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வடகாட்டுப்பாைளயம்  வார்டு 

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடிபுதூர்638455    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்குப் 

பகுதி கட்டிடம்

1.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  க.புதூர்  

வார்டு 2 , 2.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெமயின் ேராடு க.புதூர் வார்டு 

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடிபுதூர்638455    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 

பகுதி

1.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வடக்குத் ெதரு க.புதூர் வார்டு 2 , 

2.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 1வது குறுக்குத்ெதரு க.புதூர் ேநதாஜி வதீி 

வார்டு 2 , 3.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - இரண்டாவது 

குறுக்குெதருகபுதூர்வஉசிவதீி வார்டு 2 , 4.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

மூன்றாவது குறுக்கு ெதரு க புதூர் ெபrயார்வதீி வார்டு 2 , 5.கவுந்தப்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நான்காவது குறுக்கு ெதரு க புதூர் விேவகானந்தாவதீி  

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

கவுந்தப்பாடிபுதூர்638455    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் நடுப்பகுதி

1.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெமயின்ேராடு 5 வது குறுக்கு ெதரு, 

காமராஜர்வதீி  வார்டு 2 , 2.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

கவுந்தப்பாடிெமயின்ேராடு 4வதுகுறுக்குெதரு,ேடங்க்வதீிஅண்ணாவதீி  வார்டு 

2 , 3.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வள்ளலார் நகர்,ெசங்காட்டுவதீி  

வார்டு 2 , 4.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - க.புதூர் 6வது  குறுக்கு ெதரு  

வார்டு 2 , 5.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - க.புதூர் 7வது குறுக்கு 

வதீி,காந்திவதீி,பாரதிவதீி  வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

236 236 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

கவுந்தப்பாடிபுதூர்638455    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - க.புதூர் வடக்குெதரு  வார்டு 2 , 

2.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - க.புதூர் குறுக்கு ெதரு 2  வார்டு 2 , 

3.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  வார்டு 2 , 

4.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ைவயாபுr வதீி  வார்டு 2 , 5.கவுந்தப்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பழனிச்சாமி வதீி  வார்டு 2 , 6.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - பழனிச்சாமி வதீிகுறுக்குசந்து  வார்டு 2 , 7.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - க.புதூர் ெமயின்ேராடு  வார்டு 2 , 8.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - நல்லாகவுண்டன்பாைளயம்  வார்டு 2 , 9.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - பழனியப்ப முதலியார் ெதரு க.புதூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

அைற எண் 23

1.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - திருவள்ளுவர் வதீி கவுந்தப்பாடி  வார்டு 2 

, 2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - திருநீலகண்டர் வதீி கவுந்தபாடி  வார்டு 2 

, 3.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கட்டெபாம்மன் வதீி கவுந்தபாடி  வார்டு 4 

, 4.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தர்மாபுr 1 வது வதீி வார்டு 3 , 

5.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தர்மாபுr 2 வது வதீி  வார்டு 3 , 

6.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தர்மாபுr 3 வது வதீி  வார்டு 3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

238 238 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற எண். 4

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆர்.ேக.சாமி வதீி கவுந்தபாடி  வார்டு 4 , 

2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பவானி ேராடு கவுந்தபாடி  வார்டு 3 , 

3.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாரதியார் வதீி கவுந்தபாடி  வார்டு 3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி638455    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் நடுப்பகுதி அைற 

எண் 24

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நாவலர் நகர்  வார்டு 4 , 2.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அய்யன்காடு  வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி638455    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் அைற எண்.3

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சிறுவலூர் ேராடு  வார்டு 4 , 2.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சத்தி ேராடு குறுக்கு ெதரு  வார்டு 4 , 3.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஈேராடு ேராடு  வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி638455    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற 

எண். 19

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சத்தி ேராடு  வார்டு 3 (க.எண் 1 முதல் 157 

வைர) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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1 2 3 4 5

242 242 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி638455    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 6 

வகுப்பு "ஆ" பிrவு அைற எண்.20

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சத்தி ேராடு  வார்டு 3 (க.எண் 158 முதல் 

785 வைர) , 2.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தம்பி நகர் வார்டு 3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 10ம்வகுப்பு 

அைற எண் 15

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பழனிசாமி வதீி  வார்டு 3 , 2.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - திரு வி கா வதீி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 அரசுெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

10ம்வகுப்பு அ ரூம் ெந.16

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராமசாமி வதீி  வார்டு 3 , 2.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சிக்கந்தர் வதீி  வார்டு 3 , 3.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - குமரன் வதீி  வார்டு 3 , 4.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குருமூர்த்தி 

காலனி  வார்டு 3 , 5.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அண்ணா காலனி  

வார்டு 3 , 6.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அண்ணா காலனி  வார்டு 3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
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245 245 அரசுெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455    ,மத்திய பகுதி 

கட்டிடம் ேமற்கு பார்த்தது 10 இ ரூம் 

ெந.17

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபாம்மன்பட்டி ேராடு வார்டு 3 , 

2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வடக்கு ெதரு குறுக்கு சந்து 2 வார்டு 3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455    ,ேமற்கு 

பார்த்த ெதன் பகுதி தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண் 10

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மகாத்மாபுரம் குறுக்குசந்து வார்டு 3 , 

2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வடக்குெதரு குறுக்குசந்து1 வார்டு 3 , 

3.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வடக்குெதரு குறுக்கு சந்து 3 வார்டு 3 , 

4.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மகாத்மா காந்திபுரம் வார்டு 3 , 

5.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வடக்கு வதீி  வார்டு 3 , 6.கவுந்தபாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - வடக்குெதரு 4 வது வதீி  வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காந்திபுரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேநரு நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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249 249 அரசுெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 9 வகுப்பு 

அைற எண் 18

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராமதுைர காலனி புதூர் வார்டு 2 , 

2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சூரநாய்க்கனூர் வார்டு 2 , 3.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கண்ணாடிபுதூர் வார்டு 2 , 4.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - சிறுவலூர் ேராடு வார்டு 2 , 5.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெரட்டிகாடு வார்டு 2 , 6.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வடக்கு ேதாட்டம் 

வார்டு 2 , 7.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புளியமரத்ேதாட்டம் வார்டு 2 , 

8.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேமட்டுத்ேதாட்டம் வார்டு 2 , 9.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மூலத்ேதாட்டம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 அரசுெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455    ,கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண்.19

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மருத்துவமைன ெதரு வார்டு 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 அரசுெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455    ,கிழக்கு 

பார்த்த வட பகுதி தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண்.20

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அம்மன்ேகாவில் ேதாட்டம் வார்டு 2 , 

2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அrசன காலனி க புதூர்  வார்டு 2 , 

3.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆஸ்பத்திr ேராடு வார்டு 2 , 4.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மருத்துவமைன குறுக்கு ெதரு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

252 252 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி 

ேவலம்பாைளயம்638455    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அய்யன்வலசு வார்டு 5 , 2.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேவலம்பாைளயம் ேமட்டூர் வார்டு 5 , 3.கவுந்தப்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேவலம்பாைளயம் அrசன காலனி  வார்டு 5 , 

4.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேவலம்பாைளயம் ெமயின்ேராடு வார்டு 5 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி 

ேவலம்பாைளயம்638455    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குபகுதி

1.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேகட்டுகாரர் வதீி  வார்டு 5 , 

2.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காட்டுவலசு வார்டு 5 , 3.கவுந்தப்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மணியன்காட்டூர் வார்டு 5 , 4.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - மாrயம்மன் ேகாவில்வதீி வார்டு 5 , 5.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) -

 மணியன்காட்டூர் காலனி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊராட்சிஒன்றிய 

ந.நிைலப்பள்ளிெபருமாபாைளயம்638455

    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி அைற எண்.2

1.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபருமாபாைளயம் ேமட்டூர் வார்டு 5 , 

2.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபருமாபாைளயம் காலனி  வார்டு 5 , 

3.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குள்ளம்பாைளயம்  வார்டு 5 , 

4.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபருமாபாைளயம்  வார்டு 5 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்
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255 255 ஊராட்சிஒன்றிய 

ந.நிைலப்பள்ளிெபருமாபாைளயம்638455

    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி அைற எண்.6

1.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தன்னாசிபட்டி  வார்டு 5 , 2.கவுந்தப்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தன்னாசிபட்டி காலனி  வார்டு 5 , 3.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - மணியம்பாைளயம்  வார்டு 5 , 4.கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - ெநடுங்காட்டு ேதாட்டம்,மணியம்பாைளயம்  வார்டு 5 , 5.கவுந்தப்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வால்காடு  வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி 

மணியம்பாைளயம்638455    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆவரங்காட்டூர் குறுக்குெதரு வார்டு 5 , 

2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆவரங்காட்டூர்  வார்டு 5 , 3.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பூலூவபட்டி  வார்டு 5 , 4.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) -

 பாவண்டகவுண்டனூர்  வார்டு 5 , 5.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ஆவரங்காட்டூர் காலனி  வார்டு 5 , 6.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ஆவரங்காட்டூர் பவர் கவுஸ்  வார்டு 5 , 7.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

சத்தி ெமயின் ேராடு  வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி 

ெதன்காட்டுபாைளயம்638455    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபாம்மன்பட்டி ேராடு வார்டு 1 , 

2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெதன்காட்டுபாைளயம் காலனி  வார்டு 1 , 

3.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சின்னாகவுண்டன்னூர்  வார்டு 1 , 

4.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சின்னியம் பாைளயம் 

ெதன்காட்டுப்பாைளயம்  வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

258 258 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

ெபாம்மன்பட்டி638455    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாப்பாங்காட்டூர்  வார்டு 1 , 2.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெமயின்ேராடு ெபாம்மன்பட்டி  வார்டு 1 , 3.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முத்துகுமாரசாமி ேகாவில் வதீி  ெபாம்மன்பட்டி  வார்டு 

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

ெபாம்மன்பட்டி638455    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காமாட்சியம்மன் ேகாவில் வதீி 

ெபாம்மன்பட்டி  வார்டு 1 , 2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - இராமசாமி வதீி 

ெபாம்மன்பட்டி  வார்டு 1 , 3.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அண்ணமார் 

ேகாவில் வதீி ெபாம்மன்பட்டி  வார்டு 1 , 4.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

பனங்காட்டூர்  வார்டு 1 , 5.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காந்திவதீி 

ெபாம்மன் பட்டி  வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

அய்யம்பாைளயம்638455    ,ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு தார்சு கட்டிடம் அைற 

எண் 1

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அய்யம்பாைளயம் ெமயின்ேராடு 

குறுக்குெதரு  வார்டு 1 , 2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கைலவாணர்வதீி 

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

அய்யம்பாைளயம்638455    ,ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்கு பகுதி  தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண்.2

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 1 , 

2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாரதியார் வதீி வார்டு 1 , 3.கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேநருவதீி வார்டு 1 , 4.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

காமராஜ்வதீி வார்டு 1 , 5.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அண்ணாவதீி 

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 74 of 85



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

262 262 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

அய்யம்பாைளயம்638455    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அம்ேபத்கார்வதீி அய்யம்பாைளயம் காலனி 

வார்டு 1 , 2.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நாவலர் வதீி அய்யம்பாைளயம் 

காலனிவார்டு 1 , 3.கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எம்.ஜி.ஆர். வதீி 

அய்யம்பாைளயம் காலனி  வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 அரசினர்உயர்நிைலப்பள்ளி 

தட்டார்பாைளயம்638455    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ) - எர்ரநாய்க்கனூர் வார்டு 1 , 2.ஆலத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தாச நாய்க்கனூர்வார்டு 1 , 3.ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - தட்டார்பாைளயம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கபள்ளி  

வ.ீராமநாதபுரம்638455    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆலத்தூர் வார்டு 2 , 2.ஆலத்தூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - அப்பாநாய்க்கனூர் வார்டு 2 , 3.ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

இராமநாதபுரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊராட்சி ஒன்றிய ந.நி பள்ளி 

பூலப்பாைளயம்638455    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பூலப்பாைளயம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

266 266 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ெபrயபுலியூர்638455    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ) - கன்னியாமைடப்புதூர் ஆதிதிராவிடர் 

ெதருவார்டு 4 , 2.ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ) - ெபrயபுலியூர் வார்டு 4 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

தயிர்பாைளயம் 638102    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ) - வைளயக்காரன் பாைளயம் வார்டு 1,2 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கபள்ளிதயிர்பா

ைளயம்638102    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - தயிர்பாைளயம் கந்தசாமியூர் வார்டு 1,2 

, 2.ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மணிகவுண்டர் நகர் வார்டு 1,2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெசம்பூத்தாம்பாைளயம638455    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி) ெபrயபுலியூர் (ஊ ) - ெசட்டிபாைளயம் வார்டு 2 , 

2.ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி) ெபrயபுலியூர் (ஊ ) - ெசல்வநகர் காலனி வார்டு 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெசம்பூத்தாம்பாைளயம்638455    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.ெசட்டிபாைளயம்(வ.கி) ெபrயபுலியூர் (ஊ) - ெசம்பூத்தாம் பாைளயம் வார்டு 

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெசம்பூத்தாம்பாைளயம்638455    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி

1.ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி) ெபrயபுலியூர் ( ஊ ) - ெசல்லகுட்டிபாைளயம் 

வார்டு 2 , 2.ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி) ெபrயபுலியூர் (ஊ) - பாலக்காடூர் வார்டு 2 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ஊராட்சிந.நிபள்ளி  

ேசவாக்கவுண்டனூர்638455    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மந்ைதக்காட்டூர் வார்டு 3 , 

2.ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - சூைளேமடு வார்டு 3 , 3.ெபrயபுலியூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காசிலிங்கபுரம் வார்டு 3,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ஊராட்சி ஒ.ந.நிபள்ளி  

ேசவாக்கவுண்டனூர்638455    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ெதன் பகுதி

1.ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஜவீா நகர் வார்டு 3 , 2.ெபrயபுலியூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேகாட்டாம்பாைளயம் வார்டு 3 , 3.ெபrயபுலியூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெஜ ெஜ நகர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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274 274 ஊராட்சிஒன்றிய 

ந.நிபள்ளிேசவாகவுண்டனூர்638455    

,ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேசவாக்கவுண்டனூர் வார்டு 4 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சலங்கபாைளயம் 638455    ,ெதற்கு 

பார்த்த புதிய கட்டிடம் கிழக்குபகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - காந்தி வதீி  வார்டு 1 , 2.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

நடு வதீி வார்டு 1 , 3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  

வார்டு 1 , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ேநதாஜி வதீி வார்டு 1 , 

5.சலங்கபாைளயம் (ேப) - காமராஜ் வதீி வார்டு 1 , 6.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

ேநரு வதீி வார்டு 1 , 7.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சாைலக்காட்டு வதீி வார்டு 1 , 

8.சலங்கபாைளயம் (ேப) - அrசனக்காலனி ேநதாஜி வதீி வார்டு 2 , 

9.சலங்கபாைளயம் (ேப) - அrசனக்காலனி காமராஜ் வதீி  வார்டு 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சலங்கபாைளயம்638455    ,ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்கு பகுதி  புதிய தார்சு 

கட்டிடம்

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - அன்னமார் ேகாயில் வதீி  வார்டு 2 , 

2.சலங்கபாைளயம் (ேப) - குளத்து வதீி வார்டு 2 , 3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

ெசந்தாம்பாைளயம் காலனி வார்டு 2 , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சண்முகபுரம் 

பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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ñì¢´ñ£?
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277 277 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சலங்கபாைளயம்638455    ,ேமற்கு 

பார்த்த புதிய ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சத்தி பவானி ெமயின்ேராடு  வார்டு 3 , 

2.சலங்கபாைளயம் (ேப) - கவுண்டன் பாைளயம் 2வது வதீி வார்டு 3 , 

3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - கவுண்டன் பாைளயம் 3வதுவதீி  வார்டு 3 , 

4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - கவுண்டன் பாைளயம் 4வது வதீி வார்டு 3 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சலங்கபாைளயம்638455    ,ேமற்கு 

பார்த்த புதிய ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - கவுண்டன் பாைளயம்  5வது வதீி வார்டு 3 , 

2.சலங்கபாைளயம் (ேப) - பவானி ெமயின்ேராடு வார்டு 5 , 3.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - அஞ்சல்பாைத 2வதுவதீி  வார்டு 5 , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி (மு.கா.புதூர்)  வார்டு 6 , 5.சலங்கபாைளயம் (ேப) -

 இராமகவுண்டனூர் வார்டு 3 , 6.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சத்தி பவானி 

ெமயின்ேராடு குறுக்குெதரு 1  வார்டு 3 , 7.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சத்தி 

பவானி ெமயின்ேராடு குறுக்குெதரு 2  வார்டு 3 , 8.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

சத்தி பவானி ெமயின்ேராடு குறுக்குெதரு 3  வார்டு 5 , 9.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - சத்தி பவானி ெமயின்ேராடு குறுக்குெதரு 4  வார்டு 5 , 

10.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சத்தி பவானி ெமயின்ேராடு குறுக்குெதரு 5  

வார்டு 3 , 11.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சத்தி பவானி ெமயின்ேராடு 

குறுக்குெதரு 6  வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 
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104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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279 279 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

சலங்கபாைளயம்638455    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - நடுவதீி சண்முகபுரம் வார்டு 4 , 2.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - பண்ணாr அம்மன் ேகாவில்வதீி  வார்டு 4 , 3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

பட்டக்காரர் வதீி  வார்டு 4 , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ேமட்டுத் ெதரு வார்டு 

4 , 5.சலங்கபாைளயம் (ேப) - மாதா ேகாவில் வதீி வார்டு 4 , 

6.சலங்கபாைளயம் (ேப) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  வார்டு 4 , 

7.சலங்கபாைளயம் (ேப) - மாரநாய்க்கனூர் வதீி வார்டு 4 , 8.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - ெநசவாளர்காலனி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

சலங்கபாைளயம் 638455    ,கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - பள்ளிக்கூட வதீி  வார்டு 14 , 2.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - அrசனகாலனி (தர்மாபுr)  வார்டு 13 , 3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

அஞ்சல் பாைத முதல்வதீி  வார்டு 5 , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சத்தி 

பவானி ேராடு வார்டு 14 , 5.சலங்கபாைளயம் (ேப) - காமாட்சியம்மன்ேகாவில் 

3வது வதீி வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்
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281 281 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ேபராயூர் - 638455    ,கிழக்குப் பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ெகாட்டாபுளிேமடு முதல்வதீி வார்டு 6 , 

2.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ெகாட்டாபுளிேமடு 2வது வதீி  வார்டு 6 , 

3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ெகாட்டாளிப்புளி ேமடு 3 வது வதீி  வார்டு 6 , 

4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சத்தி ஈேராடு ேராடு வார்டு 6 , 5.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - பிள்ைளயார் ேகாவில்வதீி (குருப்பநாய்க்கனூர்) வார்டு 6 , 

6.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ேபராயூர் வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
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282 282 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

சலங்கபாைளயம்638455    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் நடுப்பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ேராடுேடம் முதல் வதீி  வார்டு 13 , 

2.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ேராடுேடம் 2 வது வதீி  வார்டு 13 , 

3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ேராடுேடம் 3 வது வதீி  வார்டு 13 , 

4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - காமாட்சியம்மன் ேகாவில் முதல் வதீி  வார்டு 14 , 

5.சலங்கபாைளயம் (ேப) - காமாட்சியம்மன் ேகாவில் 2வது வதீி  வார்டு 14 , 

6.சலங்கபாைளயம் (ேப) - காrயகுப்பணன் வதீி  வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு 
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283 283 அரசினர் 

உயர்நிைலப்பள்ளி,சலங்கபாைளயம்638

455    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ராஜாவதீி வார்டு 14 , 2.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

பட்டத்தைலச்சி அம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 13 , 3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 13 , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - மாrயம்மன் 

ேகாவில் வதீி  வார்டு 13 , 5.சலங்கபாைளயம் (ேப) - அrசனகாலனி வார்டு 

14 , 6.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ெவள்ளப்பாைற வார்டு 5 , 7.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - ேமற்காலத் ேதாட்டம் வார்டு 13 , 8.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

சலங்கபாைளயம் மின்னேவட்டுவம்பாைளயம் ேராடு வார்டு 5 , 

9.சலங்கபாைளயம் (ேப) - கரட்டான் காட்டுவதீி வார்டு 5 , 10.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - தர்மாபுr 1வது வதீி  வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி 

சலங்கபாைளயம்- 638455    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழபுறம் பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - தர்மாபுr 2வது வதீி  வார்டு 15 , 2.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - தர்மாபுr 3 வது வதீி  வார்டு 15 , 3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - தர்மாபுr 

4வது வதீி  வார்டு 15 , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - தர்மாபுr 5வது வதீி வார்டு 

15 , 5.சலங்கபாைளயம் (ேப) - தர்மாபுr 6வது வதீி  வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 82 of 85



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

285 285 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேக 

ராமநாதபுரம்   638455    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ஈஞ்சரம் முதல் வதீி வார்டு 7 , 2.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - ஈஞ்சரம் 2வது வதீி வார்டு 7 , 3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சாைலயூர் 

வார்டு 7 , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ஈஞ்சரம் ேமடு வார்டு 7 , 

5.சலங்கபாைளயம் (ேப) - குருச்சான் வலசு வார்டு 8 , 6.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - குருச்சான்வலசு அrசன காலனி வார்டு 8 , 7.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

மணிபுரம் ராமநாதபுரம் காஞ்சிக்ேகாவில் ேராடு வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ேக 

ராமநாதபுரம்   638455    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - எரப்பநாயக்கனூர் வார்டு 8 , 2.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - வாய்க்கால் புதூர் வார்டு 9 , 3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - வால்காடு வதீி  

வார்டு 9 , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ேமட்டூர் வதீி வார்டு 9 , 

5.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ேமட்டூர் அrசன காலனி வார்டு 9 , 

6.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ஈ.ஐ.டி.ேராடு வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

மின்னேவட்டுவம்பாைளயம்638455    

,ேமற்கு பார்த்த புதிய ஓட்டுகட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - மின்னேவட்டுவம் பாைளயம் முதல் வதீி வார்டு 7 , 

2.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சத்தி ஈேராடு ேராடு வார்டு 12 , 3.சலங்கபாைளயம் 

(ேப) - காஞ்சிக்ேகாவில் ேராடு வார்டு 12 , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

மின்னேவட்டுவம்பாைளயம் 2வது வதீி வார்டு 7 , 5.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

மின்னேவட்டுவம்பாைளயம் 3வது வதீி வார்டு 7 , 6.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

மின்னேவட்டுவம்பாைளயம் வார்டு 7 , 7.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

கிருஷ்ணாபுரம் காலனி வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

அய்யன்வலசு638455    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) - மாணிக்கவலசு வார்டு 10 , 2.சலங்கபாைளயம் (ேப) -

 ஆயிக்கவுண்டனூர் வார்டு 11 , 3.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ராமன்ேபட்ைட 

வார்டு 10 , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) - பாட்ைடயன் வதீி வார்டு 10 , 

5.சலங்கபாைளயம் (ேப) - ெவங்ககல்ேமடு வார்டு10 , 6.சலங்கபாைளயம் (ேப) -

 அைணப்புதூர் வார்டு 10 , 7.சலங்கபாைளயம் (ேப) - அrசனகாலனி 

(ெபrயாக்கவுண்டன்வலசு வார்டு 10 , 8.சலங்கபாைளயம் (ேப) - சம்பங்காடு 

(ெபrயாக்கவுண்டன்வலசு) வார்டு 10 , 9.சலங்கபாைளயம் (ேப) - 

ஆலமரத்துவதீி வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

அய்யன்வலசு638455    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 

2.சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - ேநரு வதீி , 3.சலங்கபாைளயம் (ேப) 

வார்டு 11 - கஞ்சாநாய்க்கனூர் , 4.சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - ராஜவதீி 

(காசிலிங்ககவுண்டன்புதூர் ) , 5.சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - 

இரண்டாவதுவதீி (காசிலிங்ககவுண்டன்புதூர்) , 6.சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 

11 - அய்யன்வலசு , 7.சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - விராலி ேமடு 

தட்டுக்கைரக்காடு , 8.சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - அய்யனவலசு 

அrசனக் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
104   பவானி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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ï£÷¢ :
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஊசிமைல638501    ,கிழக்கு பார்த்த 

கட்டிடம்

1.பர்கூர் (வ.கி),பர்கூர் (ஊ) - தட்டக்கைர வார்டு 1 , 2.பர்கூர் (வ.கி)பர்கூர் (ஊ) - 

ஊசிமைல வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 அரசு பழங்குடியினர் 

உண்டுஉைறவிட நடுநிைலப்பள்ளி  

ேசாளகைன - 638501    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பர்கூர் (வ.கி)பர்கூர் (ஊ) - ேசாலகைண வார்டு 1 , 2.பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) -

 ெதாட்டேசாளகைன வார்டு1 , 3.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - நடு ேசாளகைன 

வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

துருச்சணம்பாைளயம் 638501     

,வடக்கு பார்த்த ேமற்புறப் பகுதி 

தார்சுக் கட்டிடம்

1.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - துருசனாம்பாைளயம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 அரசு பழங்குடியினர் 

உண்டுஉைறவிட நடுநிைலப்பள்ளி 

கத்திrமைல - 638501    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - கத்திrமைல  வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

5 5 ஆதிதிராவிடர்நலபழங்குடியினர்உண்

டுஉைறவிட துவக்கப் பள்ளி  

பர்கூர்638501    ,வடக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சுகட்டிடம்

1.பர்கூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பர்கூர் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஆதிதிராவிடர்நலபழங்குடியினர்உண்

டுஉைறவிட உயர்நிைலப் பள்ளி  

பர்கூர்638501    ,வடக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சுகட்டிடம்

1.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ெபஜ்ஜில் பாைளயம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 அrஜனநல பழங்குடியினர் 

உண்டுஉைறவிடப்பள்ளி 

குட்ைடயூர்638501    ,வடக்குப்பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ேவலாம்பட்டி வார்டு 5 , 2.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

- குட்ைடயூர்  வார்டு 5 , 3.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - மட்டிமரகள்ளி  வார்டு5 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேதவர்மைல638501    ,ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்குபுற ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ேதவர் மைல  வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேதவர்மைல638501    ,ெதற்கு 

பார்த்த  ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - எலச்சிபாைளயம்  வார்டு4 , 2.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) - எபத்தாம்பாைளயம்  வார்டு4 , 3.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - 

ெவள்ளிமைல  வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி தாமைரக்கைர-638501 

   ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் ெதற்குப் பகுதி

1.பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - தாமைரக்கைர வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி ெதாள்ளி - 638501    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெதாள்ளி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி சுண்டப்பூர் - 

638501    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - சுண்டப்பூர் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி தாளக்கைர - 638501  

  ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு  

கட்டிடத்தின் ெதற்குப் பகுதி

1.பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - தாளக் கைர  வார்டு5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஈரட்டிமின்தாங்கி - 638501    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ஈரட்டி மின்தாங்கி வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஈரட்டிமின்தாங்கி - 638501    

,ேமற்கு பார்த்த புதிய கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கைட ஈரட்டி  வார்டு3 , 2.பர்கூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ஒந்தைன வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஓசூர் - 638501    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெசங்குளம்  வார்டு5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

தம்மெரட்டி  - 638501    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - தம்மெரட்டி  வார்டு5 , 2.பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

ஒன்னகைர  வார்டு5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 4 of 73



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

18 18 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ஒசூர் - 

638501    ,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ஒசூர் வார்டு5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் 

உண்டு உைறவிடபள்ளி 

ெகாங்காைட638501    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

அைறஎண்-1

1.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெகாங்கைட காலனி  வார்டு5 , 

2.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கார்ெதாட்டி  வார்டு5 , 3.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

ஜவீன்ெதாட்டி  வார்டு5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் 

உண்டு உைறவிடபள்ளி 

ெகாங்காைட638501    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

அைறஎண்-2

1.பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெபrயூர்  வார்டு5 , 2.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

பட்டாபாைளயம்  வார்டு5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ெபஜலட்டி638501    ,வடக்கு பார்த்த 

கிழக்கு பகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெபஜலட்டி  வார்டு4 , 2.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

ெபஜலட்டி காலனி  வார்டு4 , 3.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கல்வாைர  வார்டு4 , 

4.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - திண்ணகாடு  வார்டு4 , 5.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

மடம்  வார்டு4 , 6.பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - அைணப்ேபாடு  வார்டு4 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ேவப்பமரத்தூர்638504    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - எட்டிமரத்துக்காடு  வார்டு1 , 

2.ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெதாட்டிக்கிணறு வார்டு1 , 3.ெகாமராயனூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ேவப்பமரத்தூர்  வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ேவப்பமரத்தூர்638504    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - பூமியான்தண்டா  வார்டு2 , 

2.ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கீrயான் ேதாட்டம்  வார்டு2 , 

3.ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - பச்சப்பாளி  வார்டு1 , 4.ெகாமராயனூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ேதவலன்தண்டா  வார்டு1 , 

5.ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெசம்பாேதாட்டம்  வார்டு1 , 

6.ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெகாமராயானூர் வார்டு3 , 

7.ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ேதவலன்தண்டா ெகாட்டாய்  வார்டு1 , 

Ü¬ùî¢¶ 
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24 24 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

மசக்கவுண்டனூர்638504    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - மாணிக்கம்ேதாட்டம்  வார்டு3 , 

2.ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - மசக்கவுண்டனூர்  வார்டு5 , 

3.ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - மசக்கவுண்டனூர்  வார்டு5 , 

4.ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெகாமராயனூர்  வார்டு4 , 

5.ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கூப்புக்காடு  வார்டு4 , 6.ெகாமராயனூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - மைலயாலந்ேதாட்டம்  வார்டு4 , 7.ெகாமராயனூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - அய்யந்ேதாட்டம்  வார்டு4 , 8.ெகாமராயனூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - பூமியான்தண்டா வார்டு4 , 9.ெகாமராயனூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - தண்ணர்பள்ளம் வார்டு5 , 10.ெகாமராயனூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - தந்ைதெபrயார் நகர்  வார்டு4 , 11.ெகாமராயனூர் 

(வகி)மற்றும்(ஊ)  ஓைடேமடு வார்டு4  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

புதூர்638504    ,ெதற்கு பார்த்தது 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.புதூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - புட்டுக்காr ெகாட்டாய்,வார்டு1 , 

2.புதூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - பாப்பாத்தி காட்டுபுதூர் கஸ்பாவார்டு1.2 , 

3.புதூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - இரட்ைடகரட்டுபுதூர் வார்டு2 , 

4.புதூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - பாப்பாத்தி காட்டுபுதூர் காட்டு ெகாட்டாய் வார்டு1 , 

5.புதூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - புதூர் அrசன ெதரு  வார்டு2 , 6.புதூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ேபாத்தேனr வார்டு2 , 7.புதூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - 

வட்டபாைற காடு வார்டு1 , 8.புதூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கூப்புகாடு வார்டு2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

கிட்டம்பட்டி638504    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம்

1.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - கிட்டம்பட்டி , 2.ெசன்னம்பட்டி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - கிட்டம்பட்டிஅrசனகாலனிகாட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெசன்னம்பட்டி638504    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

அைற எண் 13

1.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெசன்னம்பட்டி அrசன காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெசன்னம்பட்டி638504    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெசன்னம்பட்டி கிழக்கு , 

2.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெசன்னம்பட்டி ேமற்கு 

காட்டுெகாட்டாய் ெசன்னம்பட்டி வடக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சனிச்சந்ைத638504    ,ேமற்கு 

பார்த்த வடக்கு பகுதி

1.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - கி.கா.ெகாட்டாய்கள் சனிச்சந்ைத 

கருங்கரடு , 2.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

கல்லாவரம்ெகாட்டாய் மினிமடுவு முரளி காட்டுக் ெகாட்டாய்கள் , 

3.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - மாேதஸ்வரன்கரடு , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 73



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

முரளி638504    ,ெதற்கு பார்த்த 

ேமற்கு பகுதி ஆர்.சி.சி. கட்டிடம்

1.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - முரளி வடக்கு அrசன காலனி , 

2.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - முரளி ெதற்கு முரளி ேமற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

முரளி638504    ,ெதற்கு பார்த்த 

புதிய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ஆர்.சி.சி

1.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - முரளிப்புதூர் , 2.ெசன்னம்பட்டி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - முரளி காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 3.ெசன்னம்பட்டி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - ஜரத்தல் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஜரத்தல்638504    ,கிழக்கு பார்த்த 

ெதற்கு பகுதி ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ஜரத்தல் கிழக்கு , 2.ெசன்னம்பட்டி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வார்டு3 - குறிஞ்சி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 -

Ü¬ùî¢¶ 
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33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஜரத்தல்638504    ,வடக்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ஜரத்தல் ேமற்கு, அrசனக் காலனி 

, 2.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வார்டு3 - ஜரத்தல் ெதற்கு,நாய்க்கன் 

ேதாட்டம் வார்டு , 3.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ஜரத்தல் 

ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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34 34 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ஜரத்தல்638504    ,கிழக்கு பார்த்த 

வடக்கு பகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ஜரத்தல் வடக்கு 

காட்டுெகாட்டாய்கள் , 2.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - அய்யன் 

புதூர் , 3.ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - கிட்டம்பட்டி 

முனியமூர்த்தி காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ெரட்டிபாைளயம்638504    ,கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு பகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெவள்ளக்கரட்டூர் , 

2.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு1,2 - ெவள்ளகரட்டூர் வள்ளுவர் 

ெதரு , 3.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1,2,3 - ெவள்ளகரட்டூர் 

வள்ளுவர் ெதரு  காட்டு ெகாட்டாய்கள்  வ , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ெரட்டிபாைளயம்638504    ,கிழக்கு 

பார்த்த வடக்கு பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு4,5 - ெரட்டிபாைளயம் 

கிழக்குத்ெதரு , 2.ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு6,7,8 - 

ெரட்டிபாைளயம் ெதற்குத்ெதரு , 3.ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) 

வார்டு6,7,8 - ெரட்டிபாைளயம் ெதற்குத்ெதரு காட்டு ெகாட்டாய்கள் , 

4.ெவள்ளிதிருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு7 - குரும்பபாைளயம் , 

5.ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,3 - ெரட்டிபாைளயம் (ேநரு நகர்) , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ெரட்டிபாைளயம்638504    ,ேமற்கு 

பார்த்த ெதற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

1.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,3,4 - ெரட்டிபாைளயம் சக்கிலி 

ெதரு , 2.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,3 - ெரட்டிபாைளயம் 

வடக்குத்ெதரு , 3.ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,3 - 

ெரட்டிபாைளயம் ேநருநகர் ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

குரும்பாைளயம்638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு தார்சு கட்டிடம்

1.ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - குரும்பபாைளயம் 

வடக்குத்ெதரு , 2.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

குரும்பபாைளயம் அrசனத்ெதரு , 3.ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) 

வார்டு2 - குரும்பபாைளயம் கைரேமடு , 4.ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) 

வார்டு2 - குரும்பபாைளயம் ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

குரும்பாைளயம்638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த வடக்கு பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெபாரவிபாைளயம் வடக்கு 

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 2.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

ெபாரவிபாைளயம் ேபாயர் காலனி காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 3.ெவள்ளிதிருப்பூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெபாரவிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெவள்ளித்திருப்பூர்638314    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - வில்லமரத்தூர் , 

2.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ெவள்ளித்திருப்பூர்கிழக்கு , 

3.ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ெவள்ளித்திருப்பூர்ேமற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

41 41 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெவள்ளித்திருப்பூர்638314    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - அrசன ெதரு பாரதி நகர் , 

2.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வார்டு3 - ஆலாமரத்துத் ேதாட்டம் , 

3.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - வாைழகுட்ைடத் ேதாட்டம் , 

4.ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - பருவக்காட்டுச்ேசr , 

5.ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - மறவபாைளயம் 

காட்டுெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

விராலிக்காட்டூர்638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு பகுதி ஓட்டுக் 

கட்டிடம்

1.ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - மைலயாம்பாைறக்கரடு , 

2.ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - விராலிக்காட்டூர் , 

3.ெவள்ளிதிருப்பூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - குரும்பனூர்காடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

விராலிக்காட்டூர்638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த வடக்கு பகுதி ஓட்டுக் 

கட்டிடம்

1.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ேதவஸ்தான காட்டூர் , 

2.ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - மூைலயூர் , 

3.ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ெசன்றாயனூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

மரவபாைளயம்638314    ,ெதற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - மரவபாைளயம் கிழக்கு , 2.மாத்தூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெகாத்துக்காரன்ெகாட்டாய் , 3.மாத்தூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - குறிச்சிகாளிெகாட்டாய் , 4.மாத்தூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - மரவபாைளயம் ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

மாத்தூர்638314    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.மாத்தூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - மாத்தூர் கிழக்கு ேபாயன்ெதரு , 

2.மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - மாத்தூர் ேமற்குத் ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

மாத்தூர்638314    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.மாத்தூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - மாத்தூர் அடப்புெதரு,ேதா.ேதாட்டம் ப.ச. 

ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

ஆலாம்பாைளயம்638314    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - புளியம்பட்டி,சின்னமாத்தூர் , 

2.மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு6 - ஆலாம்பாைளயம் கிழக்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

ஆலாம்பாைளயம்638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.மாத்தூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு7 - ஆலாம்பாைளயம் வடக்கு , 

2.மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு8 - ஆலாம்பாைளயம் ெதற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 13 of 73



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

குண்டந்ேதாட்டம்638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு பகுதி ஓட்டுக் 

கட்டிடம்

1.மாத்தூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு9 - ேமாத்தங்கல்புதூர் குண்டன்ேதாட்டம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

குண்டந்ேதாட்டம்638314    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு10 - கவுண்டன்புதூர் இட்ேடrயன் 

ெகாட்டாய் ராமலிங்கபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சங்கராபாைளயம்638501    ,ேமற்கு 

பார்த்த முதல் ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.சங்கராபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - சங்கராபாைளயம் கஸ்பா , 

2.சங்கராப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ேவலாயுதபுரம் , 

3.சங்கராப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - வள்ளலார்புரம் , 

4.சங்கராப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - குருநாதபுரம் , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்பப் பள்ளி 

வட்டகாடு638501    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம்

1.சங்கராபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - கும்பரவாணிவட்டக்காடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

53 53 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சங்கராபாைளயம்638501    ,ேமற்கு 

பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம்

1.சங்கராபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - குள்ளவரீாம் பாைளயம் , 

2.சங்கராபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - காக்காயனூர் , 

3.சங்கராபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - பாரதிநகர் , 4.சங்கராபாைளயம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ராஜவ் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி 

ைமக்ேகல்பாைளயம்638501    

,ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு பகுதி

1.அந்தியூர்(வ.கி)ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4 - ைமக்ேகல்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி 

ைமக்ேகல்பாைளயம்638501    

,ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி அடுத்துள்ள கட்டிடம்

1.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4 - ேபான்கால் ேதாட்டம் , 

2.அந்தியூர்(வ.கி)ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4 - எட்டிமரத்துக் 

ெகாட்டாய்கள் , 3.அந்தியூர்(வ.கி)ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4 - 

கண்டியானூர் ேமட்டூர் , 4.அந்தியூர்(வ.கி)ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4 - 

ேவதகாரன்குட்ைட , 5.அந்தியூர்(வ.கி)ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4 - 

ெசங்குட்ைட , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஓைடேமடு638501    ,ேமற்கு பார்த்த 

வடக்கு பகுதி ஆர்.சி.சி

1.அந்தியூர் (வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு3 - ஓைடேமடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

57 57 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஓைடேமடு638501    ,ேமற்கு பார்த்த 

ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு3 - நஞ்சமைடக்குட்ைட , 

2.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு3 - பாலமரத்தூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

எண்ணமங்கலம் - 638501    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் ெதற்குபகுதி

1.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - எண்ணமங்கலம் கிழக்குவார்டு1 , 

2.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - எண்ணமங்கலம் வடக்குவார்டு1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

எண்ணமங்கலம் - 638501    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - எண்ணமங்கலம் ெதற்கு , 

2.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - எண்ணமங்கலம் , 

3.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ஈ.ேக.ஆர்.வதீி , 

4.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - முதலியார்ெதரு , 

5.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - கைடவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ேகாவிலூர்638501    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.எண்ணமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ேகாவிலூர் ெகாட்டாய்கள் , 

2.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - முனியப்பன்ேகாவில்வதீி , 

3.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - எண்ணமங்கலம் கிழக்கு , 

4.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு4 - மைலயனூர் ேதாட்டம் , 

5.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - குண்ணகாடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

ேகாவிலூர்638501    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.எண்ணமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)) வார்டு3 - ேகாவிலூர் ெகாட்டாய்கள் , 

2.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ேகாவிலூர்அம்மன் குட்ைட , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

குரும்பபாைளயம்ேமடு-638501    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

1.எண்ணமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ேகாவிலூர் , 

2.எண்ணமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - முத்தரசன்குட்ைட , 

3.எண்ணமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ராமகவுண்டன்ெகாட்டாய் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

எண்ணமங்கலம்638501    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு2 - விராலிக்காட்டூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ெசல்லம்பாைளயம்638501    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு6 - ெசல்லம்பாைளயம் கிழக்கு , 

2.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு6 - ெசல்லம்பாைளயம் ேமற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

65 65 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ெசல்லம்பாைளயம்638501    ,ெதற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு6 - ேமலூர் , 

2.எண்ணமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு6 - மூங்கில் பாைளயம் , 

3.எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு6 - அம்ேபத்கார் நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

ெபாய்ேயrகைர638501    ,கிழக்கு 

பார்த்த வடக்கு பகுதி அைற எண் 1

1.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2 - புதுமாrயம்மன் ேகாவில் 

வதீி , 2.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு2 - இந்திரா நகர் , 

3.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2 - 

நஞ்சப்பகவுண்டன்ெகாட்டாய் , 4.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) 

ர்டு த் ம் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

ெபாய்ேயrகைர638501    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

அைற எண் 2

1.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2 - அந்தியூர் புதுப்பாைளயம் 

, 2.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2 - ஆத்தப்பம்பாைளயம் , 

3.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2 - குடுமியானூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி  

காந்திநகர்638501    ,கிழக்கு பார்த்த 

ெதற்கு பகுதி ஆர்.சி.சி கட்டிடம்

1.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4 - ெகட்டிசமுத்திரம் காலனி 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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69 69 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ.பள்ளி 

காந்திநகர்638501    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டுகட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4 - கிணத்தடி பாரஸ்ட் 

ெசட்டில்ெமண்ட் , 2.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4 - 

புதுக்காடு காந்தி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ பள்ளி 

காந்திநகர்-638501   ,கிழக்கு பார்த்த 

ஒட்டுவில்ைலக் கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி

1.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4 - ேவலாங்குட்ைட , 

2.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4 - பாலக்குட்ைட , 

3.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4 - ெமாடப்பாளித் ேதாட்டம் , 

4.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4 - காந்திநகர் , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ பள்ளி 

காந்திநகர்638501    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஆர்சி சி கட்டிடம்

1.அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1 - கும்பரவாணி மந்ைத , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

அ.புதுப்பாைளயம்638501    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - புதுப்பாைளயம் வடக்குத் ெதரு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

அ.புதுப்பாைளயம்638501    ,கிழக்குப் 

பார்த்த கட்டிடம்

1.ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - புதுப்பாைளயம் வடக்குத் ெதரு 

, 2.ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - கூச்சிக்கல்லூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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74 74 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

அ.புதுப்பாைளயம்638501    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.ெகட்டிசமுத்திரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - காட்டூர், புதுப்பாைளயம் 

கா.ெகா. காலனித் ெதரு , 2.ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

புதுப்பாைளயம் ெதற்குத் ெதரு , 3.ெகட்டிசமுத்திரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 -

 புதுப்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 4.ெகட்டிசமுத்திரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) 

வார்டு3 - ெவள்ைளபிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

புதுராசான்குளம்638501    ,வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு பகுதி

1.ெகட்டிசமுத்திரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - புதுராசான்குளம் , 

2.ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - பைழயராசான்குளம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

புதுராசான்குளம்638501    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - எல்லம்பாைளயம் 

புதுப்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

புதுராசான்குளம்638501    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெகட்டிசமுத்திரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - புளியமரத்ேதாட்டம் எரங்காடு , 

2.ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - கிருஷ்ணாபுரம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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78 78 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபள்ளி 

ெகால்லபாைளயம்638501    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம்

1.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ெகால்லபாைளயம் , 

2.பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ெகால்லபாைளயம் 

வடக்குக்ெகாட்டாய்கள் , 3.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - 

ெகால்லபாைளயம் ெதற்குெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

பள்ளிபாைளயம் 638314    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - மரவன்குட்ைட, 

பள்ளிபாைளயம் ெகாட்டாய்கள் , 2.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 

2 - பச்சாம்பாைளயம் ெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

பள்ளிபாைளயம் 638314    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - குருப்பநாயக்கன் கரடு , 

2.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - பச்சாம்பாைளயம் , 

3.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - மறவன்குட்ைட பகுதி , 

4.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - வடக்குத்ெதரு , 

5.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ெபrயார் நகர் , 

6.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - பள்ளபாைளயம் 

ேசாேமஸ்வர ேகாயில் ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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81 81 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

பள்ளிபாைளயம்638314    ,வடக்கு 

பார்த்த நடு கட்டிடம்

1.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - பள்ளிபாைளயம் வடக்கு , 

2.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - பள்ளிபாைளயம் கிழக்கு , 

3.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - பள்ளிபாைளயம் ேமற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 

சித்திெரட்டிபாைளயம்638311    

,வடக்குப்பார்த்த கிழக்கு பகுதி

1.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5 - ஆைணக்கவுண்டணூர் 

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 2.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு5 - 

பள்ளிபாைளயம் காட்டுெகாட்டாய்கள் , 3.பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு5 - ஆைணக்கவுண்டனூர் , 4.பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 

5 - பள்ளிபாைளயம் பிrவு , 5.பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5 - 

பள்ளிபாைளயம் ேமற்கு ெகாட்டாய்கள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 

சித்திெரட்டிபாைளயம்638311    

,வடக்குப்பார்த்த ேமற்குப் பகுதி

1.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - சித்திெரட்டிபாைளயம் 

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 2.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - 

சித்திெரட்டிபாைளயம் , 3.பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - 

அண்ணாமடுவு , 4.பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - 

பவானிேராடு குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

காட்டூர்638501    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சுகட்டிடம்

1.பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - காட்டூர், ச.ப.கவுண்டன் 

புதூர்,காட்டுக் ெகாட்டாய் , 2.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - 

சந்திபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

காட்டூர்638501    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - காட்டூர் அய்யன்ேதாட்டம் , 

2.பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - இருளக்கைரயானூர் , 

3.பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - கணபதி காட்டூர் , 

4.பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - கைரேமடு , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 அரசு ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி 

அந்தியூர்638501    ,வடக்கு பார்த்த 

ேமற்கு பகுதி கட்டிடம்

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 3,5,18 - ேதர்வதீி கிழக்குபுறம் , 2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு1 -

 காமராசர் சாைல குறுக்கு வதீி1 , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு3 - எம்.ஜி.ஆர். வதீி , 

4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 2 - காமராஜர் சாைல குறுக்கு வதீி 2 , 5.அந்தியூர் (ேப) 

வார்டு 2 - காமராஜர் சாைல குறுக்கு வதீி 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 அரசு ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி 

அந்தியூர்638501    

,ேமற்குபார்த்தெதற்குபகுதி கட்டிடம்

1.அந்தியூர் (ேப)வார்டு 3 - பட்டக்காரர் வதீி , 2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 1,2,6 - 

காமராஜர் சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

88 88 அரசு ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி 

அந்தியூர்638501    ,வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடம்  கிழக்குபகுதி

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 1,2,6 - காமராசர் சாைல (பர்கூர்ேராடு) , 2.அந்தியூர் 

(ேப)வார்டு 3 - மீனவர்மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி(ெதன்புரம்) , 3.அந்தியூர் 

(ேப)வார்டு 3 - மஜத் வதீி(ெதன்புறம்) , 4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 1 - காமராஜர் 

சாைல , 5.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 2,6 - காவலர் குடியிருப்பு , 6.அந்தியூர் (ேப) 

வார்டு 18 - மாவிளக்கு மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 7.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 2 

- கண்ணப்பன் கிணற்று வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 அரசு ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி 

அந்தியூர்638501    ,ெதற்குப்பார்த்த 

ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 3,5,18 - ேதர் வதீி , 2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 3 - 

எம்.ஜி.ஆர். வதீி வடக்கு , 3.அந்தியூர் (ேப)வார்டு 3 - மஜத் வதீி , 4.அந்தியூர் 

(ேப) வார்டு 5 - வள்ளியம்மாள் வதீி , 5.அந்தியூர் (ேப)வார்டு 5 - ேவலாயுதம் 

வதீி , 6.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 5 - முத்துகுமாரசாமி ேகாவில் வதீி , 7.அந்தியூர் 

(ேப) வார்டு 5 - கைலஞர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 அரசு ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி 

அந்தியூர்638501    ,வடக்குப் பார்த்த 

ைமய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

அைற எண் 1

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு18 - ேபட்ைட ெபருமாள் ேகாவில் வதீி , 2.அந்தியூர்(ேப) 

வார்டு 3,5,18 - ேதர் வதீி ேமற்கு புறம் , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு1 - 

ெமாடக்குறிச்சியானூர்,ேவடர்காலணி,நந்தினி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 24 of 73



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

91 91 அரசு ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி 

அந்தியூர்638501    ,வடக்குப் பார்த்த 

ைமய தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

 அைற எண் 2

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு1,2,6 - காமராசர் சாைல , 2.அந்தியூர்(ேப) வார்டு1 - 

ஸ்வப்பர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

அந்தியூர்(கிழக்கு),  அந்தியூர் 638501  

  ,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 

கட்டிடம்அைறஎண்-1

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 4 - திருநீலகண்டர் வதீி , 2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 4 - 

ெபrயமாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 4 - காளியப்பா 

வதீி , 4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 4 - சின்னமாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 

5.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 4 - ெபருமாள் ேகாவில் வதீி , 6.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 

17 - மாrயப்பா வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

அந்தியூர்(கிழக்கு),  அந்தியூர் 638501  

  ,ேமற்கு பார்த்த 

ஓட்டுக்கட்டிடம்அைறஎண்-2

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 7 - அண்ணா சாைல  சத்திேராடு , 2.அந்தியூர் (ேப) 

வார்டு 18 - மாவிளக்கு மாrயம்மன் ேகாவில்வதீி , 3.அந்தியூர் (சி.சி.ஊ) 

வார்டு1,2 - காமராசர்சாைல (பர்கூர் ேராடு) , 4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 5 - 

சிங்கார வதீி , 5.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 7 - சத்யாநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

அந்தியூர்(கிழக்கு),  அந்தியூர் 638501  

  ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்அைறஎண்-1

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 6 - ேநரு வதீி , 2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 7 - ஆசிrயர் 

குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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95 95 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

அந்தியூர்(கிழக்கு),  அந்தியூர் 638501  

  ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

அைறஎண்-2

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 7 - சிவசக்தி நகர் குறுக்கு ெதரு , 2.அந்தியூர் (ேப) 

வார்டு 7 - ஆசிrயர் குடியிருப்பு , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 7 - அண்ணாசாைல 

குறுக்கு ெதரு , 4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு7 - சத்தியா நகர் , 5.அந்தியூர் (ேப) 

வார்டு 7 - பவானி ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம் - 638501    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 12 - ேவங்ைகயர் வதீி , 2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 9 - 

விேவகானந்தர் வதீி , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 9 - திலகர் வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம் 638501    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி 3 வது அைற பகுதி

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 9 - காந்திவதீி குறுக்கு வதீி , 2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 9 -

 திருவள்ளுவர் வதீி , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 11 - குருவப்பன் வதீி , 

4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு11 - டி. வி. ேகாவிந்தன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம்638501    ,புதிய 

முதல் தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பார்த்த வடபுறம்

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 11 - ஈ.ெவ.ரா.ெபrயார் வதீி , 2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 

11 - அவிநாசியப்பன் வதீி , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 8,14 - அண்ணா சாைல , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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99 99 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம்638501    ,கிழக்கு 

பார்த்த முதல் புதிய கட்டிடம்

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 9 - நஞ்சப்பா வதீி , 2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 14 - 

அண்ணாசாைல (அத்தாணி ேராடு) குறுக்கு வதீி , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 14 - 

அண்ணாசாைல குறுக்கு 3 , 4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு2 - அந்தியூர் ெபrயார் 

நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம்638501    ,புதிய 

தார்சு முதல் ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு 

பகுதி

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 10 - நஞ்சப்பா வதீி குறுக்கு வதீி 1 , 2.அந்தியூர் (ேப) 

வார்டு 10 - நஞ்சப்பா வதீி குறுக்கு வதீி 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம்638501    

,கிழக்குபார்த்ததார்சுகட்டிடம்

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 10 - நஞ்சப்பா வதீி குறுக்கு வதீி 3 , 2.அந்தியூர் (ேப) 

வார்டு 9 - நஞ்சப்பா வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம்638501    

,இரண்டாவது புதிய தார்சு ேமற்கு 

பார்த்த வடக்கு பகுதி

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 8 - அண்ணாசாைல குறுக்குத் ெதரு 1 , 2.அந்தியூர் 

(ேப) வார்டு 8 - அண்ணாசாைல குறுக்குத் ெதரு 2 , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 9 -

 காந்திஜி ேராடு குறுக்கு ெதரு 4 , 4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 8 - காந்திஜி ேராடு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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103 103 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம்638501    ,கிழக்கு 

பார்த்த முதல்  தார்சு புதிய  

கட்டிடம்

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 9 - காந்திஜி ேராடு குறுக்கு ெதரு 5 , 2.அந்தியூர் (ேப) 

வார்டு 8 - காந்திஜி ேராடு குறுக்கு ெதரு 3 , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 8 - 

காந்திஜி ேராடு குறுக்கு ெதரு 1 , 4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 12 - ேவலாயுதம் 

வதீி , 5.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 13 - ேநதாஜி வதீி , 6.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 13 - 

வ ஊ. சி. ேராடு , 7.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 13 - பாரதி ேராடு , 8.அந்தியூர் (ேப) 

வார்டு 13 - சாம்ராஜ் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம்638501    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 12 - ேவலாயுதம் வதீி , 2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 12 - 

ேவலாயுதம் வதீி குறுக்குத்ெதரு , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு13 - இந்திரா வதீி , 

4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 12 - எம்.சி.குருநாதன் வதீி , 5.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 13 -

 பகவதியம்மன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம்638501    ,ெதற்கு 

பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 17 - டாக்டர் அம்ேபத்கார் வதீி , 2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 

14 - அண்ணாசாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம்638501    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 16 - டாக்டர் அம்ேபத்கார்வதீி குறுக்குவதீி 1 , 

2.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 15 - டாக்டர் அம்ேபத்கார்வதீி குறுக்குவதீி 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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107 107 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

காமராஜ் நகர் 638501    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 14 - ஏ. ேக. பழனியப்பா வதீி , 2.அந்தியூர் (ேப) 

வார்டு16 - ஏ. ேக. பழனியப்பா வதீி1 , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு16 - ஏ. ேக. 

பழனியப்பா வதீி 2 , 4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 15 - ஏ. ேக. பழனியப்பா வதீி 8 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

காமராஜ் நகர் 638501    

,கிழக்குபார்த்ததார்சுகட்டிடம்

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு16 - ஏ. ேக. பழனியப்பா வதீி3 , 2.அந்தியூர் (ேப) 

வார்டு16 - ஏ. ேக. பழனியப்பா வதீி 4 , 3.அந்தியூர் (ேப) வார்டு15 - ஏ. ேக. 

பழனியப்பா வதீி5 , 4.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 15 - ஏ. ேக. பழனியப்பா வதீி6 , 

5.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 15 - ஏ. ேக. பழனியப்பா வதீி7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தவுட்டுப்பாைளயம்638501    

,மூன்றாவது தார்சு ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.அந்தியூர் (ேப) வார்டு 14 - ஏ. ேக. பழனியப்பா வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெவள்ைளயம்பாைளயம்638501    

,வடக்குப் பார்த்த கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி

1.அந்தியூர்(வ.கி), சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) - பனங்காட்டூர் வார்டு 3 , 

2.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) - தாசrயூர் வார்டு 3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 29 of 73



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

111 111 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெவள்ைளயம்பாைளயம்638501    

,வடக்குப் பார்த்த புதிய கட்டிடம்

1.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) - மன்னதாதன் ெதரு  வார்டு 3 

, 2.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) - நாடார் ெதரு  வார்டு3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

புதுேமட்டூர் - 638501    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) - காலனித் ெதரு வார்டு 4 , 

2.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) - பைழய ேமட்டூர் வார்டு 4 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

புதுேமட்டூர்-638501    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ேமற்க்கு

1.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு4,3 - புது ேமட்டூர் 

தாசrயூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சின்னதம்பிபாைளயம்638501    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 4 - புதுமஞ்சாள 

நாய்க்கனூர் , 2.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 2 - 

அண்ணமார் ேகாவில் வதீி , 3.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) 

வார்டு 2 - அண்ணமார் பாைளயம் , 4.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னதம்பிபாைளயம் 

(ஊ)  வார்டு 4 - நகலூர் பிrவு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சின்னதம்பிபாைளயம்638501    

,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 2 - கரட்டுப்பாைளயம் , 

2.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 4 - ெசல்லப்பகவுண்டன் 

ெதரு , 3.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னதம்பிபாைளயம் (ஊ)  வார்டு 2 - 

பச்சப்பாளிேமடு (மைலக்கருப்புசாமிேகாயில்ேராடு) , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி அந்தியூர் 

காலனி638501    ,ெதற்குப்பார்த்த 

கட்டிடம்

1.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 1 - அந்தியூர் காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி அந்தியூர் 

காலனி638501    ,ெதற்கு பார்த்த 

ேமற்குப் பகுதி

1.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 1 - ெபருமாள் ேகாவில் 

புதூர் , 2.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 1 - புதுக்காடு , 

3.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 2 - தங்கப்பாைளயம் , 

4.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 2 - பாைரயூர் , 

5.அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 2 - கண்டியானூர் 

ேமட்டூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஆர்.சி துவக்கப் பள்ளி நகலூர்638501 

   ,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் 

ேமற்கு கைடசி பகுதி

1.நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புதுமஞ்சாள நாய்க்கனூர் வார்டு1 , 

2.நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முனியப்பம்பாைளயம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

119 119 ஆர்.சி துவக்கப் பள்ளி நகலூர்638501 

   ,ேமற்குப்பார்த்த வடக்கு கைடசி 

பகுதி

1.நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நகலூர் வார்டு1 , 2.நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

அப்பாநாயக்கர் ெதரு வார்டு 1 , 3.நகலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

காக்காயன்ெகாைற வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி  

ெகாண்ைடயம்பாைளயம் 638501    

,ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம்

1.நகலூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ெகாண்ைடயம்பாைளயம் , 

2.நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - குண்டு மூப்பனூர் , 3.நகலூர்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - வரீனுர் , 4.நகலூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - 

ெகாண்ைடயம்பாைளயம்அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி  

ெகாண்ைடயம்பாைளயம் 638501    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.நகலூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெபருமாபாைளயம் வார்டு 4 , 2.நகலூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - ெகாம்புதூக்கியம்மன் ேகாவில் வார்டு 5 , 3.நகலூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - குண்டுபுளியாமரம் வார்டு 4 , 4.நகலூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

ெசலம்பன் குட்ைட வார்டு 4 , 5.நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காக்காயன் குைற 

வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெபருமாபாைளயம்638501    ,வடக்கு 

பார்த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபருமாபாைளயம் வார்டு4 , 2.நகலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ெபருமாபாைளயம் அழகு நகர் வார்டு4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

123 123 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெபருமாபாைளயம்638501    ,வடக்கு 

பார்த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.நகலூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ஈசப்பாைறயூர் வார்டு 5 , 2.நகலூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - ேசாளகர் காலனி வார்டு 4 , 3.நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

கரடிகல் ேதாட்டம் வார்டு4 , 4.நகலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முனியப்பன் 

ேகாவில் ேதாட்டம் வார்டு5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 

அத்தாணி 638502    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதிஅைறஎண்-1

1.அத்தாணி (ேப) வார்டு10 - காமராஜர் சாைல சத்தி அத்தாணி பவானி ேராடு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 

அத்தாணி 638502    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி அைறஎண்-2

1.அத்தாணி (ேப)வார்டு 11 - ெசல்லியாண்டியம்மன் ேகாவில் வதீி , 

2.அத்தாணி (ேப)வார்டு 11 - பாரதிதாசன் வதீி குறுக்கு வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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அத்தாணி638502    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற 

எண் 5

1.அத்தாணி (ேப) - அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு10 , 2.அத்தாணி (ேப) -

 பாடசாைல வதீி வார்டு 9 , 3.அத்தாணி (ேப) - பஞ்சாயத்து ஆபஸ் வதீி 

வார்டு 9 , 4.அத்தாணி (ேப) - மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 8 , 

5.அத்தாணி (ேப) - தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு8 , 6.அத்தாணி 

(ேப) - நடுத்ெதரு வார்டு 8 , 7.அத்தாணி (ேப) - ேரடிேயா ரூம் வதீி வார்டு7 , 

8.அத்தாணி(ேப) - பைழய அrஜன ெதரு வார்டு7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 

அத்தாணி638502    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற 

எண் 7

1.அத்தாணி (ேப) - முனியப்பன் ேகாவில் வதீி வார்டு7 , 2.அத்தாணி (ேப) - 

புது அrசன காலனி வார்டு 6 , 3.அத்தாணி (ேப) - புதுக்காடு ெதரு வார்டு6 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

அத்தாணி638502    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.அத்தாணி (ேப) - அண்ணா சாைல ெதரு வார்டு9 , 2.அத்தாணி (ேப) - 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு9 , 3.அத்தாணி(ேப) - திருவள்ளுவர் நகர் 

வார்டு12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊ.ஒ நடுநிைலப்பள்ளி 

எல்.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் 638502  

  ,ேமற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.அத்தாணி (ேப) - கருப்பகவுண்டன் புதூர் வார்டு1 , 2.அத்தாணி (ேப) - 

அத்தானி காலனி வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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130 130 ஊ.ஒ நடுநிைலப்பள்ளி 

எல்.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் 638502  

  ,கிழக்கு பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி  அைற எண் 1

1.அத்தாணி (ேப) - பரப்புளிேமடு வார்டு15 , 2.அத்தாணி (ேப) - 

ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் வார்டு15 , 3.அத்தாணி(ேப) - காக்காச்சி ேதாட்டம் 

வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊ.ஒ நடுநிைலப்பள்ளி 

எல்.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் 638502  

  ,கிழக்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.அத்தாணி (ேப) - ெபருமாபாைளயம் வார்டு3 , 2.அத்தாணி (ேப)வார்டு3 - 

ெபருமாபாைளயம் அrசன காலனி , 3.அத்தாணி (ேப) - மாைதயன்ேகாவில் 

புதூர் வார்டு4 , 4.அத்தாணி (ேப) - ராமலிங்கபுரம் வார்டு13 , 5.அத்தாணி (ேப) - 

சிட்லூரான்காடு வார்டு13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

குப்பாண்டம்பாைளயம்638502    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - குப்பாண்டம்பாைளயம் 

கிழக்கு , 2.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - அrஜன 

காலனி , 3.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

, 4.குப்பாண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - கரட்டூர் ேராடு , 

5.குப்பாண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - பன்னாடி ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

குப்பாண்டம்பாைளயம்638502    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.குப்பாண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - குப்பாண்டம்பாைளயம் 

கிழக்கு , 2.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

குப்பாண்டம்பாைளயம் ேமற்கு , 3.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) 

வார்டு2 - அண்ணா நகர் , 4.குப்பாண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

காமராஜபுரம் , 5.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

ெபருமாள்ேகாவில் புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

கருவல்பாடிபுதூர்638502    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கருவல்பாடிபுதூர்  வார்டு1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

கருவல்பாடிபுதூர்638502    ,வடக்குப் 

பார்தத் கட்டிடம்

1.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - பவானி ேராடு பிrவு வார்டு1 , 

2.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - நஞ்சுண்டாபுரம் ெசங்காட்டுபுதூர் 

வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கரட்டூர்638502    ,ெதற்குபார்த்த 

ஓட்டுகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெசல்லப்பகவுண்டன் புதூர் வார்டு3 

, 2.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - ெகாளத்தூர் வார்டு3 , 

3.குப்பாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கரட்டூர் வார்டு3 , 

4.குப்பாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கரடூர் அrசன காலனி வார்டு3 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்
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கரட்டூர்638502    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - நாடார் காலனி வார்டு4 , 

2.குப்பாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கரட்டூர் ேமடு வார்டு4 , 

3.குப்பாண்டாம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ேதாப்பூர்,பாைறயூர்,ஆலாமரத்தூர் 

வார்டு4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கரட்டூர்638502    ,ெதற்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி

1.குப்பாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - கரட்டூர் வார்டு4 , 

2.குப்பாண்டாம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) - ேஜ.ேஜ.நகர் வார்டு4 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்ப்பள்ளி 

எ.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்-638502    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் வடக்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்ப்பள்ளி 

எ.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்-638502    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் ெதற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

141 141 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்ப்பள்ளி 

எ.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்-638502    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெச.பாைளயம் 

ந.ெதரு,ேம.கா.ெகாட்டாய்கள், கூத்தாடியூர் , 2.பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு2 - ேமற்கு காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்ப்பள்ளி 

எ.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்-638502    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குபகுதி

1.பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - சின்னபருவாச்சி ேமற்குக் 

ெகாட்டாய்கள் , 2.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - 

ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் வடக்கு , 3.பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

சின்னப்பருவாச்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

காட்டுப்பாைளயம்638315    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி

1.பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - மூசா.பாைளயம் புதூர் 

கி.கா.பாைளயம் கா.ெகாட்டாய்கள் , 2.பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)  வார்டு3 -

 மூக்கம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

காட்டுப்பாைளயம்638315    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - காட்டுப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

145 145 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

பிரம்மேதசம்638315    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - சந்திபாைளயம் , 2.பிரம்மேதசம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - புதூர் ேமற்கு , 3.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) 

வார்டு4 - ெதற்குெதரு புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

பிரம்மேதசம்638315    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - பிரம்மேதசம் , 2.பிரம்மேதசம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ)  வார்டு4 - கிழக்குத் ெதரு , 3.பிரம்மேதசம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வார்டு4 - மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

4.பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)  வார்டு4 - ெதற்கு ெதரு , 5.பிரம்மேதசம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வார்டு4 - ேமற்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

பிரம்மேதசம்638315    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

1.பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - சந்திப்பாைளயம் ெதற்கு , 

2.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு5 - பிரம்மேதசம் வடக்கு , 

3.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு5 - பிரம்மேதசம் , 4.பிரம்மேதசம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - சந்திபாைளயம் ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

புதுகரடியனூர்638315    ,வடக்குப் 

பார்த்த கிழக்குபகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - 

சின்னகுளம்,தாசநாய்க்கன்பாைளயம் ஆட்டுக்கல்லூர் , 

2.பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - அrயானூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

புதுகரடியனூர்638315    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு5 - புதுக்கரடியனூர் 

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள் , 2.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு5 - 

புதுக்கரடியானூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

புதுகரடியனூர்638315    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.(வ.கி)மற்றும்பிரம்மேதசம் (ஊ) வார்டு5 - தம்மநாய்க்கனூர்  ேதாப்பூர் 

குண்டுகாலம்பாைளயம் , 2.பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு5 - 

பைழயகரடியானூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேதாட்டக்குடியாம்பாைள 638315    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ேதாட்டக்குடியாம்பாைளயம் , 

2.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - சிந்தகவுண்டன்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேதாட்டக்குடியாம்பாைளயம் 638315  

  ,கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - கூலி வலசு , 2.ேவம்பத்தி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - ெசல்லப்பகவுண்டன் வலசு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

153 153 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தாளகுட்ைடபுதூர்638315    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

1.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - மாக்கல்புதூர் , 2.ேவம்பத்தி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - தாளகுட்ைடபுதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தாளகுட்ைடபுதூர் 638315    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

1.ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - முனியப்பம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெவள்ளாளபாைளயம்638315    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ெவள்ளாளபாைளயம் , 2.ேவம்பத்தி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - நாச்சிமுத்துபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெவள்ளாளபாைளயம்638315    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - நல்லிகவுண்டன்புதூர் , 

2.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - நல்லிகவுண்டன்புதூர் அrசன ெதரு , 

3.ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - நல்லிகவுண்டன்புதூர் வடக்கு அrசன 

ெதரு , 4.ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெவள்ளாளபாைளயம் 

ஆதிராவிடர் ெதரு , 5.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

ெவள்ளாளபாைளயம் அrசன ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ேசத்துனாம்பாைளயம் 638315    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - ெபாதியாமூப்பனூர் , 2.ேவம்பத்தி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ேசத்துனாம்பாைளயம் ெதற்கு , 

3.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ேசத்துனாம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

நல்லாமூப்பனூர்638315    

,ெதற்குப்பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1.ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - எட்டிக்குட்ைடபாைளயம் , 

2.ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - நல்லாமூப்பனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி  

சிந்தகவுண்டன்பாைளயம்638315    

,ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ேசத்துனாம்பாைளயம் ஆதி திராவிடர் 

ெதரு , 2.ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - மயிலாடிக்கல்  ேதாட்டம் , 

3.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - சிந்தகவுண்டன்பாைளயம் அrசன 

ெதரு , 4.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - பைனக்காடு , 

5.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - மாrக்கவுண்டன்புதூர் , 

6.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ேசத்துனாம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய ந.நி பள்ளி 

ஓைசபட்டி638315    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ஓைசப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ. பள்ளி 

ெசட்டிகுட்ைட 638315    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெசட்டிக்குட்ைட , 2.ேவம்பத்தி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - கருப்பனங்காட்டுெகாட்டாயி , 3.ேவம்பத்தி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - முருகன்காட்டு ெகாட்டாயி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

மூங்கில்பட்டி638315    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி  அைற எண் 1

1.மூங்கில்பட்டி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - மூங்கில்பட்டி , 2.மூங்கில்பட்டி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ேபாகநாய்க்கனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

மூங்கில்பட்டி638315    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.மூங்கில்பட்டி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - மூங்கில்பட்டி, ேகத்தநாய்க்கனூர் , 

2.மூங்கில்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - திருவள்ளுவர் நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

மூங்கில்பட்டி638315    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி  அைற எண் 2

1.மூங்கில்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - குச்சலூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

மூங்கில்பட்டி638315    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.மூங்கில்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - இந்திராநகர் , 2.கீழ்வாணி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - கீழ்வாணி , 3.கீழ்வாணி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) - டி.ஆர் 

காலனி வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கூத்தம் பூண்டி638315    

,வடக்குப்பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.கூத்தம்பூண்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - கூத்தம் பூண்டி கிழக்கு , 

2.கூத்தம்பூண்டி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - கூத்தம் பூண்டி ேமற்கு , 

3.கூத்தம்பூண்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - மகாலிங்கபுரம் , 4.கூத்தம்பூண்டி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - அrசன ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி 

கூத்தம்பூண்டி 638315    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.கூத்தம்பூண்டி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - கூத்தம் பூண்டி கிழக்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெசன்னிமைலகவுண்டன்புதூ638315    

,ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம்

1.கீழ்வாணி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - கல்லாங்காட்டுபுதூர் , 2.கீழ்வாணி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ெச.க.புதூர், ெபான்ைனய நகரம், கலாபுரம் , 

3.கீழ்வாணி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ெசன்னிமைலகவுண்டன்புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, சவண்டப்பூர் 

638313    ,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - சவண்டப்பூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

170 170 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, சவண்டப்பூர் 

638313    ,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - சவண்டப்பூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

ச.கணபதிபாைளயம்638313    

,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 

ேமற்குப்பகுதி அைற

1.சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - கணபதிபாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

ச.கணபதிபாைளயம்638313    

,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 

கிழக்குப்பகுதி அைற

1.சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - கணபதிபாைளயம் , 

2.சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - அந்தியூர் ெமயின் ேராடு , 

3.சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - கைலஞர் காலனி , 

4.சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - இந்திராகாந்தி வதீி , 

5.சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - ெகன்னடி வதீி , 6.சவண்டப்பூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6 - ேநதாஜி வதீி , 7.சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 7 - காட்டுவலவு , 8.சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 8 - 

ெபாட்டுசாமிேகாவில் வதீி , 9.சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 9 - 

காந்தி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,ேமவானி638313

    ,கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு பகுதி 

ஓட்டுகட்டிடம்

1.ேமவானி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,2,3,4 - ேமவானி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

174 174 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,ேமவானி638313

    ,கிழக்கு பார்த்த வடக்குபகுதி 

ஓட்டுகட்டிடம்

1.ேமவானி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,2,3,4 - ேமவானி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ராக்கணாம்பாைளயம் 638313    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.அம்மாபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அம்மாபாைளயம் வார்டு 1,2 , 

2.அம்மாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கேணசன் புதூர் வார்டு 3 , 

3.அம்மாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - இராக்கணாம்பாைளயம் வார்டு 2 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெபருந்தைலயூர் 638315    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.ெபருந்தைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ெபருந்தைலயூர் கஸ்பா , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெபருந்தைலயூர் 638315    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெபருந்தைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ெபருந்தைலயூர் கஸ்பா , 

2.ெபருந்தைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - இந்திரா நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி. 

குட்டிபாைளயம்638315    

,கிழக்குப்பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

1.ெபருந்தைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ெசைரயாம்பாைளயம் , 

2.ெபருந்தைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - குட்டிபாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

179 179 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(வடக்கு) 

பி.ேமட்டுப்பாைளயம்638315    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - ெமயின் வதீி வார்டு 4 , 2.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப) - வ.உ.சி.வதீி வார்டு 5 , 3.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - பாரதியார் வதீி 

வார்டு 5 , 4.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - காமராஜ் வதீி வார்டு 6 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(வடக்கு) 

பி.ேமட்டுப்பாைளயம்638315    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - ேநதாஜி வதீி வார்டு 6 , 2.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப) - ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர் வதீி வார்டு 6 , 3.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப) - அய்யம்பாைளயம் ேராடு ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு 3 , 

4.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - அய்யம்பாைளயம் ேராடு  வார்டு 3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(வடக்கு) 

பி.ேமட்டுப்பாைளயம்638315    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - பராசக்தி வதீி வார்டு 6 , 2.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப) - பட்டிணத்தார் வதீி வார்டு 7 , 3.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - சாரதாமணி 

வதீி வார்டு 7 , 4.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு 7 , 

5.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - இராமலிங்க சுவாமிகள் வதீி வார்டு 7 , 

6.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - காந்தி நகர் வார்டு 11 , 7.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப) - மதுைரவரீன் காலனி வார்டு 8 , 8.பி.ேமட்டுப்பாைளயம்(ேப) - 

பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி வார்டு 2 , 9.பி.ேமட்டுப்பாைளயம்(ேப) - 

ெபான்னுச்சாமி வதீி வார்டு 2 , 10.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - ெமாட்ைடயன் 

காடு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

182 182 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(ெதற்கு) 

பி.ேமட்டுபாைளயம்638315    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் ேமற்கு 

பக்கம்

1.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - மாேதஸ்வரன் வதீி வார்டு 6 , 

2.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - ெமயின் வதீி வார்டு 11 , 3.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப) - ஔைவயார் வதீி வார்டு 7 , 4.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - 

நல்லிக்கவுண்டனூர் ெமயின் வதீி வார்டு14 , 5.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - 

இளங்ேகா வதீி வார்டு 4 , 6.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - கம்பன் வதீி வார்டு 4 

, 7.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - பழனிச்சாமி வதீி வார்டு 13 , 

8.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - திரு.வி.க. வதீி வார்டு 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(ெதற்கு) 

பி.ேமட்டுபாைளயம்638315    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதிஅைறஎண்-1

1.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - ேநரு வதீி , 2.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப) வார்டு 13 - ெநடுஞ்ெசழியன் வதீி , 3.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு13 -

 ெநப்ேபாலியன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(ெதற்கு) 

பி.ேமட்டுபாைளயம்638315    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி அைறஎண்-2

1.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - பூமாண்டகவுண்டனூர் ெமயின் வதீி , 

2.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - விேனாபா வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 48 of 73



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

பி.ேமட்டுபாைளயம்638315    

,ேமற்குப்பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் வலப்பகுதி

1.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - ெமயின் ேராடு , 

2.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - ெகன்னடி வதீி , 

3.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - ராஜன் பாபு வதீி , 

4.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - அண்ணா வதீி , 

5.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - ெபrயார் வதீி , 

6.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப)வார்டு 11 - காந்தி வதீி , 7.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப) வார்டு 11 - தமிழன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

பி.ேமட்டுபாைளயம்638315    

,வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - எம்.ஜி.ஆர். வதீி வார்டு 11 , 

2.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - விேவகானந்தன் வதீி வார்டு 11 , 

3.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - பூமாண்டகவுண்டனூர் ெமயின் ேராடு வார்டு 12 

, 4.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - அrசன காலனி வார்டு 9 , 

5.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - நல்லிக்கவுண்டனூர் வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு 
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187 187 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெபான்னாச்சிப்புதூர் 638315    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - ஓடத்துைற ேராடு வார்டு 15 , 

2.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி வார்டு 15 , 

3.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - லட்சுமணன் வதீி வார்டு 15 , 

4.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி வார்டு 15 , 

5.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - காட்டு வதீி வார்டு 15 , 6.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப) - ெமயின் வதீி வார்டு 15 , 7.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1 - 

கூகலூர் ேராடு , 8.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - கிணற்று வதீி வார்டு 1 , 

9.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - சாவடி வதீி வார்டு 1 , 10.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப) - அய்யம்பாைளயம் ேராடு வார்டு 5 , 11.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - 

அrசன காலனி வார்டு 5 , 12.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - ஆண்டிபாைளயம் 

வார்டு 15 , 13.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - ெபான்னாச்சிபுதூர் வார்டு 1 , 

14.பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) - பி.ேமட்டுபாைளயம்  வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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188 188 ஊ.ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி காட்டுவளவு 

638313    ,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

1.புதுக்கைர கிராமம் (வ.கி) நஞ்ைச ேகாபி (ஊ) - புதுக்கைர கிராமம்  வார்டு 2 

, 2.கூகலூர் (ேப) வார்டு 4 - காமராஜர் வதீி , 3.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 4 - 

ெசல்லப்பன் வதீி , 4.கூகலூர் (ேப) வார்டு 4 - பழனி வதீி , 5.கூகலூர் (ேப) 

வார்டு 4 - ெஜயப்பிரகாஷ் வதீி , 6.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 4 - மாrயம்மன் 

ேகாயில் வதீி , 7.கூகலூர் (ேப) வார்டு 4 - நடு வதீி , 8.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 1 

- ெபருமாள் ராஜ் வதீி , 9.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 3,4 - கூகலூர் ெமயின் ேராடு 

, 10.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 4 - சுப்பணன் வதீி , 11.கூகலூர் (ேப) வார்டு 4 - 

சின்னமுத்து  வதீி , 12.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 4 - பச்சியப்பன் வதீி , 

13.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 4 - ெகாழந்தான் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊ.ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி காட்டுவளவு 

638313    ,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி

1.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 1 - மானுவக்காடு அrஜன காலனி , 2.கூகலூர் (ேப)  

வார்டு 1 - அந்தியூர் ெமயின் ேராடு , 3.கூகலூர் (ேப) வார்டு 1 - ேபாயர் 

காலனி , 4.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 4 - எம்.எஸ்.முத்து வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  
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190 190 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி காட்டுவளவு, 

கூகலூர்638313    ,ெதற்குபார்த்த 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கூகலூர்(ேப)  வார்டு 2 - ேபங்க் வதீி , 2.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 2 - முத்தான் 

வதீி , 3.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 2 - அழகப்பன் வதீி , 4.கூகலூர் (ேப) வார்டு 2 - 

குச்சாலி வதீி , 5.கூகலூர் (ேப) வார்டு 2 - ைவயாபுr வதீி , 6.கூகலூர் (ேப)  

வார்டு 2 - குப்புசாமி வதீி , 7.கூகலூர் (ேப) வார்டு 2 - கந்தன் வதீி , 8.கூகலூர் 

(ேப) வார்டு 3 - கஸ்தூrபாய் வதீி , 9.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 3 - ராமசாமி வதீி 

, 10.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 3 - மாரன் வதீி , 11.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 3 - 

சிதம்பரம் வதீி , 12.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 3 - கந்தப்பன் வதீி , 13.கூகலூர் (ேப) 

வார்டு 3 - வள்ளலார் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி காட்டுவளவு, 

கூகலூர்638313    ,ெதற்குபார்த்த 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 2 - கருங்கரடு வதீி , 2.கூகலூர் (ேப)   வார்டு 4 - 

பாவடி வதீி , 3.கூகலூர் (ேப)   வார்டு 3 - மாேதசியப்பன் வதீி , 4.கூகலூர் 

(ேப)   வார்டு 3 - ெபrயகாட்டு வதீி , 5.கூகலூர் (ேப)   வார்டு 5 - 

முனியப்பன் ேகாயில் வதீி , 6.கூகலூர்(ேப)  வார்டு  5 - குடிகிணறு வதீி , 

7.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 5 - ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதீி , 8.கூகலூர் (ேப)   

வார்டு 5 - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 9.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 5 - கருப்பன் 

வதீி , 10.கூகலூர் (ேப)   வார்டு 3 - அழகநாச்சியப்பன் வதீி , 99.அயல்நாடு 
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192 192 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி. 

கூகலூர்638313    ,ெதற்கு பார்த்த 

கிழபக்க கைடசி ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.கூகலூர் (ேப)   வார்டு 12 - பைழய தபால் ஆபஸ் வதீி , 2.கூகலூர் (ேப)   

வார்டு 12 - கக்கன் வதீி , 3.கூகலூர் (ேப)   வார்டு 14 - கருப்பணன் வதீி , 

4.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 12 - கணபதி வதீி , 5.கூகலூர் (ேப)   வார்டு 14 - 

அருைமக்காரர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி. 

கூகலூர்638313    ,ெதற்கு பார்த்த 

ேமற்கு பக்ககைடசி ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.கூகலூர் (ேப)  வார்டு 12 - ேக.ஆர்.காளியண்ணன் வதீி , 2.கூகலூர்  (ேப)   

வார்டு 10 - ெபாங்கியம்மாள் வதீி , 3.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 11 - கருப்பன் 

வதீி , 4.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 11 - மாரப்பன் வதீி , 5.கூகலூர்  (ேப)   

வார்டு 11 - ராமன் வதீி , 6.கூகலூர்  (ேப)  வார்டு 11 - தாைழக்ெகாம்பு புதூர் 

வதீி , 7.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 11 - ராமேபாயன் வதீி , 8.கூகலூர்  (ேப)   

வார்டு 10 - ெதாட்டிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி கூகலூர்638313 

   ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் ேமற்குப்பகுதி

1.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 10 - பட்டத்தலச்சியம்மன்ேகாயில் வதீி , 2.கூகலூர்  

(ேப)   வார்டு 10 - பழனி வதீி , 3.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 10 - ெபருமாள் 

ேகாயில் வதீி , 4.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 10 - தாைழக் ெகாம்பு  புதூர் வதீி , 

5.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 10 - முத்தான் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி கூகலூர்638313 

   ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப்பகுதி

1.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 6 - வாய்க்கால் புதூர் ேராடு , 2.கூகலூர்  (ேப)   

வார்டு 6 - .நல்லான் வதீி , 3.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 6 - திம்மன் வதீி , 

4.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 6 - ெபாம்மன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

196 196 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

தண்ணர்பந்தல்புதூர்638313    

,கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம்  அைற எண் 1

1.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 13 - அேசாக் ேமத்தா வதீி , 2.கூகலூர்  (ேப)   

வார்டு 13 - அருைமக்காரன் வதீி , 3.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 13 - பைழய 

மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 4.கூகலூர்  (ேப) வார்டு 13 - புது மாrயம்மன் 

ேகாயில் வதீி , 5.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 13 - அப்பாச்சி வதீி , 6.கூகலூர்  

(ேப)   வார்டு 14 - ெமயின் ேராடு , 7.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 14 - குமரன் 

வதீி , 8.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 14 - பகவதி வதீி , 9.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 

15 - வரீப்பன் வதீி , 10.கூகலூர்  (ேப)  வார்டு 15 - சுள்ளிக்காடு வதீி , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

தண்ணர்பந்தல்புதூர்638313    

,கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம்  அைற எண் 2

1.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 15 - காந்தி வதீி , 2.கூகலூர்  (ேப)  வார்டு 15 - 

பாரதி வதீி , 3.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 15 - இரட்ைட வாய்க்கால் ேதாட்டம் , 

4.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 14 - தண்ணர்பந்தல் புதூர் , 5.கூகலூர்  (ேப)   

வார்டு 15 - ேஜ.ேஜ நகர் , 6.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 14 - ெகான்னமைடவதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

தாைழக்ெகாம்புபுதூர்638313    

,கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 7 - ெகான்னமைட ேராடு , 2.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 

7 - ெபாங்கியண்ணன் வதீி , 3.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 7 - முத்துசாமி வதீி , 

4.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 8 - குட்டியண்ணன் வதீி , 5.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 

8 - கருப்புச்சாமி வதீி , 6.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 7 - தாைழக்ெகாம்பு புதூர் 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

199 199 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

தாைழக்ெகாம்புபுதூர்638313    

,ெதற்குப்பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 7 - கட்டெபாம்மன் வதீி , 2.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 

8 - பி.மாரப்பன் வதீி , 3.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 8 - கருப்ப பண்ணாடி வதீி , 

4.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 9 - மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி , 5.கூகலூர்   

வார்டு 9 - அம்ேபத்கார் வதீி , 6.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 9 - ெபrய 

குருவபண்ணாடி வதீி , 7.கூகலூர்  (ேப)   வார்டு 9 - ஒடத்துைற ெமயின் 

ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி, 

ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம்638313    

,கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க தார்சு 

கட்டிடம்

1.கூகலூர்(வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - பள்ளிக்கூட வதீி வார்டு 1 , 

2.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - மாகாளியம்மன் ேகாவில் 

வதீி வார்டு2 , 3.கூகலூர் (வ.கி)ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - கருவராயன் 

ேகாயில்வதீி வார்டு 2 , 4.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ - 

நாயக்கர் வதீி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி, 

ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம்638313    

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு தார்சு 

கட்டிடம்

1.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - பட்டத்தலச்சியம்மன் 

ேகாயில்வதீி வார்டு 2 , 2.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - 

அண்ணாநகர் வார்டு 2 , 3.கூகலூர் (வ.கி)ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - 

அrஜனகாலனி வார்டு 2 , 4.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - 

மாrயம்மன்ேகாவில் வதீி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

202 202 ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி, 

ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம்638313    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதன்பகுதி  அைற எண் 1

1.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - ெகாட்ைடக்காட்டூர் வார்டு 

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி, 

ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம்638313    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதன்பகுதி  அைற எண் 2

1.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - ஓடத்துைர ெமயின்ேராடு 

வார்டு 4 , 2.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - 

ெகான்னமைடத் ேதாட்டம் வார்டு 3 , 3.கூகலூர் (வ.கி) 

ெபாம்மநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ) - ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு 2 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

ேக.ேமட்டுப்பாைளயம்638455    

,வடக்கு பார்த்த பைழய 

ஓட்டுக்கட்டிடம்  அைற எண் 1

1.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - ேக. ேமட்டுப்பாைளயம் 

வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

ேக.ேமட்டுப்பாைளயம்638455    

,வடக்கு பார்த்த பைழய 

ஓட்டுக்கட்டிடம்  அைற எண் 2

1.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - ேகாமாளிக்கைரபுதூர் கரடு 

வார்டு 6 , 2.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - 

ேதாட்டக்காட்டூர் அrசன காலனி  வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

206 206 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

ேக.ேமட்டுப்பாைளயம்638455    

,ெதற்குப்பார்த்தபுதியதார்சுகட்டிடம்

1.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - ெசல்லக்குமாரபாைளயம் 

வார்டு 7 , 2.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - வடக்கு வதீி 

வார்டு 7 , 3.கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ) - 

ெபாம்மநாய்க்கன்பாைளயம் வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

கல்லாங்காட்டுவலசு638476    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குப்பகுதி

1.ெபாலவக்காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபாலவக்காளிபாைளயம் 

வார்டு 2 , 2.ெபாலவக்காளிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெபருமாக்கவுண்டன்பாைளயம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

கல்லாங்காட்டுவலசு638476    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெபாலவக்காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபருமாக்கவுண்டன் வலசு 

வார்டு 2 , 2.ெபாலவக்காளிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கல்லாங்காட்டு 

வலசு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

கல்லாங்காட்டுவலசு638476    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி  அைற எண் 1

1.ெபாலவக்காளிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - இந்திரா நகர் 

கிழக்கு , 2.ெபாலவக்காளிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - இந்திரா 

நகர் ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

கல்லாங்காட்டுவலசு638476    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி  அைற எண் 2

1.ெபாலவக்காளிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - பூசாrவலசு, 

அருவங்காட்டுவலசு , 2.ெபாலவக்காளிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 

- தாசம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

211 211 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

பிச்சாண்டாம்பாைளயம்638476    

,கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 

வடக்குப்பகுதி

1.ெபாலவக்காளிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பிச்சாண்டம்பாைளயம் 

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெபrயார் நகர் 

638476    ,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி

1.ெபாலவக்காளிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நத்தக்காட்டுத்ேதாட்டம், 

ஆலாங்காட்டுப்புதூர் வார்டு 4 , 2.ெபாலவக்காளிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - கங்கம்பாைளயம், ெபrயார் நகர்  வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 சி எஸ் ஐ துவக்கப்பள்ளி 

கடுக்கம்பாைளயம் 638476    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.கடுக்காம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - கடுக்காம்பாைளயம் , 

2.கடுக்காம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - சீரங்க கவுண்டன்புதூர் , 

3.கடுக்காம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் ஊ) வார்டு 2 - 

சின்னப்ெப.கவுண்டன்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

குட்டியாக்கவுண்டன்புதூர638476    

,வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம்  அைற 

எண் 1

1.கடுக்காம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - குட்டியாக்கவுண்டன் 

புதூர், , 2.கடுக்காம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ேகாைரக்காட்டூர் 

, 3.கடுக்காம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - கருப்பன்காட்டூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

215 215 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

குட்டியாக்கவுண்டன்புதூர638476    

,வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம்  அைற 

எண் 2

1.கடுக்காம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - பரம்பக்காட்டூர் , 

2.கடுக்காம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - வஞ்சிமூப்பனூர் , 

3.கடுக்காம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3&4 - புளியன்காட்டூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

சந்திராபுரம்638455    ,கிழக்குப்பார்த்த 

கட்டிடத்தின் வடக்குப்பகுதி

1.சந்திராபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - சந்திராபுரம்,புங்கன்காட்டுர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

காளிச்ெசட்டிபாைளயம்-638455    

,வடக்குப்பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.சந்திராபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - காளிெசட்டிபாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

218 218 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி 

தூக்கநாயக்கன் பாைளயம்638506    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பக்கம்

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ஆண்டவர் ெசட்டியார் வதீி வார்டு 5 , 2.வாணிப்புத்தூர் 

(ேப) - மூக்ைகய கவுண்டர் வதீி வார்டு 5 , 3.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

ெசன்னியப்பன் சந்து வார்டு 5 , 4.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - கருத்திருமன் சந்து 

வார்டு 13 , 5.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - காட்டூர் ெமயின் வதீி வார்டு 6 , 

6.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - காட்டூர் வதீி 1 வார்டு 6 , 7.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

காட்டூர் வதீி 2 வார்டு 6 , 8.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - காட்டூர் வதீி 3 வார்டு 6 , 

9.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - காட்டூர் வதீி 4 வார்டு 6 , 10.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

காட்டூர் வதீி 5 வார்டு 6 , 11.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - காட்டூர் வதீி 6 வார்டு 6 , 

12.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - காட்டூர் வதீி 7 வார்டு 6 , 13.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

திடீர்நகர்,இளங்ேகாவதீி வார்டு 5 , 14.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - டி.என்.பி.வதீி 

வார்டு 3 , 15.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - சத்தி அத்தாணி ேராடு வார்டு 5 , 

16.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - வரீப்ப கவுண்டர் வதீி வார்டு 5 , 17.வாணிப்புத்தூர் 

(ேப) - ரங்கம்மாள் வதீி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

219 219 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி 

தூக்கநாயக்கன் பாைளயம்638506    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - குமரன் ேகாவில் வதீி வார்டு 12 , 2.வாணிப்புத்தூர் 

(ேப) - ஆஸ்பத்திr வதீிவார்டு 12 , 3.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ெபாங்காளி வதீி 

வார்டு 14 , 4.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு வார்டு 2 , 

5.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - காமராஜ் வதீி வார்டு 12 , 6.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

ஊராட்சிஒன்றியஆ.பள்ளி கி.ந.பாைளயம் வார்டு12 , 7.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

கருதிருமன் சந்து வார்டு 13 , 8.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - அண்ணா நகர் வார்டு 11 

, 9.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - அrசன காலனி ேமற்கு வார்டு 11 , 10.வாணிப்புத்தூர் 

(ேப) - புது வதீி வார்டு 14 , 11.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ேதவராஜ் ேதாட்ட சந்து 

வார்டு 12 , 12.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - சத்தி அத்தாணி ெமயின் ேராடு வார்டு 13 

 99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி 

தூக்கநாயக்கன் பாைளயம்638506    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - வாணிப்புத்தூர்  வார்டு 11 , 2.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு வார்டு 2 , 3.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ெபrயார் ெதரு 

வார்டு 3 , 4.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - பழனிகவுண்டர் வதீி  வார்டு 4 , 

5.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - காமராஜ் வதீி  வார்டு 12 , 6.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

டி.என்.பி. வதீி வார்டு 3 , 7.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ரங்கம்மாள் வதீி வார்டு 5 , 

8.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ராஜம்மாள் வதீி  வார்டு 11 , 9.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

சத்தி அத்தாணி ேராடு  வார்டு 11 , 10.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - சத்தி அத்தாணி 

ெமயின்ேராடு வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 61 of 73



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

221 221 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி 

தூக்கநாயக்கன் பாைளயம்638506    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கம்

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ெபருமாள் ேகாயில் வதீி வார்டு 2 , 2.வாணிப்புத்தூர் 

(ேப) - பள்ளத்துேமடு ெதரு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி 

தூக்கநாயக்கன் பாைளயம்638506    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பக்கம்

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - கன்னி ேபாயன் வதீி வார்டு 12 , 2.வாணிப்புத்தூர் (ேப) -

 ேமற்கு வதீி (ேபாயன் வதீி) வார்டு 2 , 3.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ேநரு வதீி 

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி (ெதற்கு) 

தூக்கநாயக்கன்பாைளயம்638506    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பகுதி அைற

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - குமரன் ேகாவில் வதீி வார்டு 4 , 2.வாணிப்புத்தூர் (ேப) 

- ஏ.ஆர்.ஆர்.காலனி 1 வார்டு 7 , 3.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ஏ.ஆர்.ஆர்.காலனி 2 

வார்டு 7 , 4.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ெபருமாள் ேகாவில் வதீி வார்டு 2 , 

5.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - நாயக்கர் காலனி  1 வார்டு 7 , 6.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

நாயக்கர் காலனி  2 வார்டு 7 , 7.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - ஏ.ஆர்.ஆர். காலனி 

வார்டு 7 , 8.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - நாய்க்கர் வதீி வார்டு 7 , 9.வாணிப்புத்தூர் 

(ேப) - பாரஸ்ட் வதீி (காமராஜ் வதீி) வார்டு 14 , 10.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

பண்ணாடி காலனி சந்து வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

224 224 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி (ெதற்கு) 

தூக்கநாயக்கன்பாைளயம்638506    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பகுதி அைற

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப ) - திரு.வி.க  வதீி வார்டு13 , 2.வாணிப்புத்தூர் (ேப ) - 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 15 , 3.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - சின்னக் 

கண்ணான் வதீி வார்டு 7 , 4.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - சத்தி அத்தானி ெமயின் 

ேராடு வார்டு 13 , 5.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - வாய்க்கால் வதீி வார்டு 7 , 

6.வாணிப்புத்தூர் (ேப ) - வாணிப்புத்தூர்  வார்டு 13 , 7.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

ெமயின் ேராடு வார்டு 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி (ெதற்கு) 

தூக்கநாயக்கன்பாைளயம்638506    

,வடக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி 

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்  அைற 

ண்

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - குமரன் ேகாவில் வதீி வார்டு 12 , 2.வாணிப்புத்தூர் 

(ேப) - ெகாங்கர் பாைளயம் வதீி வார்டு 10 , 3.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 15 , 4.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

அrசனக்காலனி   வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி (ெதற்கு) 

தூக்கநாயக்கன்பாைளயம்638506    

,வடக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி 

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்  அைற 

ண்

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப ) - டி. என். பி. வதீி வார்டு5 , 2.வாணிப்புத்தூர் (ேப ) - 

சஞ்சீவி ஐயர்வதீி வார்டு 15 , 3.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - சத்தி அத்தாணி ெமயின் 

ேராடு வார்டு 13 , 4.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - வாணிப்புத்தூர்  வார்டு 13 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊ.ஓ.ந.நிபள்ளி கள்ளியங்காடு638506  

  ,கிழக்கு பார்த்த கூடுதல் ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம்

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - முனியப்பன் ேகாவில் வதீி வார்டு 8 , 2.வாணிப்புத்தூர் 

(ேப) - ெசம்ேமட்டுக்கைர வார்டு 10 , 3.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - காந்தி வதீி 

வார்டு 10 , 4.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - கம்பர் வதீி வார்டு 10 , 5.வாணிப்புத்தூர் 

(ேப ) - கள்ளியங்காட்டு புதூர் வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

228 228 ஊ.ஓ.ந.நிபள்ளி கள்ளியங்காடு638506  

  ,கிழக்கு பார்த்த பைழய ஓட்டுக் 

கட்டிடம்

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - பள்ளத்தூர் ேராடு வார்டு 9 , 2.வாணிப்புத்தூர் (ேப) 

வார்டு 9 - பள்ளத்தூர் வதீி (பண்ணாடி காலனி) , 3.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

திடீர்நகர் வார்டு10 , 4.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி 1 

வார்டு 10 , 5.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி 2 வார்டு10 , 

6.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - பள்ளத்தூர்ேமடு வார்டு 9 , 7.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

பள்ளத்தூர் கள்ளியங்காட்டுேராடு வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊ.ஓ.ந.நிபள்ளி கள்ளியங்காடு638506  

  ,ேமற்குபார்த்ததார்சு கட்டிடம்

1.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - பண்ணாடி காலனி 2 வார்டு 9 , 2.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

பண்ணாடி காலனி 3 வார்டு 9 , 3.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - பண்ணாடி காலனி 

பள்ளத்தூர் வார்டு 9 , 4.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - அrசனக்காலனி  வார்டு 9 , 

5.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - சத்தி அத்தாணி ெமயின்ேராடு வார்டு 10 , 

6.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - எம்.ஜி.ஆர். நகர் வார்டு 9 , 7.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - 

ேமட்டுவளவு வார்டு 9 , 8.வாணிப்புத்தூர் (ேப) - திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு 10 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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230 230 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பங்களாப்புதூர்638506    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அrசன ெதரு வார்டு2 , 

2.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பிள்ைளயார் ேகாவில் 

வதீி வார்டு 2 , 3.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

வரீப்பகவுடர் வதீி வார்டு 2 , 4.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - ேகாபி ெமயின் ேராடு வார்டு2 , 5.புஞ்ைசத் துைறயம் 

பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கிழக்கு வதீி வார்டு1 , 6.புஞ்ைசத் துைறயம் 

பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - நடு வதீி வார்டு1 , 7.புஞ்ைசத் துைறயம் 

பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - சத்திஅத்தானி ெமயின்ேராடு வார்டு1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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231 231 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பங்களாப்புதூர்638506    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேகாபி ெமயின் ேராடு 

வார்டு2 , 2.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - தாசப்பகவுண்டர் 

வதீி வார்டு2 , 3.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - நடுவதீி 

ேமற்கு வார்டு1 , 4.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு1 , 5.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம்(வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - கால்நைடமருத்துவமைனவதீி வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -
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232 232 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பங்களாப்புதூர்638506    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடத்தின் இடது 

பக்கம்

1.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - மணியகாரர் வதீி வார்டு1 

, 2.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)) - மசூதி வதீி வார்டு1 , 

3.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அண்ணா நகர் ேராடு  

வார்டு1 , 4.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெஜ.ெக.ெக 

கல்லூr சாைல புது காலனி வார்டு2 , 5.புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - சின்ன வாய்கால் ேராடு வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

அண்ணாநகர்638506    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - அண்ணா நகர் 

ெமயின் வதீி 1 , 2.புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ஊராளிகள் 

காலனி வார்டு3 , 3.புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அண்ணா 

நகர் முதல் ெதரு வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

அண்ணாநகர்638506    

,கிழக்குபார்த்ததார்சு கட்டிடம்

1.புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி 

வார்டு3 , 2.புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

அண்ணாநகர்ெமயின்வதீி 2வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
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235 235 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம்638506    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

வலது பக்கம்

1.புஞ்ைசத் துைறயாம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி 

 வார்டு4 , 2.புஞ்ைசத்துைறயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

புஞ்ைசத்துைறயம்பாைளயம் வார்டு4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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236 236 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம்638506    

,வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 

வலதுபக்கம்

1.புஞ்ைசத்துைறயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு5 - 

புஞ்ைசத்துைறயாம்பாைளயம்,கல்லைரேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம்638506    

,வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது 

பக்கம்

1.புஞ்ைசத்துைறயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு5 - 

புஞ்ைசத்துைறயாம்பாைளயம்,கல்லைரேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாண்ைடயம்பாைளயம்638505    

,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் 

வலது பக்கம்

1.ெகாண்ைடயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பகலகவுண்டர் புதூர்  வார்டு 

4 , 2.ெகாண்ைடயம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பசுவகவுண்டன் புதூர் ஆதி 

திராவிடர் ெதருவார்டு3 , 3.ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

பைழயூர் வார்டு 1 , 4.ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

ெமயின்ேராடு வார்டு 1 , 5.ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

குறவன் ேமடு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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239 239 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாண்ைடயம்பாைளயம்638505    

,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் 

இடதுபுறம்

1.ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பசுவகவுண்டன் புதூர் வார்டு 4 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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240 240 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாண்ைடயம்பாைளயம்638505    

,ேமற்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம்

1.ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பசுவகவுண்டன் புதூர் வார்டு 4 

, 2.ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகாண்ைடயம் பாைளயம் 

வார்டு1 , 3.ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

காமாட்சியம்மன்ேகாவில் வதீி வார்டு 2 , 4.ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - சத்தி ெமயின் ேராடு  வார்டு 1 , 5.ெகாண்ைடயம்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பத்ரகவுண்டன் புதூர் வார்டு 2 , 

6.ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - குட்ைடயூர்வார்டு 2 , 

7.ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - இந்திராபுரம்வார்டு 2 , 

8.ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அம்ேபத்கார் நகர் வார்டு 2 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

கள்ளிப்பட்டி638505    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கள்ளிப்பட்டி வார்டு 5,6 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

கள்ளிப்பட்டி638505    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கள்ளிப்பட்டி வார்டு 5,6 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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243 243 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

கள்ளிப்பட்டி638505    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கள்ளிப்பட்டிபிளாக்எண்.7,8 , 

2.ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கள்ளிப்பட்டிபிளாக்எண் 9 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

கள்ளிப்பட்டி638505    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கள்ளிப்பட்டிபிளாக்எண் 9 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

கணக்கம்பாைளயம்638505    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்  

அைற எண் 1

1.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 1 - சத்தி அத்தாணி ெமயின் 

ேராடு , 2.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - கஸ்பா ெமயின் 

ேராடு , 3.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ேநரு வதீி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

கணக்கம்பாைளயம்638505    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்  

அைற எண் 2

1.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 1 - காந்தி வதீி , 

2.கணக்கம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 1 - சி.ேக.ேக. வதீி , 

3.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 1 - புது காலனி அrசனம் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

கணக்கம்பாைளயம்638505    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்  

அைற எண் 3

1.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கணக்கம்பாைளயம் வார்டு 2 , 

2.கணக்கம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - காமராஜ் நகர் வார்டு  2 , 

3.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - பாரதி வதீி (எ) பைழய 

காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

248 248 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

கணக்கம்பாைளயம்638505    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்  

அைற எண் 4

1.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - பைழயகாலனி (எ) 

எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 2.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - 

கணக்கம்பாைளயம் புதூர் கிழக்கு வதீி ேதாட்ட பகுதிகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

கணக்கம்பாைளயம்638505    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.கணக்கம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - கள்ளியங்காடு ேதாட்ட 

பகுதி , 2.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 3 - சுண்டகரடு 

ெபருமாபாைளயம் ேதாட்ட பகுதி , 3.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)வார்டு 3 - தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் ேதாட்ட பகுதி , 

4.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 3 - ேவதபாைற, எஸ்.டி.மக்கள் 

குடியிருப்பு ேதாட்ட பகுதி , 5.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - 

பகவதிநகர்பகவதிஅம்மன்ேகாவில்ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

சின்னகாளியூர்638505    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம்

1.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4 - வடகள்ளிப்பட்டி ேதாட்டம் , 

2.கணக்கம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு4 - பகவதிநகர்ேகாவில்ேதாட்டம் 

 99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

சின்னகாளியூர்638505    ,ெதற்கு 

பார்த்ததார்சு கட்டிடம்

1.கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - சின்னக்காளியூர் புது 

அrசன காலனி,பைழய அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

252 252 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

எரங்காட்டூர்638505    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு2 - எரங்காட்டூர்,ேகாடாங்குட்ைடேதாட்ட 

பகுதி,நத்தம்.ேமற்கு , 2.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - தூசுநகர் 

பகுதி , 3.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு2 - எரங்காட்டூர் நத்தம் நடு வதீி 

, 4.ெபருமுைக(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 3 - கருப்புசாமி ேகாவில் ேமடு பகுதி , 

5.ெபருமுைக(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3 - சத்திஅத்தாணிேராடுதண்ணர்பந்தல் 

பிrவு,எரங்காட்டுர் , 6.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - 

எரங்காட்டூர்புதுஅrசனகாலனி , 7.ெபருமுைக(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - 

எரங்காட்டூர் ேதாட்ட பகுதி , 8.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - 

குருவிகாரெமாடக்கு அrசன காலனி பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

எரங்காட்டூர்638505    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அடசப்பாைளயம் வார்டு 4 , 2.ெபருமுைக 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - தண்ணர்பந்தல் புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

எரங்காட்டூர்638505    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம்

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - காைடயாம்பாைளயம் , 2.ெபருமுைக (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - கல்ராமணி , 3.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

வைலயபாைளயம் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

255 255 சிேகேகஅரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

கள்ளிப்பட்டி638505    

,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - சிேகேக நகர் , 2.ெபருமுைக (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - திருவள்ளுவர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ைசபன்புதூர்638505    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்  

அைற எண் 1

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகாளத்துக்காடு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ைசபன்புதூர்638505    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெபருமுைக புதூர் , 2.ெபருமுைக(வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - ெபருமுைக வார்டு 5 , 3.ெபருமுைக(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

ைசபன்புதூர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ெதாட்டங்ேகாம்ைப638505    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகாளத்துக்காடு வார்டு 3 , 2.ெபருமுைக 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெபருமுைகப்புதூர்,கரும்பாைற வார்டு 4,3 , 3.ெபருமுைக 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெதாட்டங்ேகாம்ைப வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ைசபன்புதூர்638505    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்  

அைற எண் 2

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - சாைலப்புதூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
105   அந்தியூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

260 260 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

நஞ்ைசபுளியம்பட்டி638506    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம்

1.நஞ்ைசபுளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - நஞ்ைசபுளியம்பட்டி 

கஸ்பா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

நஞ்ைசபுளியம்பட்டி 638506    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

1.நஞ்ைசபுளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - நஞ்ைசபுளியம்பட்டி , 

2.நஞ்ைசபுளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ஆசாr ேமடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 

Þìñ¢ : ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 தூயபிரான்சிஸ்ேசவியர்ேமல்நிைலப்

பள்ளி,ெபrயெகாடிேவr-638503    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

ெதற்குபகுதி அைறஎண்-17

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - ஊர்நாயக்கர் வதீி வார்டு13 , 2.ெபrயெகாடிேவr 

(ேப) - காமராஜ் வதீி வார்டு 12 , 3.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - கள்ளிப்பட்டி வதீி 

வார்டு 13 , 4.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 13 , 

5.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - பட்டத்தைலச்சியம்மன் ேகாவில் வதீி  வார்டு 13 , 

6.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 தூயபிரான்சிஸ்ேசவியர்ேமல்நிைலப்

பள்ளி,ெபrயெகாடிேவr-638503    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

ெதற்க்குபகுதி அைறஎண்-12பி

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - நடு வதீி வார்டு 9 , 2.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - 

பர்வதராஜ வதீி வார்டு 11 , 3.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - பட்ேடல் வதீி வார்டு 10 

, 4.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - தாகூர் வதீி வார்டு 10 , 5.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - 

மதுைர வரீன் வதீி வார்டு 9 , 6.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - அக்ரஹாரம் வதீி 

வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 தூயபிரான்சிஸ்ேசவியர்ேமல்நிைலப்

பள்ளி,ெபrயெகாடிேவr-638503    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு கைடசி அைற எண்-10

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - ேதம்பிலி வதீி வார்டு 9 , 2.ெபrயெகாடிேவr (ேப) 

வார்டு 11 - சத்தி ெகம்ம நாயக்கன் பாைளயம் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 தூயபிரான்சிஸ்ேசவியர்ேமல்நிைலப்

பள்ளி,ெபrயெகாடிேவr-638503    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி அைற 

எண்-12

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - சேவrயர் வதீி வார்டு 10 , 2.ெபrயெகாடிேவr (ேப) -

 வரீசக்கிலி வதீி வார்டு 9 , 3.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - ெபrயெகாடிேவr 

வார்டு10 , 4.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - ஐயர் வதீி வார்டு 2 , 5.ெபrயெகாடிேவr 

(ேப) - கருப்பகவுண்டர் வதீி வார்டு 14 , 6.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - காமராஜ் 

வதீி வார்டு 14 , 7.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 தூயபிரான்சிஸ்ேசவியர்ேமல்நிைலப்

பள்ளி,ெபrயெகாடிேவr-638503    

,கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி அைற 

எண்-12டி

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - பாரதி வதீி வார்டு 14 , 2.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - 

ைகத்தமைலக்கவுண்டர் வதீி வார்டு 14 , 3.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - 

ேதேவந்திரன் வதீி வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்

பகவுண்டன்புதூர்-638503     ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி அைற

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - சத்தி ெகம்பநாயக்கன்பாைளயம் ேராடு ... வார்டு 1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்

பகவுண்டன்புதூர்-638503     ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி அைற

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - வடக்கு வதீி வார்டு 2 , 2.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - 

ெபrயெகாடிேவr வார்டு 1 , 3.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - 

அத்தியப்பகவுண்டன்புதூர் வார்டு 14 , 4.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - 

தாசப்பகவுண்டன்புதூர் 15வார்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

8 8 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்

பகவுண்டன்புதூர்-638503     ,ேமற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குப்பகுதி

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - ெபான்னம்மாள் வதீி வார்டு 3 , 2.ெபrயெகாடிேவr 

(ேப) - காமராஜ் வதீி வார்டு 3 , 3.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - பிள்ைளயார் 

ேகாயில் வதீி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்

பகவுண்டன்புதூர்-638503     ,ேமற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - திலகர் வதீி வார்டு 3 , 2.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - 

ேநத்தாஜி வதீி வார்டு 3 , 3.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - சேராஜினி வதீி வார்டு 2 , 

4.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - ெபrயெகாடிேவr வார்டு 5 , 5.ெபrயெகாடிேவr 

(ேப) - வடக்கு வதீி வார்டு 2 , 6.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - ேகாவில் ெதற்குத் 

ெதரு வார்டு 8 , 7.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - சத்திேராடு வார்டு 5 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்

பகவுண்டன்புதூர்-638503     ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

பகுதி மூைல

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - பாரதி வதீி வார்டு 5 , 2.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 5 , 3.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - ேநருவதீி 

வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்

பகவுண்டன்புதூர்-638503     ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

பகுதிமூைல

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - சேராஜினி வதீி வார்டு 4 , 2.ெபrயெகாடிேவr (ேப) -

 காந்திவதீி வார்டு 4 , 3.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - குள்ளநாயக்கனூர் வார்டு 4 , 

4.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - ேவட்டுவன்புதூர் வார்டு 4 , 5.ெபrயெகாடிேவr 

(ேப) - தாசப்ப கவுண்டன் புதூர் வார்டு 6 , 6.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - குருசாமி 

நாயக்கன் வதீி 6வார்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

12 12 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்

பகவுண்டன்புதூர்-638503     ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு வடக்கு பகுதி அைற

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - குருசாமி நாயக்கன் வதீி வார்டு 6 , 

2.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - ேநரு வதீி வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்

பகவுண்டன்புதூர்-638503     ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க 

அைற

1.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - காமராஜ் வதீி வார்டு 3 , 2.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - 

ேகாவில் ெதற்குத்ெதரு வார்டு 8 , 3.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - சத்தி ெகம்ப 

நாயக்கன்பாைளய ேராடு வார்டு 8 , 4.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - 

ெபrயெகாடிேவr வார்டு 8 , 5.ெபrயெகாடிேவr (ேப) - தாசப்பகவுண்டன்புதூர் 

ர்டு ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஏழூர்-

638506    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு அைற( 

தைலைம ஆசியார் அைறஅருகில்)

1.புள்ளப்ப நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - புள்ளப்ப 

நாயக்கன்பாைளயம்  வார்டு 2 , 2.புள்ளப்ப நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - ேமாதூர் ெதற்கு அரக்கன்ேகாட்ைட  வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஏழூர்-

638506    ,கிழக்கு பகுதி உள்ள 

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.புள்ளப்ப நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ஏழூர் வார்டு1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஏழூர்-

638506    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற

1.புள்ளப்ப நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேமாதூர் ெதற்கு 

அரக்கன்ேகாட்ைட  வார்டு3 , 2.புள்ளப்ப நாயக்கன்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - ெதற்கு ேமாதூர் வார்டு 2 , 3.புள்ளப்ப நாயக்கன் பாைளயம்(வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) - ெவங்கிட்டா புரம் வார்டு 2 , 4.புள்ளப்ப நாயக்கன் பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெவங்கிட்டா புரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

17 17 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஏழூர்-

638506    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1.புள்ளப்ப நாயக்கன் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெவங்கிட்டா புரம் வார்டு 

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அரக்க

ன்ேகாட்ைட-638506    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.அரக்கன்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அரக்கன்ேகாட்ைட வார்டு1 , 

2.அரக்கன்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அரக்கன்ேகாட்ைட வார்டு 1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அரக்க

ன்ேகாட்ைட-638506    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு 

பக்க அைற

1.அரக்கன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ராேஜந்திர புரம் வார்டு 1 , 

2.அரக்கன் ேகாட்ைட(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ராேஜந்திர புரம் வார்டு 1 , 

3.அரக்கன்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - மூலப்பாைளயம் வார்டு 1 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அரக்க

ன்ேகாட்ைட-638506    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்க அைற

1.அரக்கன் ேகாட்ைட(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேமாதூர் ெதற்கு வார்டு 2 , 

2.அரக்கன்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - இந்திரா நகர் வார்டு 1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,

ேமாதூர்-638506    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

(கபிலா் கைலயரங்கம்பின்புறம்)

1.அரக்கன்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேமாதூர் வார்டு 3 , 2.அரக்கன் 

ேகாட்ைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேபாயர்காலனி வார்டு 1 , 3.அரக்கன் 

ேகாட்ைட(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - வடக்கு ேபாயர் காலனி  வார்டு 1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 5 of 87



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்

கர்பாைளயம்-638506    ,ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்கு பக்க ஓட்டு 

கட்டிடம் இடது பக்க அைற

1.ெகாங்கர்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகாங்கர்பாைளயம்வார்டு .1 , 

2.ெகாங்கர்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகாங்கர்பாைளயம் வார்டு 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்

கர்பாைளயம்-638506    ,ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்கு பக்க ஓட்டு 

கட்டிடம் வலது பக்க அைற

1.ெகாங்கர்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகாங்கர்பாைளயம் வார்டு 3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்

கர்பாைளயம்-638506    ,ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க ஓட்டு 

கட்டிடம் இடது பக்க அைற

1.ெகாங்கர்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகாங்கர்பாைளயம் வார்டு  4,5 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்

கர்பாைளயம்-638506    ,ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க ஓட்டு 

கட்டிடம் வலது பக்க அைற

1.ெகாங்கர்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேகாவிலூர் ேதாப்பூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

26 26 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வி

ேனாபாநகர்-638506    ,கிழக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பக்க அைற

1.ெகாங்கர்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - விேனாபநகர் குன்னாங்காடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வி

ேனாபாநகர்-638506    ,கிழக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பக்க அைற

1.ெகாங்கர் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகம்பனூர் ெகாங்கர்பாைளயம் பி 8 

வார்டு  7 , 2.ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகாங்கர்பாைளயம் 

ேதாட்டபகுதி வார்டு 6 , 3.ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேகாவிலூர் 

 வார்டு 6 , 4.ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - சில்லாங்காடு  வார்டு  

6 , 5.ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பாலக்கரடு 6 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்

கர்பாைளயம்-638506    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க 

அைற

1.ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெகாங்கர்பாைளயம் வார்டு 6 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்

கர்பாைளயம்-638506    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்க அைற

1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்  வார்டு 8 - 

கவுண்டம்பாைளயம்(இந்திராநகர்) ஜ.ேமடு.ெகா.பா,மு.கிணறு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்

கர்பாைளயம்-638506    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்க அைற

1.கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்  வார்டு 8 - 

கவுண்டம்பாைளயம்(இந்திராநகர்) ஜ.ேமடு.ெகா.பா,மு.கிணறு , 2.ெகாங்கர் 

பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 8 - ெகாங்கர்பாைளயம்பிளாக் 9,10,11,12 , 

3.ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) - முருகுநகர்  வார்டு  8 , 

4.ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பள்ளத்துேமடு  வார்டு  6 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ேராமன்கத்ேதாலிக்நிதியுதவிஆரம்பப்

பள்ளி,அக்கைரெகாடிேவr-638454    

,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் 

ெதற்கு பக்க அைற

1.அக்கைரெகாடிேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,4,5 - அக்கைரெகாடிேவr 

கஸ்பா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ேராமன்கத்ேதாலிக்நிதியுதவிஆரம்பப்

பள்ளி,அக்கைரெகாடிேவr-638454    

,கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 

கட்டிடத்தின் நடு பக்க அைற

1.அக்கைரெகாடிேவr(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அக்கைரெகாடிேவr கஸ்பா வார்டு 

3,4,5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ேராமன்கத்ேதாலிக்நிதியுதவிஆரம்பப்

பள்ளி,அக்கைரெகாடிேவr-638454    

,கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பக்க அைற

1.அக்கைரெகாடிேவr(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அக்கைரெகாடிேவr கஸ்பா வார்டு 

3,4,5 , 2.அக்கைரெகாடிேவr(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அக்கைரெகாடிேவr வார்டு 1,2 

, 3.அக்கைரெகாடிேவr(வ.கி) மற்றும்(ஊ) - அக்கைரெகாடிேவr வார்டு 3,4,5 , 

4.சிங்கிrபாைளயம்(வ.கி)அக்கைரெகாடிேவr(ஊ) - சிங்கிrபாைளயம் வார்டு 1, 

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காசி

பாைளயம்-638454    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற

1.காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப) - சின்னிரான் வதீி வார்டு 7 , 2.காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப) - அம்மாசி வதீி வார்டு 7 , 3.காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப) - சத்தி ஈேராடு 

ெமயின் ேராடு வார்டு  8 , 4.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - கருப்பராயன் வதீி 

வார்டு 8 , 5.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - கள்ளிப்பாைளயம் ேராடு வார்டு  8 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காசி

பாைளயம்-638454    ,கிழக்கு 

பார்த்த மத்திய தார்சு கட்டிடம்

1.காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப) - அருணாசலம் வதீி வார்டு  8 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காசி

பாைளயம்-638454   ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்குப்பகுதி

1.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - ெமயின் ேராடு வார்டு 8 , 2.காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப) - ராமசாமிவதீி வார்டு  9 , 3.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - 

காளியப்பாவதீி வார்டு  10 , 4.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - சத்திெமயின்ேராடு 

வார்டு 8 , 5.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - திருவள்ளுவர்நகர் வார்டு 8 , 

6.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - குமரன்கரடு வார்டு  8 , 

7.காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப) - கா பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 10 , 

8.காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப) - பி ேக காளியண்ணன் வதீி வார்டு 9 , 

9.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - ேக என் ராமசாமி வதீி வார்டு 9 , 

10.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - எம் நடராஜன் வதீி  வார்டு  9 , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

37 37 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காசி

பாைளயம்-638454   ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்குப்பகுதி

1.காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப) - ேக எ காளியப்பா வதீி வார்டு 10 , 

2.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - ஈஸ்வரன் வதீி வார்டு  9 , 3.காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப) - அ ப பழனி வதீி வார்டு 10 , 4.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - குப்பன் 

வதீி வார்டு  10 , 5.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி 

வார்டு 11 , 6.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - ெபாங்கியண்ணன் வதீி வார்டு  11 , 

7.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - ஈஸ்வர மூர்த்தி வதீி வார்டு  11 , 

8.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - அப்பிச்சி வதீி வார்டு  11 , 9.காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப) - ேக. பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 12 , 10.காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப) - விவசாய டிப்ேபா வதீி வார்டு  12 , 11.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - 

காசிபாைளயம் வார்டு  9 , 12.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - அப்பிச்சிகவுண்டர் 

வதீி வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,காசிபாைளய

ம்-638454    ,வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற எண் 6

1.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) வார்டு 4 - இந்திராநகர் (மதுைரவரீன் ேகாவில் 

வதீி) , 2.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப)வார்டு 4 - இந்திராநகர் (பண்ணாைர 

ேகாவில் வதீி) , 3.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப)வார்டு 4 - மாrயம்மன் ேகாவில் 

வதீி , 4.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) வார்டு 4 - ெகாமாரசாமி வதீி , 

5.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப)வார்டு  5 - ெபாட்டுசாமி ேகாவில் வதீி , 

6.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) வார்டு 5 - சிவசாமி கவுண்டர் வதீி , 

7.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப)வார்டு  6 - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 

8.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப)வார்டு  9 - காசிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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1 2 3 4 5

39 39 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,காசிபாைளய

ம்-638454   ,வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற எண் 

20

1.காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப) - கிட்டான் வதீி வார்டு 3 , 2.காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப) - சுப்பன் வதீி வார்டு 3 , 3.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - பாட்டன் வதீி 

வார்டு 3 , 4.காசிபாைளயம் (ேகா) (ேப) - ெபருமாள் வதீி வார்டு 3 , 

5.காசிபாைளயம் (ேகா) (ேப) - பழனி வதீி வார்டு 3 , 6.காசிபாைளயம் (ேகா) 

(ேப) - மாகாளி வதீி வார்டு 3 , 7.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - பட்ேடல் வதீி 

வார்டு 3 , 8.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - பரேமஸ்வரன் வதீி வார்டு 3 , 

9.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - ேநரு வதீி வார்டு 3 , 10.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) 

- காமராஜர் வதீி வார்டு 3 , 11.காசிபாைளயம்(ேகா) (ேப) - விேவகானந்தர் வதீி 

வார்டு  3 , 12.காசிபாைளயம்(ேகா) (ேப) - கந்தன் வதீி 1 வார்டு 3 , 

13.காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) - கந்தன் வதீி 2 வார்டு  3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,க

ணபதிபாைளயம்-638453    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க 

அைற

1.காசிபாைளயம் (ேப) - கரட்டுப்பாைளயம் ேராடு வார்டு 1 , 2.காசிபாைளயம் 

(ேப) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 1 , 3.காசிபாைளயம் (ேப) - 

நாராயணன் வதீி வார்டு 1 , 4.காசிபாைளயம் (ேப) - நத்தர் வதீி வார்டு 2 , 

5.காசிபாைளயம் (ேப) - வகாப் வதீி வார்டு 2 , 6.காசிபாைளயம் (ேப) - புகாr 

வதீி வார்டு 2 , 7.காசிபாைளயம் (ேப) - நஞ்சய்யன் வதீி வார்டு 2 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,க

ணபதிபாைளயம்-638453    ,வடக்கு 

பார்த்த கூடுதல் தார்சு கட்டிடம்

1.காசிபாைளயம் (ேப) - லட்சுமணன் வதீி வார்டு 2 , 2.காசிபாைளயம் (ேப) - 

பள்ளம்பாைளயம் ேராடு1 வார்டு 2 , 3.காசிபாைளயம் (ேப) - பள்ளம்பாைளயம் 

ேராடு2 வார்டு 2 , 4.காசிபாைளயம் (ேப) - பள்ளம்பாைளயம் ேராடு3 வார்டு 2 , 

5.காசிபாைளயம் (ேப) - சக்தி ஈேராடு ெமயின் ேராடு வார்டு 2 , 

6.காசிபாைளயம் (ேப) - சுப்பணன்வதீி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

42 42 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அளுக்

குளி-638453    ,கிழக்குப்பார்த்த 

ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காட்டு வளவு வார்டு  2 , 2.அளுக்குளி 

(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) - பிள்ைளயார் ேகாவில் துைற வார்டு  5 , 3.அளுக்குளி 

(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) - சிவராஜ்குமார் நகர் காேலஜ்ேராடு வார்டு  5 , 

4.அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) - அளுக்குளி வார்டு  5 , 5.அளுக்குளி (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி வார்டு  1 , 6.அளுக்குளி (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) - ேதேவந்திர நகர் வார்டு 1 , 7.அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) - 

காசியூர் காலனி வார்டு  1 , 8.அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அம்ேபத்கார் 

நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அளுக்

குளி-638453    ,வடக்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற

1.அளுக்குளி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காசியூர் வார்டு  1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அளுக்

குளி-638453    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.அளுக்குளி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - அளுக்குளி கஸ்பா , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அளுக்

குளி-638453    ,ேமற்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வார்டு 2 - ேமானக்காரன்பாைளயம் , 

2.அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) - காட்டு வளவு வார்டு  2 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

46 46 ெசயிண்ட்ெதரசாநிதியுதவிஆரம்பபள்

ளி,ேகாபிபாைளயம்-638453    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பக்க அைற

1.அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ேகாபிபாைளயம்,ெத.வதீி , 

2.அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - பாரதியார் நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ெசயிண்ட்ெதரசாநிதியுதவிஆரம்பபள்

ளி,ேகாபிபாைளயம்-638453    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்க அைற

1.அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - வடக்கு வதீி , 2.அளுக்குளி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - அrஜன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ெசயிண்ட்ெதரசாநிதியுதவிஆரம்பபள்

ளி,ேகாபிபாைளயம்-638453    

,வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம் அைற 

ண்

1.அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 3 - ேகாபிபாைளயம் , 2.அளுக்குளி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - அளுக்குளி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ெசயிண்ட்ெதரசாநிதியுதவிஆரம்பபள்

ளி,ேகாபிபாைளயம்-638453    

,வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம் அைற 

ண்

1.அளுக்குளி(வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 4 - ேபாடிசின்னாம்பாைளயம் , 

2.அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 4 - பள்ளத்துேதாட்டக்காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

50 50 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கரட்ட

டிபாைளயம்புதூர்-638453    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்க அைற

1.லக்கம்பட்டி (ேப) - நஞ்ைசபுளியம்பட்டி ேராடுவார்டு 1 , 2.லக்கம்பட்டி (ேப) - 

சத்தி ெமயின் ேராடுவார்டு 1 , 3.லக்கம்பட்டி (ேப) - ெபான்னி வதீிவார்டு 1 , 

4.லக்கம்பட்டி (ேப) - இளங்ேகா வதீிவார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கரட்ட

டிபாைளயம்புதூர்-638453    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பகுதி

1.லக்கம்பட்டி (ேப) - வரீபாண்டிய கட்டெபாம்மன் வதீிவார்டு 1,2 , 

2.லக்கம்பட்டி  (ேப) - கருப்பராயன் ேகாவில் வதீிவார்டு 3 , 3.லக்கம்பட்டி  

(ேப) - ேநதாஜி வதீிவார்டு 2 , 4.லக்கம்பட்டி  (ேப) - குமரன் வதீிவார்டு 2 , 

5.லக்கம்பட்டி  (ேப) - சிதம்பரனார் வதீிவார்டு 3 , 6.லக்கம்பட்டி  (ேப) - 

கண்ணகி வதீிவார்டு 3 , 7.லக்கம்பட்டி  (ேப) - குமணன் வதீிவார்டு 3 , 

8.லக்கம்பட்டி  (ேப) - ஔைவயார் வதீிவார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கரட்ட

டிபாைளயம்புதூர்-638453    ,கிழக்கு 

பார்த்த வடக்குப் பக்க தார்சு 

கட்டிடம்

1.லக்கம்பட்டி  (ேப) - பண்டிதர் வதீிவார்டு13 , 2.லக்கம்பட்டி  (ேப) - ேநரு 

வதீிவார்டு 4 , 3.லக்கம்பட்டி  (ேப) - சத்தி ெமயின் ேராடுவார்டு 4 , 

4.லக்கம்பட்டி  (ேப) - காந்தி வதீிவார்டு 4 , 5.லக்கம்பட்டி  (ேப) - கலிங்கியம் 

ெமயின் ேராடுவார்டு 13 , 6.லக்கம்பட்டி  (ேப) - அருணாசலக்கவுண்டர்  

வதீிவார்டு 13 , 7.லக்கம்பட்டி  (ேப) - ெபாங்கியண்ணகவுண்டர்  வதீிவார்டு 13 

, 8.லக்கம்பட்டி  (ேப) - குமரன் வதீிவார்டு 13 , 9.லக்கம்பட்டி  (ேப) - 

ெவள்ளாங்காட்டுபாைளயம் ெமயின் ேராடுவார்டு 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 14 of 87



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

53 53 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கரட்ட

டிபாைளயம்புதூர்-638453    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குப் 

பக்க அைற

1.லக்கம்பட்டி (ேப) - விவசாயேபங்க் வதீிவார்டு15 , 2.லக்கம்பட்டி  (ேப) - 

திருவள்ளுவர் வதீிவார்டு 14 , 3.லக்கம்பட்டி  (ேப) - நாராயணபுரம் வதீி 

வார்டு 14 , 4.லக்கம்பட்டி  (ேப) - நாராயணபுரம் எக்ஸ்டன்சன் 2வார்டு 14 , 

5.லக்கம்பட்டி  (ேப) - நஞ்சப்பன் வதீிவார்டு 14 , 6.லக்கம்பட்டி  (ேப) - 

கைலக்கல்லூr வதீிவார்டு 14 , 7.லக்கம்பட்டி  (ேப) - நஞ்ைசயகவுண்டர் 

வதீிவார்டு 15 , 8.லக்கம்பட்டி  (ேப) - பாப்பான்காடுவார்டு 14 , 9.லக்கம்பட்டி  

(ேப) - நாராயணபுரம் எக்ஸ்டன்சன் வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கரட்ட

டிபாைளயம்புதூர்-638453    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க 

அைற

1.லக்கம்பட்டி  (ேப) - சஞ்சய்வதீி வார்டு 14 , 2.லக்கம்பட்டி  (ேப) - ேநதாஜி 

வதீி வார்டு 13 , 3.லக்கம்பட்டி  (ேப) - பன்னர் ெசல்வம் வதீி வார்டு 14 , 

4.லக்கம்பட்டி  (ேப) - ஞானெசௗந்தr வதீி வார்டு 14 , 5.லக்கம்பட்டி  (ேப) - 

ராமன் வதீி வார்டு 14 , 6.லக்கம்பட்டி  (ேப) - அருளப்பர் வதீி வார்டு 14 , 

7.லக்கம்பட்டி  (ேப) - புதுக்காலனி வார்டு 15 , 8.லக்கம்பட்டி  (ேப) - ேக .எம் . 

ஆர்வதீிவார்டு 15 , 9.லக்கம்பட்டி  (ேப) - தரணிநகர் வார்டு 14 , 10.லக்கம்பட்டி 

 (ேப) வார்டு 14 - கரட்டடிபாைளயம்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,நல்

லகவுண்டன்பாைளயம்-638453    

,ேமற்குப்பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம்

1.லக்கம்பட்டி (ேப) - ேவணுேகாபாலபுரம் வார்டு 5 , 2.லக்கம்பட்டி  (ேப) - 

சத்தி ெமயின் ேராடு  வார்டு 5 , 3.லக்கம்பட்டி  (ேப) - ெசன்னப்பர் வதீி 

வார்டு 6 , 4.லக்கம்பட்டி  (ேப) - திரு.வி.க. வதீி வார்டு 5 , 5.லக்கம்பட்டி (ேப) -

 சின்ன வாய்க்கால் ேராடு  வார்டு 5 , 6.லக்கம்பட்டி (ேப) - பாலாஜிநகர் 

வார்டு 5 , 7.லக்கம்பட்டி (ேப) - இந்திரா நகர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

56 56 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,நல்

லகவுண்டன்பாைளயம்-638453    

,வடக்குப்பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.லக்கம்பட்டி  (ேப) - குருமந்தூர் மார்க்கட் ேராடு  வார்டு 7 , 2.லக்கம்பட்டி  

(ேப) - ெஜய்நகர் வார்டு 3 , 3.லக்கம்பட்டி  (ேப) - வி.சி.நகர் வார்டு 3 , 

4.லக்கம்பட்டி  (ேப) - அம்ேபத்கார் வதீி வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெதாட்

டிபாைளயம்-638453    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க 

அைற

1.லக்கம்பட்டி  (ேப) - கலிங்கியம் ெமயின் ேராடு வார்டு 12 , 2.லக்கம்பட்டி  

(ேப) - திருமைல வதீி வார்டு 12 , 3.லக்கம்பட்டி  (ேப) - ெபாம்மி வதீி வார்டு 

12 , 4.லக்கம்பட்டி (ேப) - ெபருமாள் ேகாவில் வதீி வார்டு 12 , 

5.லக்கம்பட்டி(ேப) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு  12 , 6.லக்கம்பட்டி 

(ேப) - ராமன் வதீி வார்டு  12 , 7.லக்கம்பட்டி (ேப) - திருவள்ளுவர் வதீி 

வார்டு 11 , 8.லக்கம்பட்டி (ேப) - கவுண்டர் வதீி வார்டு 11 , 9.லக்கம்பட்டி (ேப) -

 ராசப்பன் வதீி வார்டு 11 , 10.லக்கம்பட்டி(ேப) - ேமாதிலால் வதீி வார்டு 11 , 

11.லக்கம்பட்டி (ேப) - நாராயணபுரம் வதீி வார்டு 11 , 12.லக்கம்பட்டி (ேப) - 

குமரகுருபரர் வதீி வார்டு 11 , 13.லக்கம்பட்டி(ேப) - பாரதி வதீி வார்டு 11 , 

14.லக்கம்பட்டி (ேப) - ைநனா வதீி வார்டு 11 , 15.லக்கம்பட்டி (ேப) - கபிலர் 

வதீி வார்டு 11 , 16.லக்கம்பட்டி(ேப) - இந்திரா காந்தி வதீி வார்டு 11 , 

17.லக்கம்பட்டி (ேப) - துைரசாமி சந்து வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

58 58 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,நல்

லகவுண்டன்பாைளயம்-638453    

,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ேமற்குப் பக்க அைற

1.லக்கம்பட்டி  (ேப) - நrக்கல் ேராடு வார்டு  5 , 2.லக்கம்பட்டி  (ேப) - 

சுள்ளிக்காட்டு வதீி வார்டு 5 , 3.லக்கம்பட்டி  (ேப) - பாண்டியன் வதீி வார்டு 6 

, 4.லக்கம்பட்டி (ேப) - ெபrயார் வதீி வார்டு 6 , 5.லக்கம்பட்டி  (ேப) - 

ெபருமாள் கவுண்டர் வதீி வார்டு 6 , 6.லக்கம்பட்டி  (ேப) - சேராஜினி வதீி 

வார்டு 6 , 7.லக்கம்பட்டி  (ேப) - அண்ணாநகர் வார்டு 7 , 8.லக்கம்பட்டி  (ேப) - 

பாரதி வதீி வார்டு 10 , 9.லக்கம்பட்டி  (ேப) - சாஸ்திr வதீி வார்டு 9 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,நல்

லகவுண்டன்பாைளயம்-638453    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பக்க அைற

1.லக்கம்பட்டி  (ேப) - கள்ளிப்பட்டி ெமயின் ேராடு வார்டு 10 , 2.லக்கம்பட்டி  

(ேப) - புதுக்காட்டு வதீி வார்டு 10 , 3.லக்கம்பட்டி  (ேப) - கஸ்தூrபாய் வதீி 

வார்டு 7 , 4.லக்கம்பட்டி  (ேப) - அண்ணா வதீி வார்டு 10 , 5.லக்கம்பட்டி  (ேப) 

- ேநரு வதீி வார்டு 10 , 6.லக்கம்பட்டி  (ேப) - ராஜாஜி வதீி வார்டு 10 , 

7.லக்கம்பட்டி  (ேப) - பட்ேடல் வதீி வார்டு 10 , 8.லக்கம்பட்டி  (ேப) - வ.உ.சி. 

வதீி வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,நல்

லகவுண்டன்பாைளயம்-638453    

,ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்குப் பக்க அைற

1.லக்கம்பட்டி  (ேப) - காந்தி வதீி வார்டு 8 , 2.லக்கம்பட்டி  (ேப) - காந்திபுரம் 

வார்டு 8 , 3.லக்கம்பட்டி ( (ேப) - கருப்பணசாமிேகாயில் வதீி வார்டு 10 , 

4.லக்கம்பட்டி  (ேப) - தில்ைலநகர்   1 வார்டு 9 , 5.லக்கம்பட்டி  (ேப) - 

தில்ைலநகர்   2 வார்டு 9 , 6.லக்கம்பட்டி  (ேப) - தில்ைலநகர்  3 வார்டு 9 , 

7.லக்கம்பட்டி  (ேப) - தில்ைலநகர்  4 வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

61 61 சி.ேக.ேக.ெமட்rக்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம் 

வடக்கிலிருந்து 3வதுஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-9 - திருேவங்கடம் வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-8 - வரதன் வதீி , 3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-11 - காந்திநகர் 1வது வதீி , 4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-11 - 

காந்தி நகர் 2வது வதீி , 5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-11 - சகுந்தலா 

ெசங்ேகாட்ைடயன் நகர் , 6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-11 - நாகமைல 

விrவு , 7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-11 - நாகமைல விrவு குறுக்கு 

ெதரு , 8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-11 - மாருதி நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 சி.ேக.ேக.ெமட்rக்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம் 

வடக்கிலிருந்து 4வதுஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-1 - நாகமைல எக்ஸ்டன்சன் , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-1 - ஸ்ரீராமபுரம் , 3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-1 - நாகமைல எக்ஸ்டன்ஸன் குறுக்கு ெதரு-2 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-1 - எல்.ஐ.ஜி.காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 சி.ேக.ேக.ெமட்rக்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,ேமற்குப்பார்த்தகட்டிடம் 

வடக்கிலிருந்து2வதுஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-1 - மங்கம்மா வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-8 - காமராஜ் வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-1 - கிருஷ்ணா நகர் , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - கிருஷ்ணா நகர் விrவு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 நகராட்சிெஜயராம்நடுநிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடம் மத்திய 

அைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-3 - ராமர் எக்ஸ்டன்சன் -1 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-2&3 - ராமர் எக்ஸ்டன்சன் 2 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-2&3 - ராமர் எக்ஸ்டன்ஷன்-3 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

65 65 நகராட்சிெஜயராம்நடுநிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்கஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-2&3 - ராமர் எக்ஸ்டன்சன்-4 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-2&3 - ராமர் எக்ஸ்டன்சன்-5 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-2&3 - ராமர் எக்ஸ்டன்சன்-6 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-2&3 - ராமர் எக்ஸ்டந்சன்-7 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-2&3 - ராமர் எக்ஸ்டன்சன்-8 , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 நகராட்சிெஜயராம்நடுநிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு 

பக்கஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-8 - கருமாயா எக்ஸ்டன்சன் 5 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-9 - கருமாயா எக்ஸ்டன்சன் 1 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-7 - கருமாயா எக்ஸ்டன்சன் 3 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-7 - கருமாயா எக்ஸ்டன்சன் 2 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-8 - கருமாயா எக்ஸ்டன்சன் 4 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 நகராட்சிெஜயராம்நடுநிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டித்தின் 

வடக்கு பக்கஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - காளியண்ணன் எக்ஸ்ெடன்சன்வார்டு-2 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ெஜயராம் எக்ஸ்ெடன்சன்வார்டு-2 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - காளியண்ணன் எக்ஸ்டன்சன்-2வார்டு-2 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - காளியண்ணன் எக்ஸ்டன்சன்-3வார்டு-2 , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - காளியண்ணன் எகஸ்டன்சன்-4வார்டு-2 , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ெஜயராம் எகஸ்டன்சன்-2வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

68 68 டி.எஸ்.சாரதாவித்யாலயாஆரம்பப்பள்

ளி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,கிழ க்குப்பார்த்த புதிய 

தார்சுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

அைறஎண்-17

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ெபாங்கியம்மன் ேகாயில் வதீிவார்டு-5 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - விேவகானந்தர் முதல் வதீிவார்டு-5 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ெபrயக்காள் வதீிவார்டு-5 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - பாட்டப்பன் வதீிவார்டு-5 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ரமணன் வதீி - 1வார்டு-5 , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ரமணன் வதீி-2வார்டு-5 , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ராமானந்த நகர் முதல் வதீிவார்டு-5 , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ராமானந்த நகர் 2வது வதீிவார்டு-5 , 

9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - விேவகானந்தர் 2வது வதீிவார்டு-5 , 

10.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - விேவகானந்தர் 3வது வதீிவார்டு-5 , 

11.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - வேீவகானந்தர் 4வது வதீிவார்டு-5 , 

12.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - விேவகானந்தர் 5வது வதீிவார்டு-5 , 

13.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - விேவகானந்தர் வதீி 6வது வதீிவார்டு-5 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 20 of 87



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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69 69 டி.எஸ்.சாரதாவித்யாலயாஆரம்பப்பள்

ளி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் அைற 

எண் 20

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-6 - ஆண்டவர் வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-6 - சதாசிவம் வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-7 - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-15 - உப்புக் கிடங்கு சந்து 2 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-9 - உப்புக் கிடங்கு சந்து 1 , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-15 - உப்பு கிடங்கு சந்து , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - சதாசிவம் வதீி-2 , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - சதாசிவம் சந்து-1 , 

9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - சதாசிவம் சந்து-2 , 

10 ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு 7  பிள்ைளயயார் ேகாவில் சந்து  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 நகராட்சிஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

கிழக்கு அைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-16 - ேதர் வதீி , 2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-16 - நடு வதீி , 3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-16 - 

அனுமந்தராயன் ேகாவில் வதீி , 4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந)வார்டு-16 - கைட 

வதீி , 5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-16 - ராஜாஜி வதீி , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-16 - ெபருமாள் ேகாவில் வதீி , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-16 - கபிலர் வதீி , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - கபிலர் வதீி குறுக்கு ெதரு-1 , 

9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-16 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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1 2 3 4 5

71 71 நகராட்சிஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

தைலைம ஆசிrயர் அைற அருகில் 

இடது பக்கஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - கபிலர் வதீி குறுக்கு ெதரு-2 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - வாஸ்து நகர் , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - வாஸ்து நகர் குறுக்கு ெதரு-1 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - வாஸ்து நகர் குறுக்கு ெதரு-2 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - வாஸ்து நகர் குறுக்கு ெதரு-3 , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - வாஸ்து நகர் குறுக்கு ெதரு-4 , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - வாஸ்து நகர் குறுக்கு ெதரு-5 , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - வாஸ்துநகர் குறுக்கு ெதரு-6 , 

9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - சக்தி சாந்திநகர் விrவு , 

10.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - சக்திநகர் , 

11.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16 - வள்ளியம்மன் ேகாவில் வதீி , 

ே ிெ ட் ம் ர்டு ெ ள் ி ர் ல் டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 சாரதாவித்யாலயாேமல்நிைலப்பள்ளி

,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,ேமற்கு பார்த்த இடது 

பக்க(ெவங்கேடசன்அைற)அைற 

எண் 23

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-3 - தாசப்பன் வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-3 - தாசப்பன் வதீி-2 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-3 - தாசப்பன் வதீி-3 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-3 - தாசப்பன் வதீி-4 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4 - மாேதசியப்பன் ேகாவில் வதீி-1 , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4 - மாேதசியப்பன் ேகாவில் வதீி-2 , 

Ü¬ùî¢¶ 
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

73 73 சாரதாவித்யாலயாேமல்நிைலப்பள்ளி

,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி அைற எண்.14

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4 - மாேதசியப்பன் ேகாயில் வதீி-3 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4 - மாேதசியப்பன் ேகாவில் வதீி-4 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4 - மாேதசியப்பன் ேகாவில் வதீி-5 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4 - ெசல்லம்மாள் நகர் , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4 - ெசல்லப்பாநகர் , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4 - சாய்பாபா நகர் , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு3 - சக்தி விநாயகாநகர் , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு3 - சக்திவிநாயகாநகர் விrவு , 

9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு3 - வாசு ேலஅவுட் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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74 74 சாரதாவித்யாலயாேமல்நிைலப்பள்ளி

,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி அைற எண்.13

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-6 - ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-6 - கிருஷ்ணன் வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-6 - கிட்டாசாமி வதீி , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-6 - டுr சுப்பிரமணியம் வதீி , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - ேகாசைல நகர் முதல்ெதரு , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - ேகாசைல நகர் 2வது வதீி , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - ேகாசைல நகர் 3வது வதீி , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - ஜி.சி.ஆர் நகர் முதல் ெதரு , 

9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - ஜி.சி.ஆர்.நகர் 2வது ெதரு , 

10.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - ஜி.சி.ஆர்.நகர் 3வது ெதரு , 

11.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - ஜி.சி.ஆர்.நகர் 4வது ெதரு , 

12.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - திருமைல நகர் 1வது வதீி , 

13.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - திருமைல நகர் 2வது வதீி , 

14.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - திருமைல நகர் 3வது வதீி , 

15.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - சக்திசாந்தி நகர் , 

16.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6 - கிருஷ்ணன் வதீி சந்து , 

17 ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு 6  முத்துேவலப்பன் நகர்  
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75 75 ெசங்ேகாடப்பாஆரம்பப்பள்ளி,பாrயூர்

ேராடு,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638476  

  ,வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதி

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-17 - பாrயூர் ேராடு-1 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-17 - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-17 - சுப்பணன் வதீி , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-18 - தாசப்பன் சந்து , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18 - பாrயூர் ேராடு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 சாரதாவித்யாலயாேமல்நிைலப்பள்ளி

,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பக்க 3 வது அைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - சின்னச்சாமி வதீி 1வார்டு-5 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - சின்னச்சாமி வதீி 2வார்டு-5 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - சின்னச்சாமி வதீி 3வார்டு-4 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - சின்னச்சாமி வதீிவார்டு-5 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - சின்னசாமி வதீி-5வார்டு-4 , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ராமானந்த நகர்-1வார்டு-5 , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ராமானந்த நகர்-2வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 சாரதாவித்யாலயாேமல்நிைலப்பள்ளி

,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பக்க 3 வதுஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - வரீாசாமி வதீிவார்டு-17 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - சின்னசாமி வதீி-4வார்டு-4 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - சின்னசாமி வதீி-6வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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78 78 நகராட்சிஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்குபகுதி

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-23 - சிவசண்முகம் முதல் வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-23 - சிவசண்முகம் 2வது வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 நகராட்சிஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,ேமற்கு பார்த்த  கட்டிடம்  ெதற்கு 

பகுதி

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-18 - ராஜ வதீி  , 2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-22 - மணிேமகைல வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 நகராட்சிஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் நன்காவதுஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-22 - ேபாlஸ் ஸ்ேடசன் வதீி (எஸ்.டி.என். 

காலனி) , 2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-23 - காமாட்சியம்மன் ேகாவில் 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 சி.ேக.ேக.ெமட்rக்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கில் இருந்து 1வதுஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10 - ெதற்கு பார்க் வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10 - வடக்கு பார்க் வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10 - ேமற்கு பார்க் வதீி , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10 - கிழக்கு பார்க் வதீி , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்
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82 82 சி.ேக.ேக.ெமட்rக்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கில் இருந்து 1வதுஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10 - காளியண்ணன் வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-9 - ராமநாதன் வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-9 - புதிய ஆஸ்பத்திr வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 நகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி,ேகாபிெசட்

டிபாைளயம்-638452    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குபக்கஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - முன்சீப் வதீிவார்டு-14 , 2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) - பாஸ்கரன் வதீிவார்டு-14 , 3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ெவங்கடாச்சலம் 

ேபட்ைட ெமயின் ேராடுவார்டு-24 , 4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - முத்துஷா 

சந்துவார்டு-24 , 5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - அண்ணாமைல வதீிவார்டு-24 , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - கிருஷ்ணசாமி வதீிவார்டு-24 , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ெசௗந்திரபாண்டியன் வதீிவார்டு-24 , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ஜின்னிங் ேபக்டr வதீிவார்டு-24 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 நகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி,ேகாபிெசட்

டிபாைளயம்-638452    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கஅைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - பாரதி வதீிவார்டு-14 , 2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) - டாக்டர் ெவங்கட்ராமன் வதீிவார்டு-14 , 3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - 

முத்துஸா வதீிவார்டு-24 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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85 85 நகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி,ேகாபிெசட்

டிபாைளயம்-638452    

,ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம் 

வடக்கிலிருந்து முதல் அைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - வாய்க்கால் வதீிவார்டு-15 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - வாய்க்காள் வதீி சந்துவார்டு-15 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-15 - யாகூப் வதீி , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-15 - பைழய ஆஸ்பத்திr வதீி , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-15 - புகேழந்தி வதீி , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-15 - யாகூப் வதீி சந்து , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-15 - புகேழந்தி வதீி சந்து , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-15 - புகேழந்தி வதீி குறுக்கு சந்து , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ைவரவிழாஆரம்பப்பள்ளி,கச்ேசrவதீி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டித்தின் 

கிழக்கு பக்கஅைற1

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10 - அங்கு விலாஸ் வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10 - புதுசாமி ேகாயில் வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13 - கச்ேசr வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -
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87 87 ைவரவிழாேமல்நிைலப்பள்ளி,கச்ேசr

வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452   

 ,ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம் 

வடக்குப்பகுதி அைறஎண்-48

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13 - சீத்தம்மாள் காலனி முதல் வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13 - சி.ேக.எஸ்.நகர் , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12 - ஸ்ரீ நகர்  , 4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-12 - ஏ.ஆர்.எஸ்.நகர் , 5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13 - 

சீத்தம்மாள் காலனி 2வதுவதீி , 6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13 - 

சீத்தம்மாள் காலனி குறுக்கு ெதரு , 7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - 

கச்ேசr வதீி காைர சந்து , 8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - கச்ேசr 

வதீி கள்ளிபட்டி பிrவு , 9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - 

வ.ீேக.எஸ்.நகர் , 10.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - கச்ேசr வதீி 

கள்ளிபட்டி பிrவு , 11.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - ஏ.ஆர்.எஸ்.நகர் , 

12.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13 - குப்தா ேல அவுட் , 

13.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - வ.ீேக.எஸ்.நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ைவரவிழாேமல்நிைலப்பள்ளி,கச்ேசr

வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452   

 ,ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடம் மத்திய 

அைறஎண்-47

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12 - ேவலுமணி நகர் , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12 - நாராயணன் நகர் , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12 & 13 - கச்ேசr வதீி , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12 - என்.பி.சி.நகர் , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12 - தமிழ் நகர் , 6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-24 - குமணன் வதீி , 7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12 - சாந்தி 

நகர் , 8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - சாந்தி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -
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89 89 ைவரவிழாேமல்நிைலப்பள்ளி,கச்ேசr

வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452   

 ,கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

மத்திய அைறஎண்.7

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - அழகு நகர் , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - ேவலுமணி நகர் 1வது வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - ேவலுமணி நகர் 2வது வதீி , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - ேவலுமணி நகர் 3வது வதீி , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - ேவலுமணி நகர் 4வது வதீி , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - ஐயப்பாநகர் , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - ஆசிrயர் நகர் , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - பூரணி நகர் , 

9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - சக்தி நகர் , 

10.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - அழகு நகர் , 11.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு 12  ஆசிrயர் நகர்  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
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90 90 ைவரவிழாஆரம்பப்பள்ளி,கச்ேசrவதீி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டித்தின் 

கிழக்கு பக்கஅைற2

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - சிேலட்டர் ஹவுஸ் வதீிவார்டு-25 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ெவங்கடாசலம் ேபட்ைடவார்டு-25 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - நஞ்சப்பாவதீிவார்டு-25 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -
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91 91 ைவரவிழாஆரம்பப்பள்ளி,கச்ேசrவதீி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டித்தின் 

ேமற்கு பக்கஅைற2

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - கச்ேசr வதீிவார்டு-14 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ராம் நகர்வார்டு-14 , 3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - 

ராம் நகர் முதல் குறுக்கு ெதருவார்டு-14 , 4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ராம் 

நகர் 2வது குறுக்கு ெதருவார்டு-14 , 5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ராம் நகர் 

3வது குறுக்கு ெதருவார்டு-14 , 6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ராம்நகர் 4வது 

குறுக்கு ெதருவார்டு-14 , 7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ராம்நகர் 5வது குறுக்கு 

ெதருவார்டு-14 , 8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - சிேலட்டர் ஹவுஸ் வதீி 1வது 

சந்துவார்டு-25 , 9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - சிேலட்டர் ஹவுஸ் வதீி 2வது 

சந்துவார்டு-25 , 10.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ெவங்கடாசலம் ேபட்ைட விrவு-

2வார்டு-25 , 11.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ெவங்கடாசலம் ேபட்ைட விrவு-

3வார்டு-25 , 12.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ெவங்கடாசலம்ேபட்ைட விrவு-

4வார்டு-25 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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92 92 ைவரவிழாேமல்நிைலப்பள்ளி,கச்ேசr

வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452   

 ,ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பகுதிஅைற 46

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12 - ஓட்டரூர் , 2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-13 - காளேமகம் வதீி , 3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13 - 

கம்பர் வதீி-1 , 4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-11 - பாரதிதாசன் வதீி , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-11 - சீனிவாசா வதீி , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - திருமால் நகர் , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - திருநகர் , 8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-12 - சி.ேக.ேக.நகர் , 9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - எல்.ஐ.சி.நகர் 

, 10.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12 - கச்ேசr வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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93 93 ைவரவிழாேமல்நிைலப்பள்ளி,கச்ேசr

வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452   

  ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதிஅைற-43

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13 - கன்னிகா பரேமஸ்வr 

எக்ஸ்ெடன்ஸன் 1 , 2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13 - கன்னிகா 

பரேமஸ்வr எக்ஸ்ெடன்ஸன் 2 , 3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13 - மின் 

நகர் , 4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13 - ஆஞ்சேநய நகர் , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13 - ேஜ.எஸ்.நகர் , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13 - கம்பர் வதீி-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
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94 94 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூ

ர்-638476    ,வடக்கு பார்த்த 2 வது 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி அைற 

எண் 3

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-26 - திரு.வி.க.வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - திரு.வ.ீக.வதீி முதல் ெதரு , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - திரு.வ.ீக.வதீி 2வது ெதரு , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - திரு.வ.ீக.வதீி 3வது ெதரு , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - திரு.வ.ீக. வதீி 4வது.ெதரு , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - திரு.வ.ீக. வதீி 5வது.ெதரு , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - அருண் கார்டன்ஸ் , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - ேசரன் நகர் , 

9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - மகாலட்சுமி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூ

ர்-638476    ,ேமற்கு பார்த்த 4வது 

தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி 

அைற எண்.8

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-29 - ெபrயண்ணன் வதீி 1வது ெதரு , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-29 - ெபrயண்ணன் வதீி 2வது ெதரு , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-29 - சுப்பு நகர் , 4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-26 - பிருந்தாவன் கார்டன்ஸ் 1வது வதீி , 5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-26 - பிருந்தாவன் கார்டன்ஸ் 2வது வதீி , 6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-26 - லட்சுமணன் ேல அவுட் , 7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - 

அன்பு நகர் 2வது வதீி , 8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - தாமு நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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96 96 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூ

ர்-638476     ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதியில் 

உள்ள 3வது கட்டிடம் அைறஎண்.4

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-29 - காட்டு வளவு வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-28 - ேவலப்பன் வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-28 - சுப்பிரமணியம் வதீி , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-28 - கிழக்குத்ேதர் வதீி , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு28 - கங்குவார் வதீி , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-28 - ெதற்குேதர் வதீி , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-28 - ேமற்குேதர் வதீி , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-28 - வடக்குேதர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
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97 97 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூ

ர்-638476   ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதியில் 

உள்ள 3வது கட்டிடம் அைற எண். 6

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-30 - பஐைன ேகாயில் வதீி முதல் ெதரு , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30 - பஜைன ேகாயில் வதீி 2வது ெதரு , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30 - அண்ணா நகர் , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-29 - அன்பு நகர் முதல் ெதரு , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-29 - முத்து நகர் , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-28&29 - மில் ேராடு , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-28 - ேவலப்பன் வதீி,வட்டு வசதி வாrயம் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூ

ர்-638476    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் 4வதுகட்டிடம் அைற 

எண்.7

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-29 - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி  முதல் 

ெதரு , 2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-30 - ேவதமுத்து வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-30 - பட்டர் வதீி , 4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-29 - பழனியப்பன் வதீி , 5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-29 - 

மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி 2வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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99 99 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூ

ர்-638476    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் வடக்குப் 

பக்கத்திலிருந்து முதல் அைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-30 - சங்கரன் வதீி முதல் ெதரு , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-30 - குப்பன் வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30 - சங்கரன் வதீி 2வது ெதரு , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30 - ெபrயார் நகர் , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30 - ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி 1வது வதீி , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30 - ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி 2வது வதீி , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30 - ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி 3வது வதீி , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30 - ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி 4வது வதீி , 

9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30 - ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி 5வது வதீி , 

10.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30 - ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி6வது வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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100 100 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்ஆரம்பப்பள்

ளி,புதுப்பாைளயம்-638476    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பக்கஅைற

1.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - பி.பி.எம். நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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101 101 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்ஆரம்பப்பள்

ளி,புதுப்பாைளயம்-638476    

,ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பக்கஅைற

1.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - பச்ைசமைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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102 102 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைல

ப்பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476    

,வடக்கு பகுதி கிழக்குப்பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் அைற எண்.3

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - சீதாலட்சுமிபுரம் 1வது வதீி வார்டு-27 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - சீதாலட்சும்புரம் 2வது வதீிவார்டு-27 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - சீதாலட்சும்புரம் 3வது வதீிவார்டு-27 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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103 103 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைல

ப்பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476    

,ேமற்குப்பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் அைற எண்.4

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - சீதாலட்சும்புரம் 4வது வதீிவார்டு-27 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - சீதாலட்சுமிபுரம் 5வது வதீிவார்டு-27 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - சீதாலட்சுமிபுரம் 6வது வதீிவார்டு-27 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந)வார்டு27 - ெஜய்துர்க்ைக நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ெசங்ேகாடப்பாஆரம்பப்பள்ளி,பாrயூர்

ேராடு,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638476  

  ,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ேமற்கு அைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-18 - பஜைன ேகாயில் வதீி-1 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-21 - முத்துேவலப்பன் வதீி , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-21 - பி.எம்.ேக. ைரஸ்மில் வதீி , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-21 - கருப்பராயசாமி மடம் வதீி , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-18 - கமலா ைரஸ்மில் வதீி , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-24 - ெமாடச்சூர் ேராடு , 99.அயல்நாடு 
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105 105 ெசங்ேகாடப்பாஆரம்பப்பள்ளி,பாrயூர்

ேராடு,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638476  

  ,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

மத்திய அைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18 - பஜைன ேகாயில் சந்து-1 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18 - பஜைன ேகாயில் சந்து-2 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18 - பஜைன ேகாயில் சந்து-3 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-21 - பஜைன ேகாவில் வதீி-2 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18 - கமலா ைரஸ் மில் வதீி 1வது சந்து , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18 - கமலா ைரஸ்மில் வதீி 2வது சந்து , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18 - கமலா ைரஸ்மில் வதீி 3வது சந்து , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18 - கமலா ைரஸ்மில் வதீி 4வது சந்து , 

Ü¬ùî¢¶ 
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106 106 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைல

ப்பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476    

,ேமற்குப்பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் அைற எண்.5

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - குப்பாண்டர் வதீி 2வார்டு-20 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - குப்பாண்டர் வதீி 1வார்டு-20 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - குப்பாண்டர் வதீி 3வார்டு-20 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - குப்பாண்டர் வதீி 4வார்டு-20 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - குப்பாண்டர் வதீி 5வார்டு-20 , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - குப்பாண்டர் வதீி 6வார்டு-20 , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - குப்பாண்டர்வதீிவார்டு-20 , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - தங்கமணி எக்ஸ்டன்சன்-1வார்டு-20 , 
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107 107 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைல

ப்பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டித்தின் 

அைறஎண்.6

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - முருகணன் வதீிவார்டு-21 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - குப்பாண்டார் வதீி-7வார்டு-20 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ேகாகுலம் நகர்வார்டு-20 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - பச்ைசமைல ேராடுவார்டு-20 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ேஜாதி நகர் எக்ஸ்டண்சன்வார்டு-20 , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ேஜாதிநகர்-1வார்டு-20 , 

7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ேஜாதிநகர்-2வார்டு-20 , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - தங்கமணி எக்ஸ்டண்சன்-2வார்டு-20 , 
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108 108 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைல

ப்பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476    

,கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பகுதி

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-24 - மில் ேராடு குப்பம்மாள் ேல அவுட் , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-26 - மில் ேராடு சாமிநாதபுரம் , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-26 & 28 - மில்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  
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109 109 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைல

ப்பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476    

,ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு27 - சீதாலட்சுமிபுரம் முதல் வதீி , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-27 - சீதாலட்சுமிபுரம் ஓைட , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - சாமிநாதபுரம்-1 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - சாமிநாதபுரம்-2 , 

5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26 - அம்பிைக நகர் , 

6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-27 - ெஜய்துர்க்ைக நகர் , 99.அயல்நாடு 
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110 110 நகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி,நாய்க்கன்காடு

,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638476    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

வலதுபுற அைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ெகாமரப்பன் வதீிவார்டு-19 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ராமசாமி வதீிவார்டு-19 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - அண்ணமார் ேகாவில் வதீிவார்டு-19 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - புத்தர் வதீிவார்டு-19 , 5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) - திருமைல வதீிவார்டு-21 , 6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - மாரப்பன் 

வதீிவார்டு-21 , 7.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - கண்ணகி வதீிவார்டு-19 , 

8.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ெபrயார் வதீிவார்டு-21 , 

9.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - கருப்பணன் வதீிவார்டு-21 , 

10.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - பார்வதி நகர்வார்டு-19 , 

11.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - டி.ஆர்.ஆர்.நகர்வார்டு-19 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
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111 111 நகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி,நாய்க்கன்காடு

,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638476    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

இடதுப்புற அைற

1.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - ஜவஹர்லால் ேநரு வதீி-1வார்டு-19 , 

2.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீிவார்டு-19 , 

3.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டு-19 , 

4.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) - வ.உ.சி. வதீிவார்டு-19 , 5.ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) - ெஜ.ெஜ.நகர்வார்டு-19 , 6.ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) - ஜவஹர்லால் ேநரு 

வதீி  -2வார்டு-19 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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112 112 பழனியப்பாஎய்ெடட்ஆரம்பப்பள்ளி,பா.

நஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்-638476    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

இடதுப்புற அைற

1.பாrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாrயூர் வார்டு 4 , 2.பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  

(ஊ) - ெமயின் ேராடு வார்டு 4 , 3.பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) - 

ேவங்ைகயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 3 , 4.பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி 

வார்டு 1 - சாவடி வதீி , 5.பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 2 - 

ேரசன்கைட சந்து , 6.பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 1,2,3 - 

பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 7.பாrயூர்  (வ.கி) மற்றும் ஊராட்சி வார்டு 2 - 

ெசல்லக்குமார் ேகாயில் வதீி , 8.பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 1,2 - 

பந்தல் வடு , 9.பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 3 - குஞ்சங்காட்டு 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 பழனியப்பாஎய்ெடட்ஆரம்பப்பள்ளி,பா.

நஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்-638476    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதி

1.பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 3 - பஜைனேகாயில் வதீி , 

2.பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 3 - காந்தி வதீி , 3.பாrயூர் (வ.கி) 

மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 4 - பைழயவளவு இந்திரா நகர் , 4.பாrயூர் (வ.கி) 

மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 3 - பாrயூர் நஞ்சகவுண்டன்பாைளயம் , 5.பாrயூர் 

(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வார்டு 3 - பதி ேராடு , 6.பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  

ஊராட்சி வார்டு 2 - நடு வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,என்.

ெதாட்டிபாைளயம்-638476    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.நஞ்ைச ேகாபி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) - ெதாட்டிபாைளயம் வார்டு  1 , 

2.நஞ்ைச ேகாபி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நஞ்ைச ேகாபி  வார்டு  1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

115 115 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,என்.

ெதாட்டிபாைளயம்-638476    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.நஞ்ைச ேகாபி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) - குலவிகரடு வார்டு  1 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,புதுக்க

ைரப்புதூர்-638476    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.நஞ்ைச ேகாபி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வார்டு 2 - புதுக்கைரப்புதூர் சிங்கார 

நாடார் வதீி , 2.நஞ்ைச ேகாபி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குட்டகைர வார்டு 2 , 

3.நஞ்ைச ேகாபி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கருப்புசாமி நகர் வார்டு 2 , 4.நஞ்ைச 

ேகாபி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எல்லமைட ேபாயர் காலனி வார்டு 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பா.

ெவள்ளாளபாைளயம்-638476    

,ேமற்குப் பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு அைற

1.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

ெவள்ளாளபாைளயம் , 2.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 - கிழக்குவதீி 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பா.

ெவள்ளாளபாைளயம்-638476    

,ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

மத்திய அைற

1.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - கிழக்கு வதீி 2 

ேபாயர் வதீி , 2.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

ெபாதுகிணறு வதீி 1 , 3.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 - ெபாதுகிணறு வதீி 2 , 4.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ெபாதுகிணறு வதீி 3 , 5.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம் 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - நல்லாத்தாள் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

119 119 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பா.

ெவள்ளாளபாைளயம்-638476    

,ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

வடக்கு பக்க அைற

1.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

ெவள்ளாளபாைளயம் , 2.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 3.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - பஜைனக் ேகாவில் வதீி , 4.பாrயூர் 

ெவள்ளாளபாைளயம் (ஊ) வார்டு 3 - ஆசாr வதீி , 5.பாrயூர் 

ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - மில்கா ேராடு , 

6.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - பைழய 

தண்ணர் ேடங்க் வதீி , 7.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வார்டு 3 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 8.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ெமயின் வதீி , 9.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - பவளமைல ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பா.

ெவள்ளாளபாைளயம்-638476    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பக்க அைற

1.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

முத்துக்காளிமைட , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,பா.ெவள்ளாள

பாைளயம்-638476    ,ெதற்கு பார்த்த 

நடுவில் உள்ள தார்சு  ேமற்கு பக்க 

அைற

1.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

முத்துக்காளிமைட , 2.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 5 - ைரஸ்மில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

122 122 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,பா.ெவள்ளாள

பாைளயம்-638476    ,ெதற்கு பார்த்த 

நடுவில் உள்ள தார்சு  கட்டிடம் 

கிழக்கு பக்க அைற

1.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - நஞ்சப்பா நகர் 

, 2.பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - எஸ்.பி.நகர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,குள்ளம்பா

ைளயம்-638476    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் மத்திய அைற

1.குள்ளம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குள்ளம்பாைளயம் வார்டு 1,2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,குள்ளம்பா

ைளயம்-638476    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் 7ம் வகுப்பு

1.குள்ளம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - குள்ளம்பாைளயம் வார்டு 1,4 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,குள்ளம்பா

ைளயம்-638476    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

முதல் அைற

1.குள்ளம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - உைடயாம்பாைளயம், 

சுண்டமப்பாைளயம் வார்டு 3 , 2.குள்ளம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

வடக்குவதீி வார்டு 2 , 3.குள்ளம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெதற்கு வதீி 

 வார்டு 2 , 4.குள்ளம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேதாட்டத்து வடுகள்  

ர்டு ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபள்ளி,நாதிபா

ைளயம்-638476    ,ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம்

1.நாதிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - நாதிபாைளயம் , 

2.நாதிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - கங்கம்பாைளயம் , 

3.நாதிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - கங்கம்பாைளயம் காலனி , 

4.நாதிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ெசங்ேகாட்ைடயா நகர் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

127 127 ராமகிருஷ்ணாநடுநிைலப்பள்ளி,ஓலப்

பாைளயம்-638 476    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி 2வது அைற

1.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - சாணார்பாைளயம் , 2.ெமாடச்சூர்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ஓலப்பாைளயம் , 3.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு1 - ெகாள்ளுக்கட்டிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ராமகிருஷ்ணாநடுநிைலப்பள்ளி,ஓலப்

பாைளயம்-638 476    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி 1வது அைற

1.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - காந்திபுரம் , 2.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - இந்திரா நகர் , 3.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு1 - ேவட்ைடக்காரன் ேகாவில் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வடு

கபாைளயம்-638476    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பக்க அைற

1.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ேவட்ைடக்காரன் ேகாயில் , 

2.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - வடுகபாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வடு

கபாைளயம்-638476   

,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - வடுகபாைளயம் புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வடு

கபாைளயம்-638476   ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி-2வதுஅைற

1.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சுண்டப்பாைளயம் , 2.ெமாடச்சூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - கலராமணி , 3.ெமாடச்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு3 - ராஜன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

132 132 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வடு

கபாைளயம்-638476   ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - வடுகபாைளயம் , 2.ெமாடச்சூர்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ேவட்ைடக்காரன் ேகாவில் , 3.ெமாடச்சூர்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - கருக்கம்பாளி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,கலிங்கியம்-

638453    ,ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் 

கட்டிடம் 3-ம்அைற

1.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - காட்டுப்பாைளயம் , 2.கலிங்கியம் 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - நல்லகவுண்டம் பாைளயம்,குருமாந்துர் 

ெமயின் ேராடு , 3.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - ேதர் வதீி , 

4.கலிங்கியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - நஞ்சப்பன் வதீி , 5.கலிங்கியம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - குறிஞ்சி வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,கலிங்கியம்-

638453    ,ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் 

கட்டிடம் 2-ம் அைற

1.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - சின்னக் கலிங்கியம் , 

2.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - நல்லகவுண்டம் பாைளயம் 

ெமயின் ேராடு , 3.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - காந்தி நகர் , 

4.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - நல்லகவுண்டன்பாைளயம் ேராடு 

, 5.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - குருமந்தூர் மார்க்கட் ேராடு , 

6.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - நடுவளவு வதீி , 7.கலிங்கியம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - மாரப்பா வதீி , 8.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும்  

(ஊ) வார்டு 5 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 9.கலிங்கியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 5 - புைகயிைலகாரர் வதீி , 10.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

5  ெகாத்துக்காரர் வதீி  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,கலிங்கியம்-

638453    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

1வது கட்டிடம்

1.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ஜவஹர் வதீி,நாகர்பாைளயம் , 

2.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - காளியப்ப நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

136 136 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,கலிங்கியம்-

638453    ,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 1வது அைற

1.கலிங்கியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - நாகர் பாைளயம் ெமயின் ேராடு , 

2.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 

3.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - பஜைனேகாயில் வதீி , 

4.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - கருப்பராயன் ேகாவில் வதீி , 

5.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 

6.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - காந்தி வதீி , 7.கலிங்கியம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - நல்லதம்பி நகர், ஜ.வதீி, நா.பாைளயம் , 8.கலிங்கியம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - கந்தசாமி நகர் ஜ.வதீி, நா.பாைளயம் , 

9.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - தபால் ெதாைலேபசி அலுவலர் 

குடியிருப்பு,ஜ.வதீி, நா.பாைளயம் , 10.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 -

 குறிஞ்சி நகர், ஜ.வதீி, நா.பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,புது

வள்ளியாம்பாைளயம்-638453    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி அைற

1.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - புது வள்ளியாம்பாைளயம் , 

2.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ைநனாம்பாைளயம் ேராடு 

வடக்கு ேதாட்டம் , 3.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - பைழய 

வள்ளியாம்பாைளயம் ேராடு , 4.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

ஜவஹர்லால் ேநரு நகர் , 5.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

ஆண்டவர் மைல , 6.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - கலிங்கியம் 

ெமயின்ேராடு , 7.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - சின்னப்பா வதீி , 

8.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - காளியண்ணன் வதீி , 

9.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - நல்லதம்பி வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

138 138 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,புது

வள்ளியாம்பாைளயம்-638453    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி அைற

1.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - காந்திஜி வதீி , 2.கலிங்கியம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - காமராஜ் வதீி , 3.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 1 - மாரப்பா வதீி , 4.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

பழனியப்பா வதீி , 5.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - பிள்ைளயார் 

ேகாயில் வதீி , 6.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - 

ைநனாம்பாைளயம் , 7.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

ைநனாம்பாைளயம் ேராடு பைழய வள்ளியாம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஔ

ைவயார்பாைளயம்-638453    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ெசல்லிபாைளயம் , 2.கலிங்கியம் 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - குப்பண்ணன் நகர் , 3.கலிங்கியம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - முருகண்ணன் நகர் , 4.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 - கணபதிபாைளயம் ேராடு , 5.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 - கனபதிபாைளயம் அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஔ

ைவயார்பாைளயம்-638453    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - தங்கமைலக்கரடு , 2.கலிங்கியம் 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சின்னக்குளம் , 3.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 - தங்கமைலகரடு ேமற்கு கணபதிபாைளயம் ேராடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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141 141 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஔ

ைவயார்பாைளயம்-638453    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்க  2வதுஅைற

1.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ெபாரசமரத்தூர் , 2.கலிங்கியம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - குருமந்தூர் மார்க்கட் ேராடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஔ

ைவயார்பாைளயம்-638453    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு ேமற்கு பக்க 

அைற

1.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ஜவஹர் வதீி , 2.கலிங்கியம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - கலிங்கியம் ெமயின்ேராடு , 3.கலிங்கியம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - சின்ன குளம் ேராடு , 4.கலிங்கியம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - காமராஜ் வதீி , 5.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 - சக்தி மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 6.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 4 - கருப்பராயன் வதீி , 7.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

4 - சைடயப்பன் வதீி , 8.கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - அண்ணா 

நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,

ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்-638453   

 ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி 2வதுகட்டிடத்தின் 

பின் பகுதி அைற

1.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காமாராஜ்காலனி வார்டு 

1 , 2.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

ேகாட்டுப்புள்ளாம் பாைளயம் கஸ்பா பைழயூர் , 3.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம் 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 3 , 

4.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ேகாட்டுபுள்ளாம்பாைளயம்  வார்டு 3 , 5.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - ஆண்டவர் மைல வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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144 144 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,

ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்-638453   

 ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

1.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

ேகாட்டுப்புள்ளாம் பாைளயம் கஸ்பா அrசனக் காலனி , 

2.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேதாட்டம் புதூர் 

தன்னாசிபுதூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,

ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்-638453   

 ,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி 

தார்சு கட்டிடம்

1.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

ேகாட்டுப்புள்ளாம் பாைளயம் காலனி , 2.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - பைழயவள்ளியாம்பாைளயம் வார்டு 1 , 

3.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காமராஜர் நகர் வார்டு 1 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பூசாr

யூர்-638453    ,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பூசாrயூர் வார்டு 5 , 

2.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பூசாrயூர் அrசன காலனி 

வார்டு 5 , 3.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பூதிமைட 

பைழயூர்  வார்டு 5 , 4.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

பூங்கைர புதூர் வார்டு 5 , 5.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

மீனவர் காலனி வார்டு 5 , 6.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) -

 ஆண்டவர்மைல வார்டு 4 , 7.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - பூதிமைட புதூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அலிங்

கியம்-638453    ,வடக்குப்பார்த்த 

ேமற்கு பக்க ஓட்டு கட்டிடம்

1.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6 - அலிங்கியம் 

அrசன காலனி, அலிங்கியம் ேமற்கூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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148 148 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அலிங்

கியம்-638453    ,வடக்குப்பார்த்த 

கிழக்குப் பக்க ஓட்டு கட்டிடம்

1.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அலிங்கியம் கிழக்கு 

வார்டு 7 , 2.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

உருமம்பாைளயம் வார்டு 8 , 3.ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - காளியம்மன் நகர் வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஒட்

டர்கரட்டுப்பாைளயம்-638457    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கம்

1.கரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6,7 - ஓட்டரூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஒட்

டர்கரட்டுப்பாைளயம்-638457    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

கிழக்கு பகுதி முதல்அைற

1.கரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 8 - பழனிக்கவுண்டம்பாைளயம் 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பி.கர

ட்டுப்பாைளயம்-638457    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வலது 

பக்கம்

1.கரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - கரட்டுப்பாைளயம் வார்டு 2,3 , 

2.கரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேகாரமைட வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பி.கர

ட்டுப்பாைளயம்-638457    ,வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.கரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆயிபாைளயம் (வடக்கு) வார்டு 9 , 

2.கரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ஆயிபாைளயம் வார்டு 9 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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153 153 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காராப்

பாடி-638457    ,வடக்குப் பார்த்த 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

1.கரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 10 - காராப்பாடி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காராப்

பாடி-638457   ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டுக் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 11 - காராப்பாடி காலனி , 

2.கரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 11 - கரட்டுப்பாைளயம் 

ேமட்டுகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,பி.கரட்டுப்பா

ைளயம்-638457    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் பின் பகுதி

1.கரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - கரட்டுப்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,பி.கரட்டுப்பா

ைளயம்-638457     ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்

1.கரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - கரட்டுப்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஒைட

யாக்கவுண்டன்பாைளயம்-638462    

,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.ஒைடயாக்கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ஊஞ்சப்பாைளயம் 

வார்டு 3 , 2.ஒைடயாக்கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ஒைடயாக்கவுண்டம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஒைட

யாக்கவுண்டன்பாைளயம்-638462    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஒைடயாக்கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - 

ஒைடயாக்கவுண்டம்பாைளயம் வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

159 159 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,எருைமக்கார

ன்புதூர்-638462    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு பக்கம்

1.கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - எருைமக்காரன்புதூர், மூப்பன் 

ேதாட்டம் , 2.கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

எ.காரன்புதூர்,பு.காடு,வ.காடு,க.காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,எருைமக்கார

ன்புதூர்-638462    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஒட்டுக்கட்டிடத்தின் கிழக்கு பக்கம்

1.கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சாணார் பாைளயம் , 2.கடத்தூர்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - கடத்தூர் , 3.கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - 

எருைமகாரன்புதூர் , 4.கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6 - 

மாrயம்மன்ேகாயில்வதீி , 5.கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 7 - 

பள்ளிக்கூடம்பிrவு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கடத்

தூர்-638462    ,வடக்குப்பார்த்த 

கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6 - ெகடாைரயன் சாைல , 2.கடத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 7 - கடத்தூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கடத்

தூர்-638462   ,வடக்குப்பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.கடத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 7 - கடத்தூர் (வடக்கு) , 2.கடத்தூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 8 - கடத்தூர் (ெதற்கு) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கடத்

தூர்-638462   ,ெதற்குப்பார்த்த 

ஓட்டுக் கட்டிடம்

1.கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (.ஊ) வார்டு 4 - ராக்கணகவுண்டன் புதூர் , 

2.கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - பழனிக்கவுண்டன் புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

164 164 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,சா

ணார்புதூர்(ஆண்டிபாைளயம்)-638454  

  ,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பக்கம்

1.ஆண்டிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெசங்காளிபாைளயம் , 

2.ஆண்டிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ஆண்டிபாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,சா

ணார்புதூர்(ஆண்டிபாைளயம்)-638454  

   ,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

7ம் வகுப்பு

1.ஆண்டிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

சாணார்புதூர்இைடயன்குட்ைடேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாகர

ைண-638401    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற

1.சுண்டக்காம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - நாகரைண , 

2.சுண்டக்காம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 6 - கூலிக்காடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாகர

ைண-638401    ,ெதற்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம்

1.சுண்டக்காம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - சின்னப் பளீேமடு , 

2.சுண்டக்காம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6 - சிட்டாம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,சு

ண்டக்காம்பாைளயம்-638401    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் இடது 

பக்கம்

1.சுண்டக்காம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - சின்னாr பாைளயம் , 

2.சுண்டக்காம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - அன்ைனசத்யாநகர் , 

3.சுண்டக்காம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6 - கூலிக்காடு , 

4.சுண்டக்காம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 6 - சிட்டாம்பாைளயம் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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169 169 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,சு

ண்டக்காம்பாைளயம்-638401    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடத்தின் 

வலது பக்கம்

1.சுண்டக்காம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - சுண்டக்காம் 

பாைளயம் , 2.சுண்டக்காம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - 

ெபrயபளீேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெதாட்

டியபாைளயம்-638454    

,ேமற்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது 

பக்கம்

1.கூடக்கைர (வ.கி)  கூடக்கைர (ஊ) - ெசட்டி பாைளயம் வார்டு 5 , 

2.கூடக்கைர (வ.கி) கூடக்கைர (ஊ) - ெதாட்டி பாைளயம் வார்டு 6 , 

3.கூடக்கைர (வ.கி) கூடக்கைர (ஊ) - சத்யா நகர் அrசன காலனி வார்டு 5 , 

4.கூடக்கைர (வ.கி) கூடக்கைர (ஊ) - ெதாட்டிபாைளயம் அrசன காலனி 

ர்டு ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கூடக்

கைர-638454    ,வடக்குப் பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடத்தின் ேமற்கு பக்க 

அைற

1.கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேமாடர்பாைளயம் வார்டு 1 , 

2.கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கூடக்கைர வடக்கு வதீி வார்டு 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கூடக்

கைர-638454    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கூடக்கைர அrஜன காலனி வார்டு 3 , 

2.கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 4 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 54 of 87



18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

173 173 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கூடக்

கைர-638454    ,ெதற்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1.கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - கூடக்கைர ெமயின்ேராடு , 

2.கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ஆதிதிராவிடர் காலனி , 

3.கூடக்கைர (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - கருப்பராயன் ேகாவில் வதீி , 

4.கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - பட்டைற வதீி , 5.கூடக்கைர(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - குமரன்கரடு அrஜன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகா

ண்ைடயம்பாைளயம்-638462    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 

வடக்குபகுதி

1.வரப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபrச்சிகவுண்டனூர் வார்டு 3 , 

2.வரப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசலம்பரகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு 1 , 

3.வரப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாழந்த பாைளயம் வார்டு 2 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகா

ண்ைடயம்பாைளயம்-638462    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 

ெதற்குபகுதி

1.வரப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாண்ைடயம்பாைளயம்அrசனகாலனி 

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,வரப்

பாைளயம்-638462    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்க 

அைற

1.வரப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - வரப்பாைளயம் , 

2.வரப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ெபாலவப்பாைளயம் , 

3.வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - அலங்காrபாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,வரப்

பாைளயம்-638462    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்க 

அைற

1.வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - ஒலப்பாைளயம் , 

2.வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - தம்மம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

178 178 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ேகாப்

பம்பாைளயம்-638402    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.காவிலிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - 

சின்னாங்குட்ைடஆதிதிராவிடர்வளவுேகாப்பம்பாைளயம் , 

2.காவிலிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 8 - 

ேகாப்பம்பாைளயம்ேதாட்டசாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ேகாப்

பம்பாைளயம்-638402    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்க்கு அைற

1.காவிலிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 9 - 

மாரப்பகவுண்டன்புதூர்ேதாட்டசாைலகள் , 2.காவிலிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - ெபாங்கியானூர் வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,காவிலிபா

ைளயம்-638459    ,வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம் மத்திய 

அைற

1.காவிலிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காவிலிபாைளயம்சிலபகுதிகள் 

வார்டு 1,2,3,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,காவிலிபா

ைளயம்-638459    ,வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற

1.காவிலிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - காவிலிபாைளயம்சிலபகுதிகள் 

வார்டு 1,2,3,4 , 2.காவிலிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

காவிலிபாைளயம்ேதாட்டச்சாைலகள் வார்டு1,2,3,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ேதவ

ம்பாைளயம்-638459    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1.காவிலிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெதாட்டியனூர் வார்டு 5 , 

2.காவிலிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வாணிச்சிபாைளயம் வார்டு 5 , 

3.காவிலிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாமாரகவுண்டன்பாைளயம் வார்டு 

6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

183 183 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கா

ராப்பாடி-638459    ,வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடம் இடது பக்க அைற

1.காராப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 5 - 

காராப்பாடி,கா.அr.காலனி,ேதா.சாைலகள் , 2.காராப்பாடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)வார்டு7 - ெசல்லப்பம்பாைளயம்ஆதிதிராவிடர் ேதாட்டச்சாைலகள் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கா

ராப்பாடி-638459    ,வடக்குப்பார்த்த 

கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.காராப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1 - கண்டிசாைல ேதா சாைலகள் , 

2.காராப்பாடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - காராப்பாடி ேதாட்டசாைலகள் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ேகாட்

டபாைளயம்-638459    

,வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம்

1.ெசல்லப்பம்பாைளயம்(வகி) காராப்பாடி  (ஊ) வார்டு6 - 

ேகாட்டபாைளயம்பிளாக்4 , 2.ெசல்லப்பம்பாைளயம் (வ.கி) காராப்பாடி  (ஊ) 

வார்டு7 - வடுகபாைளயம்ப்ளாக6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,வகுத்

துக்கவுண்டன்புதூர்-638459   

,வடக்குப்பார்த்த ஒட்டு கட்டிடம்

1.ெசல்லப்பம்பாைளயம் (வ.கி) காராப்பாடி (ஊ) வார்டு3 - ெகாமராபாைளயம். 

நடுபாைளயம், ேதாட்டசாைலகள் வகுத்துகவுண்டன்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,மா

ரம்பாைளயம்-638459   ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் நடுஅைற

1.ெசல்லப்பம்பாைளயம் (வ.கி) காராப்பாடி (ஊ) வார்டு3 - மாரம்பாைளயம். 

ேதாட்டசாைலகள். அrஜனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,லாகம்

பாைளயம்-638462    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.லாகம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1 - லாகம்பாைளயம் அrசன 

ெதரு , 2.லாகம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1 - லாகம்பாைளயம் , 

3.லாகம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2 - மீன்க்காரன்பாைளயம் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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189 189 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,லாகம்

பாைளயம்-638462    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.லாகம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4 - சாணார்பாைளயம் , 

2.லாகம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3 - எல்.ேமட்டுப்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெசம்மம்பா

ைளயம்-638462    ,வடக்குப்பார்த்த 

ேமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

1.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 11 - 

மங்கரசவைலயபாைளயம் அrசனத்ெதரு , 2.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ பிளாக் 9 - ெச.பாைளயம்அr.ெதரு , 3.ேவமாண்டம்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக் 9,10 - ெசம்மம்பாைளயம் , 4.ேவமாண்டம்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10 - தேபதாரக்கவுண்டன் புதூர் , 

5.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக் 11 - மங்கரசவைலய 

பாைளயம் , 6.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 9 - 

வாத்தியார் ேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,ேவமாண்டம்

பாைளயம்-638462    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது பக்க 

அைற எண்.7

1.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெவடிக்காரன்பாைளயம் வார்டு 

1 , 2.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

பட்டிமணியகாரன்பாைளயம் வார்டு 1 , 3.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - அஞ்சானூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,ேவமாண்டம்

பாைளயம்-638462    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது பக்க 

அைற எண்.9

1.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேவமாண்டம்பாைளயம்  வார்டு 

 2 , 2.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எல்லப்பாைளயம் வார்டு 1 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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193 193 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,ேவமாண்டம்

பாைளயம்-638462    

,ேமற்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடம்  

அைற எண்.8

1.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வடுகபாைளயம் வார்டு  6 , 

2.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ரங்கநாதபுரம் வார்டு  6 , 

3.ேவமாண்டம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ேவமாண்டம்பாைளயம் வார்டு 

 5 , 4.ேவமாண்டம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - கரட்டுப்பாைளயம் வார்டு 

 8 , 5.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அrசனத் ெதரு வார்டு  5 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாள

த்துபாைளயம்-638462    

,ேமற்குப்பார்த்த புதிய கட்டிடம்

1.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பைழயூர்,  வார்டு 6 , 

2.ேவமாண்டம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வாலியூர் வார்டு  8 , 

3.ேவமாண்டம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாளத்துபாைளயம்புதூர் 

வார்டு 7 , 4.ேவமாண்டம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

அப்பநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு  7 , 5.ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - பைழயூர் அrசன ெதரு வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பைழ

யஅய்யம்பாைளயம்-638462    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1.அஞ்சானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6 - 

கள்ளிபாைளயம்,சு.காrயூர்,சி.க.பா.காலணி , 2.அஞ்சானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிளாக் 7 - பைழயஅய்யம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பைழ

யஅய்யம்பாைளயம்-638462    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பக்க அைற

1.அஞ்சானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8 - 

மின்னகாட்டுப்பாைளயம்.ஓனங்குட்ைட , 2.அஞ்சானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிளாக் 9 - புதுப்பாைளயம், அஞ்சானூர்,எல்லப்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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197 197 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,இ

ருகாலூர்-638462    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம்

1.இருகாலூர் (வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 1 - கள்ளிப்பாைளயம் புதூர் , 

2.இருகாலூர் (வ.கி) அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 2 - கருக்குப்பாைளயம்  

இருகாலூர்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,இ

ருகாலூர்-638462    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1.இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 3 - இருகாலூர் , 

2.இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 4 - ஈஸ்வரன் ேகாவில் புதூர் , 

3.இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 6 - அஞ்சானூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,இ

ருகாலூர்-638462    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 1 - 

பூசாrபாைளயம்,ஊத்தங்காடு,கு.சாைல, எம்  ஜி ஆர்  நகர் , 

2.இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 2 - காளம்மாபாைளயம் 

பனங்காட்டுப்பாைளயம் , 3.இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 3 - 

ெபாத்தியாம்பாைளயம்,வடிேவலன்சாைல , 4.இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) 

வார்டு 4 - பூசாrபாைளயம், காலமாபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,எல

த்தூர்ெசட்டிபாைளயம்-638458    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.எலத்தூர்(ேப)வார்டு1 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 2.எலத்தூர் (ேப) வார்டு 2 

- ெசட்டிபாைளயம் ஆதிதிராவிடர்காலனி , 3.எலத்தூர் (ேப) வார்டு 3 - 

எலத்தூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,எல

த்தூர்ெசட்டிபாைளயம்-638458    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதி அைற

1.எலத்தூர் (ேப) வார்டு 15 - கண்ணாங்காட்டுபாைளயம் , 2.எலத்தூர் (ேப)  

வார்டு 15 - கrகவுண்டன் பாைளயம் , 3.எலத்தூர் (ேப) வார்டு 1 - நாடார் 

வதீி, கானூர்புதூர் , 4.எலத்தூர் (ேப) வார்டு 10 - நாய்க்கர் வதீி, பள்ளத்தூர் 

காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

202 202 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெவட்ைடயம்

பாைளயம்-638458    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி அைற

1.எலத்தூர் (ேப) வார்டு 1 - அம்மன் ேகாவில் வதீி , 2.எலத்தூர் (ேப) வார்டு 2 - 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெவட்ைடயம்

பாைளயம்-638458    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி அைற

1.எலத்தூர் (ேப) வார்டு  3 - ெசல்வபுரம் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,எல

த்தூர்-638458    ,ேமற்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.எலத்தூர் (ேப) - ஊர்க்குருவிபாைளயம் கவுண்டர் வதீி வார்டு14 , 2.எலத்தூர் 

(ேப) - கடமெசட்டிபாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு14 , 3.எலத்தூர் 

(ேப) - ெதற்குப்பதி மில்ேராடு வார்டு14 , 4.எலத்தூர் (ேப) - ெமயின் ேராடு 

வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,எல

த்தூர்-638458    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.எலத்தூர் (ேப) - அrசனக் காலனி வார்டு 13 , 2.எலத்தூர் (ேப) - ெபருமாள் 

ேகாவில் வதீி வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

206 206 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஈ.கரட்

டுப்பாைளயம்-638458    ,கிழக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பக்க அைற

1.எலத்தூர் (ேப) - காமராஜ் வதீி  வார்டு 6 , 2.எலத்தூர் (ேப) - வாய்க்கால் வதீி 

வார்டு 5 , 3.எலத்தூர் (ேப) - அண்ணா வதீி வார்டு5 , 4.எலத்தூர் (ேப) - 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 4 , 5.எலத்தூர் (ேப) - ெசங்காளியப்பன் வதீி 

வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,புதுசூ

rபாைளயம்-638458    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.நம்பியூர் (ேப) - மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு, கல்லாங்காட்டுப் பாைளயம் 

வார்டு 1 , 2.நம்பியூர் (ேப) - விநாயகர்ேகாவில் ெதரு பைழயசூrபாைளயம் 

வார்டு 1 , 3.நம்பியூர் (ேப) - நாடார் ெதரு பைழயசூrபாைளயம் வார்டு 2 , 

4.நம்பியூர் (ேப) - காமராஜ் வதீி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,புதுசூ

rபாைளயம்-638458    ,ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.நம்பியூர் (ேப) - ஆட்ைடயாம்பாைளயம் ேராடு வார்டு 2 , 2.நம்பியூர் (ேப) - 

மாrயம்மன் ேகாவில்  வதீி வார்டு 2 , 3.நம்பியூர் (ேப) - ஆண்டவர் ேகாவில் 

ெதரு வார்டு 3 , 4.நம்பியூர் (ேப) - தவசி நாடார் வதீி வார்டு 2 , 5.நம்பியூர் 

(ேப) - சாந்தாமூப்பன் ேதாட்டம் வார்டு 2 , 6.நம்பியூர் (ேப) - அரசு 

மருத்துவமைன குடியிருப்பு வார்டு 3 , 7.நம்பியூர் (ேப) - நம்பியூர்  வார்டு 1 , 

8.நம்பியூர் (ேப) - ேகாபி ெமயின் ேராடு வார்டு 3 , 9.நம்பியூர் (ேப) - 

ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு  வார்டு 2 , 10.நம்பியூர் (ேப) - ெமயின் ேராடு புது 

சூrபாைளயம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்

பியூர்-638458    ,ெதற்கு பார்த்த 

கூடுதல் கட்டிடம் ேமற்குப் பக்க 

அைற

1.நம்பியூர் (ேப) - ெமயின் ேராடு வார்டு 11 , 2.நம்பியூர் (ேப) - கவுண்டர் வதீி. 

வார்டு 4 , 3.நம்பியூர் (ேப) - ேவடர் ெதரு வார்டு 4 , 4.நம்பியூர் (ேப) - 

உைடயார் ெதரு வார்டு 4 , 5.நம்பியூர் (ேப) - முதலியார் ெதரு வார்டு 4 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

210 210 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்

பியூர்-638458    ,வடக்கு பார்த்த 

கூடுதல் கட்டிடம் ேமற்குப் பக்க 

அைற

1.நம்பியூர் (ேப) - புளியம்பட்டி ேராடு வார்டு 12 , 2.நம்பியூர் (ேப) - 

கேணஷ்புரம் வார்டு 14 , 3.நம்பியூர் (ேப) - கீழ்காந்திபுரம் வார்டு 14 , 

4.நம்பியூர் (ேப) - ெபrயார்நகர் வார்டு 12 , 5.நம்பியூர் (ேப) - காந்திபுரம் வார்டு 

12 , 6.நம்பியூர் (ேப) - காந்திபுரம் ெதற்கு வார்டு 12 , 7.நம்பியூர் (ேப) - 

ரங்கநாதபுரம் கீழ்காந்திபுரம் வார்டு 14 , 8.நம்பியூர் (ேப) - காந்திபுரம் 

வடக்குவதீி வார்டு 14 , 9.நம்பியூர் (ேப) - கீழ்காந்திபுரம் வார்டு 14 , 

10.நம்பியூர் (ேப) - காந்திபுரம் ெதற்கு வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்

பியூர்-638458    ,ெதற்கு பார்த்த 

கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு பக்க 

அைற

1.நம்பியூர் (ேப) - நம்பியூர்ெமயின்ேராடு வார்டு 11 , 2.நம்பியூர் (ேப) - 

ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்

பியூர்-638458    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற

1.நம்பியூர் (ேப) - வாணியர் வதீி வார்டு 4 , 2.நம்பியூர் (ேப) - ெமயின் ேராடு 

வார்டு 11 , 3.நம்பியூர் (ேப) - பிள்ைளயார்ேகாவில் வதீி, ெசட்டியாம்பாைளயம் 

வார்டு  11 , 4.நம்பியூர் (ேப) - காந்திபுரம் ெதற்கு 1 2 3 வார்டு 12 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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213 213 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்

பியூர்-638458    ,ெதற்கு பார்த்த 

கூடுதல் கட்டிடம் மத்திய அைற

1.நம்பியூர் (ேப) - காந்திபுரம் வடக்குவதீி வார்டு 14 , 2.நம்பியூர் (ேப) - 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 6 , 3.நம்பியூர் (ேப) - வடக்குப் ெபருமாள் 

ேகாவில் வதீி வார்டு 4 , 4.நம்பியூர் (ேப) - ெதற்குப் ெபருமாள் ேகாவில் 

வதீிவார்டு 4 , 5.நம்பியூர் (ேப) - குப்பண கவுண்டர் வதீி வார்டு 3 , 6.நம்பியூர் 

(ேப) - பழனிக்கவுண்டர் வதீி வார்டு 3 , 7.நம்பியூர் (ேப)வார்டு 3 - பிள்ைளயார் 

ேகாவில் வதீி  (ேகாசணம் ேராடு) , 8.நம்பியூர் (ேப) - ெபrயேதாட்டம் வார்டு 

3 , 9.நம்பியூர் (ேப) - குப்பண்ண கவுண்டர் வதீி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,என்

.ெவள்ளாளபாைளயம்-638458    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

இடது பக்க அைற

1.நம்பியூர் (ேப) வார்டு 7 - ெவள்ளிமைல ஆண்டவர் ேகாவில் வதீி 

(காட்டுப்பாைளயம்) , 2.நம்பியூர் (ேப) வார்டு 7 - மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  

ஊத்துப்பாைளயம் , 3.நம்பியூர் (ேப) வார்டு 7 - காளியண்ணகவுண்டர் வதீி , 

4.நம்பியூர் (ேப) வார்டு 8 - சின்னநாடார் வதீி , 5.நம்பியூர் (ேப) - முத்து வதீி 

வார்டு 8 , 6.நம்பியூர் (ேப) வார்டு 8 - மாரப்பகவுண்டர் வதீி , 7.நம்பியூர் (ேப) 

வார்டு 8 - சாமிக்கவுண்டர் வதீி , 8.நம்பியூர் (ேப) - பட்டகாரர் வதீி வார்டு 8 , 

9.நம்பியூர் (ேப) வார்டு 8 - அம்மாைசக்கவுண்டர் வதீி, ேமட்டுப்பாைளயம் , 

10.நம்பியூர் (ேப) வார்டு 8 - ராக்கிநாடார் வதீி , 11.நம்பியூர் (ேப) வார்டு 8 - 

கருப்பகவுண்டர் வதீி , 12.நம்பியூர் (ேப) வார்டு 8 - திருவள்ளுவர் வதீி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

215 215 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,என்

.ெவள்ளாளபாைளயம்-638458    

,வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் வலது 

பக்க அைற எண்-6

1.நம்பியூர் (ேப) - டாக்டர் அம்ேபத்கார் வதீி வார்டு 6 , 2.நம்பியூர் (ேப) - 

காமாட்சியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 6 , 3.நம்பியூர் (ேப) - 

நாட்டாண்ைமகாரர் வதீி வார்டு 6 , 4.நம்பியூர் (ேப) - ேவடர் வதீி வார்டு 6 , 

5.நம்பியூர் (ேப) - சின்ைனயகவுண்டர் வதீி வார்டு 7 , 6.நம்பியூர் (ேப) - 

முத்துராஜா வதீி வார்டு 7 , 7.நம்பியூர் (ேப) - தேபதார் வதீி வார்டு 7 , 

8.நம்பியூர் (ேப) - தில்ைலவட்ட கருப்பராயன் ேகாயில் வதீி வார்டு 7 , 

9.நம்பியூர் (ேப) - பாப்பணகவுண்டர் வதீி வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்

பியூர்-638458    ,கிழக்குப் பர்த்தத 

தார்சு கட்டிடம்

1.நம்பியூர் (ேப) - ரங்கநாதபுரம் வார்டு 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்

பியூர்-638458    ,கிழக்குப் பர்த்தத 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1.நம்பியூர் (ேப) - ராசாக்ேகாவில் வதீி  வார்டு 14 , 2.நம்பியூர் (ேப) - 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி நாச்சிபாைளயம் வார்டு1 , 3.நம்பியூர் (ேப) - 

பாரதியார் வதீி (ெபாம்மலாங்காடு) வார்டு 15 , 4.நம்பியூர் (ேப) - மாrயம்மன் 

ேகாவில் வதீி (வள்ளியம்மன் புதூர்) வார்டு 15 , 5.நம்பியூர் (ேப) - விநாயகர் 

ேகாவில் ெதரு (அட்டாrபாைளயம் வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்

பியூர்-638458    ,வடக்கு பர்த்தத 

கட்டிடம்

1.நம்பியூர் (ேப) - பங்களா வதீி வார்டு 4 , 2.நம்பியூர் (ேப) - நாடார் வதீி 

வார்டு 5 , 3.நம்பியூர் (ேப) - மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 6 , 4.நம்பியூர் 

(ேப) - ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதீி வார்டு 4 , 5.நம்பியூர் (ேப) - ெகட்டிெசவியூர் 

ேராடு வார்டு 6  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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219 219 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நம்பி

யூர்ெகடாைர-638458    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பக்க அைற

1.நம்பியூர் (ேப) - அழக நாடார் வதீி வார்டு 10 , 2.நம்பியூர் (ேப) - ேதேராடும் 

வதீி  வார்டு 9 , 3.நம்பியூர் (ேப) - ெபருமாள் ேகாவில் வதீி வார்டு 9 , 

4.நம்பியூர் (ேப) - ஜவஹர் வதீி வார்டு 9 , 5.நம்பியூர் (ேப) - சர்ச் வதீி வார்டு 

9 , 6.நம்பியூர் (ேப) - நாடார் வதீி வார்டு 9 , 7.நம்பியூர் (ேப) - ெகடாைர 

வார்டு 9 , 8.நம்பியூர் (ேப) - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி வார்டு 9 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நம்பி

யூர்ெகடாைர-638458    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்க 

ெதற்கு அைற

1.நம்பியூர் (ேப) வார்டு 10 - மாrயப்பநாடார்வதீி பிலியம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நம்பி

யூர்ெகடாைர-638458    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்க அைற

1.நம்பியூர் (ேப) வார்டு 9 - மாrயம்மன்ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,புதுஅ

ய்யம்பாைளயம்-638458    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்க 

அைற

1.ெபாலவபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - ெபாலவபாைளயம் , 

2.ெபாலவபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - புது அய்யம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223 223 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெமாட்

டணம்-638458    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1.ெமாட்டணம் ெபாலவபாைளயம் (வ.கி) (ஊ) வார்டு 4 - 

ேமட்டுக்கைட,ஏகாளிேகாயில்ேமடு,அ.காலனி,பைழயூர் , 2.ெமாட்டணம் 

ெபாலவபாைளயம்(வ.கி) (ஊ) வார்டு 5 - 

ெமாட்டணம்,ெகாடுவங்காடுகாலனி,குட்ைடயகாடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெமாட்

டணம்-638458    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1.ெமாட்டணம் ெபாலவபாைளயம் (வ.கி) (ஊ) வார்டு 6 - 

சாவக்கட்டுப்பாைளயம்,ெஜ.ெஜ.நகர்,சக்திநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,எம்மா

ம்பூண்டி-638460    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க 

அைற

1.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ராயர்பாைளயம் வார்டு 9 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,எம்மா

ம்பூண்டி-638460    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு பக்க 

அைற

1.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு8 - வரப்பாைளயம், 

ெகாமாரபாைளயம் அrசனத் ெதரு , 2.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு7 - தி.பாைளயம்,  வரப்பாைளயம் அrசனத் ெதரு , 

3.எம்மாம்பூண்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 7 - அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,எம்மா

ம்பூண்டி-638460    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் (எஸ்எஸ்ஏ))

1.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எம்மாம்பூண்டி வார்டு5 , 

2.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6 - எம்மாம்பூண்டி அரு.ெதரு, 

மைல.புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228 228 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சாவக்

காட்டுபாைளயம்-638460    ,வடக்குப் 

பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க 

அைற

1.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 10 - அழகம்பாைளயம் அrசனத் 

ெதரு , 2.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 10 - அழகம்பாைளயம் 

காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சாவக்

காட்டுபாைளயம்-638460     ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 11,12,13 - சாவக்கட்டுப்பாைளயம் , 

2.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு12 - ெதற்குவதீி , 3.எம்மாம்பூண்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 11 - ெசட்டிகாடு , 4.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 11 - அம்மன்ேகாவில்வதீி , 5.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 13 - பைழயகிணறு வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,குப்பி

பாைளயம்-638458    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வலது பக்க 

அைற

1.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - பழனிக்கவுண்டன் புதூர் , 

2.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - 

குப்பிபாைளயம்,ெபா.கவு.வலசு,அரு.ெதரு, மணியம்பாைளயம , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,குப்பி

பாைளயம்-638458    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடதுபக்க 

அைற

1.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - கா.பா.அரு.வதீி, 

குப்பிபாைளயம் வடக்கனூர் , 2.எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

குப்பிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சின்ன

ெசட்டிபாைளயம்-638460    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்க 

அைற

1.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - கருக்கம்பாைளயம் , 

2.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - சின்னெசட்டிபாைளயம் , 

3.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபrயெசட்டிபாைளயம் வார்டு 4 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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233 233 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சின்ன

ெசட்டிபாைளயம்-638460    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க 

அைற

1.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ைதலாம்பாைளயம் , 

2.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ஒழலக்ேகாவில் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,மைல

யப்பாைளயம்-638460    ,ேமற்குப் 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பக்கம்

1.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - மைலயப்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,மைல

யப்பாைளயம்-638460    ,ேமற்குப் 

பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க 

அைற

1.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - மைலயப்பாைளயம் , 

2.ஒழலக் ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ஒழலக் ேகாவில் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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1 2 3 4 5

236 236 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,மைல

யப்பாைளயம்-638460    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்க அைற

1.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - நல்லகட்டிபாைளயம் , 

2.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - பிள்ைளயார்ேகாவில் வதீி , 

3.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ெபாம்மிஅம்மன்ேகாவில் 

வதீி , 4.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - மைலயபாைளயம் , 

5.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - மைலயப்பாைளயம் 2 , 

6.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - நல்லெசட்டிபாைளயம் , 

7.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ெசல்லாண்டம்பாைளயம் , 

8.ஒழலக் ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - முத்துக்கவுண்டம் 

பாைளயம் , 9.ஒழலக் ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - கrச்சி 

பாைளயம் , 10.ஒழலக் ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

ெகாமாரபாைளயம் , 11.ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

ெசல்லாண்டாம் பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஆலா

ம்பாைளயம்-638458    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1.கடெசல்லிபாைளயம் (வ.கி)  ேகாசனம் (ஊ) வார்டு 4 - கடெசல்லிபாைளயம் 

, 2.ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - தீத்தாம்பாைளயம் , 3.ேகாசனம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ஆலாம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஆலா

ம்பாைளயம்-638458    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ேமட்டுவளவு , 2.ேகாசனம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - திருமநாதம்பாைளயம் , 3.ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 4 - திட்டமைல, ெவங்கிட்டிபாைளயம் பன்னிமைட , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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239 239 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெபா

த்தபாைளயம்-638458    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - காந்தி நகர் , 2.ேகாசனம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ெபாத்தாபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெபா

த்தபாைளயம்-638458     ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ெதாட்டியங்கைர , 2.ேகாசனம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சின்னேகாசனம் , 3.ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 - பருத்திக்காட்டுேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெவ

ள்ளேகாயில்பாைளயம்-638458    

,ேமற்கு பார்த்த வட பகுதி தார்சு 

கட்டிடம்

1.ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ெவள்ளக்ேகாயில்பாைளயம் , 

2.ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ெசல்லிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெவ

ள்ளேகாயில்பாைளயம்-638458    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குப் பக்கம்

1.ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ேக. ேமட்டுப்பாைளயம் , 

2.ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ேகாசனம் கஸ்பா , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சங்க

ம்பாைளயம்-638458    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

1.ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - இந்திரா நகர் , 2.ேகாசணம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - கும்மக்காளி பாைளயம் , 3.ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 1 - ெசாட்ைடேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

244 244 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சங்க

ம்பாைளயம்-638458     ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி

1.ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ராயர் பாைளயம் , 2.ேகாசணம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - சங்கம்பாைளயம் , 3.ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 1 - நஞ்சப்பகவுண்டனூர் , 4.ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

1 - சுண்டேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கு

ருமந்தூர்-638457    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் மத்திய அைற

1.குருமந்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2 - குருமந்தூர் கஸ்பா , 

2.குருமந்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3 - குருமந்தூர் அrசன காலனி , 

3.குருமந்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3 - குருமந்தூர் அrசன காலனி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கு

ருமந்தூர்-638457    ,ெதற்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் வடக்குப்பகுதி

1.குருமந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்1 - ஆயிபாைளயம் , 

2.குருமந்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3 - குருமந்தூர்அrசனகாலனி, 

குருமந்தூர்பணியாள்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமாளபாைள

யம்(குருமந்தூர்)-638457    

,வடக்குபார்த்தகட்டிடம் அைற 

எண்.25

1.குருமந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4 - நடுப்பாைளயம் , 

2.குருமந்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6 - மூணாம்பள்ளிப்புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமாளபாைள

யம்(குருமந்தூர்)-638457    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் அைற எண்.26

1.குருமந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 5 - ேமாளபாைளயம் , 

2.குருமந்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6 - குருமந்தூர் , 3.குருமந்தூர்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6 - முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

249 249 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெசம்

மாண்டம்பாைளயம்-638453    

,வடக்குப் பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கிழக்குப் பக்க கட்டிடம்

1.அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசம்மாண்டம்பாைளயம் வார்டு 1 , 

2.அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அண்ணா நகர் (அrசனகாலனி)வார்டு 2 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாமக்

கல்பாைளயம்-638453    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கம்

1.அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நாமக்கல் பாைளயம் வார்டு 11 , 2.அயலூர்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபாம்மளாபாைளயம் வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி, 

கூைளமூப்பனூர்-638453   ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பக்க 

அைற

1.அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அயலூர் வார்டு 13 , 2.அயலூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - குமரன் புதூர் வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,மல்லி

பாைளயம்-638453    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மல்லிபாைளயம் வார்டு 7,8 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெவள்

ைளயகவுண்டன்புதூர்-638453    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு அைற

1.அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - எல்லப்பாைளயம் வார்டு 4 , 2.அயலூர்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெவள்ைளயண்ணன் புதூர் வார்டு 5 , 3.அயலூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - அைலயபாைளயம் வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பாலப்

பாைளயம்-638453    

,ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

கிழக்கு பகுதி அைற

1.அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பாலப்பாைளயம் வார்டு 9 , 2.அயலூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - நrக்குட்ைட வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அக்க

ைரப்பாைளயம்-638110    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.தாழ்குனி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - தாழ்குனி பிளாக்1 , 2.தாழ்குனி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - புளியம்பாைளயம் காட்டுபாைளயம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அக்க

ைரப்பாைளயம்-638110    ,வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.தாழ்குனி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

புளியக்காட்டுச்சாைல,குதிைரக்கல்பாைளயம்வார்டு3 , 2.தாழ்குனி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - காமராஜபுரம் வார்டு4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தீத்தா

ம்பாைளயம்-638110    ,வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.சின்னாrபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) - அரசன்குட்ைட புதூர் 

வார்டு4 , 2.சின்னாrபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) - 

தீத்தாம்பாைளயம்வார்டு5 , 3.சின்னாrபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) 

- கருதாம்பாடிபுதூர் வார்டு6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காளி

யப்பம்பாைளயம்-638110    

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ஆவலாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4 - வrீயன் 

கிணத்துப்பாைளயம் , 2.ஆவலாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) 

வார்டு4 - நடுவளவு, கம்பன் நகர், எரப்பநாயக்கர் வலசு , 

3.ஆவலாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4 - 

மாமரத்துப்பாைளயம் , 4.ஆவலாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

259 259 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காளி

யப்பம்பாைளயம்-638110    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஒட்டு கட்டிடம்

1.ஆவலாம்பாைளயம்(வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4 - 

காளியப்பம்பாைளயம்,  சின்னக்காளியப்பம்பாைளயம் , 2.ஆவலாம்பாைளயம் 

(வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4 - ஆrயன் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நிச்சா

ம்பாைளயம்-638110    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு12 - நிச்சாம்பாைளயம் 

, 2.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு13 - 

கள்ளியம்பாைளயம் , 3.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) 

வார்டு14 - சுள்ளிக்கரடு , 4.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) 

வார்டு15 - தண்ணர்பந்தல் பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நிச்சா

ம்பாைளயம்-638110    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு16 - பூச்சநாயக்கன் 

பாைளயம் , 2.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு17 - 

ெகாளத்துப்பாைளயம் , 3.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) 

வார்டு18 - பனங்காட்டுபாைளயம் , 4.நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)  

ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு19 - சூrயம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெசாக்

குமாrபாைளயம்-638110    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.சின்னாrபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) - ெசாக்குமாrபாைளயம் 

வார்டு1,2 , 2.சின்னாrபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ - 

பூசாrபாைளயம் வார்டு3 , 3.சின்னாrபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) - 

பாப்பான்ேதாட்டம் வார்டு7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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263 263 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகட்டி

ச்ெசவியூர்-638110    

,கிழக்குப்பார்த்த ெதற்கு பகுதி 

கட்டிடம்

1.சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) - லட்சுமாயிபுதூர் வார்டு13 , 

2.சாந்திபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) - பள்ளிப்பாைளயம் வார்டு26 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகட்டி

ச்ெசவியூர்-638110    ,ெதற்குப்பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1.சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு5 - ெகட்டிச்ெசவியூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகட்டி

ச்ெசவியூர்-638110    

,ேமற்குப்பார்த்த தார்சு வடக்கு 

கட்டிடம்

1.சாந்திபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) - ெகட்டிச்ெசவியூர் வார்டு 27 

, 2.சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு5 - வ.காடு, ஓ.காடு, 

பா.காடு, கு.காடு, கும்மிப்பைன , 3.சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் 

(ஊ) வார்டு5 - ேவப்பம்பாைளயம் , 4.சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் 

(ஊ) வார்டு4 - ெசஞ்ெசல்லிபாைளயம் , 5.சாந்திபாைளயம் (வ.கி) 

ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4 - அண்ணாநகர் , 6.சாந்திபாைளயம் (வ.கி) 

ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4 - அம்மாைசமூப்பனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நீலாம்

பாைளயம்-638110    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4 - நீலாம்பாைளயம் , 

2.சாந்திபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4 - க.பாைளயம், 

மணிக்காட்டுப்புதூர், காந்தி நகர் , 3.சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் 

(ஊ) வார்டு4 - மணிக்காட்டுப்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

267 267 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சா

ணார்பாைளயம்-638456    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - சாணார்பாைளயம் வார்டு 8 , 2.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - 

சாணார்பாைளயம் அrசன காலனி வார்டு 8 , 3.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - 

கல்லுமைடப்பாைளயம் வார்டு 8 , 4.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - 

ேமாளகக்வுண்டன்பாைளயம் வார்டு 9 , 5.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - அம்புேராஸ் 

வதீி வார்டு 9 , 6.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ேகாபி தாராபுரம் ெமயின் ேராடு வார்டு 

10 , 7.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - தவுடம்பாைளயம் வார்டு 9 , 8.ெகாளப்பலூர்  (ேப) -

 அரசப்ப வதீி வார்டு 9 , 9.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - திருமைல வதீி வார்டு 9 , 

10.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ெகாளப்பலூர்  வார்டு 9,10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ெசயிண்ட்ேமrஸ்உயர்நிைலப்பள்ளி,

ெகாளப்பலூர்-638456    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி 

1வதுஅைற

1.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - நம்பியூர் ேராடு வார்டு 12 , 2.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - 

விேவகானந்தர் வதீி வார்டு 12 , 3.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ெமய்யப்பன் வதீி 

வார்டு 13 , 4.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - காமராஜர் வதீி வார்டு 12 , 5.ெகாளப்பலூர்  

(ேப) - குமாரசாமி வதீி வார்டு 12 , 6.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - பாண்டியன் வதீி 

வார்டு 12 , 7.ெகாளப்பலூர் (ேப) - குழந்ைதேவல் வதீி வார்டு 13 , 

8.ெகாளப்பலூர் (ேப) - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 12 , 9.ெகாளப்பலூர்  

(ேப) - ராஜ வதீி வார்டு 13 , 10.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ஆசாr வதீி வார்டு11 , 

11.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ேநரு வதீி வார்டு12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

269 269 ெசயிண்ட்ேமrஸ்உயர்நிைலப்பள்ளி,

ெகாளப்பலூர்-638456     ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி 

2வதுஅைற

1.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 11 , 

2.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு 11 , 3.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - 

எல்.எம்.காலனி வார்டு 7 , 4.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ெபருந்துைற ேராடு வார்டு 7 

, 5.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - மூப்பன் சாைல வார்டு 7 , 6.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - 

நாகப்பகவுண்டனூர் வார்டு10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ெசயிண்ட்ேமrஸ்உயர்நிைலப்பள்ளி,

ெகாளப்பலூர்-638456    ,ெதற்குப் 

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பக்க 3வது 

அைற

1.ெகாளப்பலூர் (ேப) - மாக்கினாங்ேகாம்ைப ேராடு வார்டு 15 , 2.ெகாளப்பலூர்  

 (ேப) - ெகாத்துக்காரர் வதீி வார்டு 7 , 3.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - காமராஜ் ெதரு 

வார்டு 12 , 4.ெகாளப்பலூர்  (ேப) (சி.சி.ஊ) - நம்பியூர் ேராடு வார்டு 12 , 

5.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ெகாளப்பலூர்  வார்டு 6,7,12 , 6.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - 

ஜி.டி.ேராடு வார்டு 11 , 7.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ேகாபி தாராபுரம் ேராடு 

வார்டு11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ெசயிண்ட்ேமrஸ்உயர்நிைலப்பள்ளி,

ெகாளப்பலூர்-638456    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

4வது அைற

1.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ேகாபி தாராபுரம் ேராடு வார்டு6 , 2.ெகாளப்பலூர்  (ேப) -

 அருவங்ெகாைர வார்டு 14,15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஓட

க்காட்டூர்-638456    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - நாகேதவம்பாைளயம்  ேராடு வார்டு 1 , 2.ெகாளப்பலூர் 

 (ேப) - வரப்பாைளயம் வார்டு 15 , 3.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ேகாபி தாராபுரம் 

ேராடு வார்டு1 , 4.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - பச்சியப்பன் வதீி வார்டு1 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

273 273 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஓட

க்காட்டூர்-638456    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி 

அைற

1.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 1 , 2.ெகாளப்பலூர் 

(ேப) - எலந்ைதக்குட்ைட ெதரு வார்டு 1 , 3.ெகாளப்பலூர் (ேப) - பாட்டப்பன் 

வதீி வார்டு 2 , 4.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - முத்துக்குமரன் வதீி வார்டு 2 , 

5.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - அங்கம்பாைளயம் ேராடு வார்டு 2 , 6.ெகாளப்பலூர்  

(ேப) - கவுண்டன் ேதாட்டம் வார்டு 15 , 7.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - 

கைரயப்பாைளயம் வார்டு 3 , 8.ெகாளப்பலூர்  (ேப))வார்டு 2 - ேபாக்குவரத்து 

நகர் ஏ ைடப் வடுகள் , 9.ெகாளப்பலூர்  (ேப)) வார்டு 2 - ேபாக்குவரத்து நகர் 

பிைடப் வடுகள் , 10.ெகாளப்பலூர்  (ேப) வார்டு 2 - ேபாக்குவரத்து நகர் 

சிைடப் வடுகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஓட

க்காட்டூர்-638456    ,ேமற்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற

1.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ேமட்டு வளவு வார்டு 3,4 , 2.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - 

கும்மிகருக்கு வார்டு2 , 3.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - கைரயப்பாைளயம்ேராடு வார்டு 

3 , 4.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - ஜி.டிேராடு மின்வாrயகுடியிருப்பு வார்டு 6 , 

5.ெகாளப்பலூர்  (ேப) வார்டு 5,15 - அம்மன்ேகாயில்பதி வார்டு 5 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஓட

க்காட்டூர்-638456    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

1.ெகாளப்பலூர்  (ேப) வார்டு 4 - ெசட்டியாம்பாைளயம் , 2.ெகாளப்பலூர்  (ேப) 

வார்டு2,5,6,15 - ேகாபிதாராபுரம்ேராடு , 3.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - குமரன் காலனி 

வார்டு 5 , 4.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - வடக்குத்ேதாட்டம் வார்டு15 , 5.ெகாளப்பலூர் 

 (ேப) - வரப்பாைளயம் வார்டு 15 , 6.ெகாளப்பலூர்  (ேப) - புதியாம்பதி வார்டு 

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

276 276 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெப

rயெகாரவம்பாைளயம்-638476    

,ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக் 

கட்டிடத்தின்ேமற்குபகுதி

1.நாகேதவம் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெகாரவம்பாைளயம் 

அrசனத்ெதரு வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாக

ேதவம்பாைளயம்-638476    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பக்க அைற

1.நாகேதவம் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - உளியங்காட்டுர், நா.பாைளயம், 

ெவ.பrச்சியூர்வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாக

ேதவம்பாைளயம்-638476    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஒட்டு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பக்க அைற

1.நாகேதவம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசட்டியாம்பாைளயம்வார்டு 3 , 

2.நாகேதவம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - நாகேதவம்பாைளயம்வார்டு 3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அய்ய

ம்புதூர்-638476    ,கிழக்குப்பார்த்த 

கட்டிடத்தின் வடபகுதி

1.நாகேதவம் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - அய்யம்புதூர்வார்டு 2 , 

2.நாகேதவம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ெவள்ைளயங்காட்டுப்புதூர்வார்டு 

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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280 280 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெப

rயெகாரவம்பாைளயம்-638476    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்குப் பகுதி 8ம் வகுப்பு

1.நாகேதவம் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ச.பாைளயம், குப்பநாயக்கனூர், 

ெவள்ளியங்காட்டூர்வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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281 281 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அய்ய

ம்புதூர்-638476    ,கிழக்குப்பார்த்த 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க அைற

1.நாகேதவம் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - வண்ணான்துைரப்புதூர், 

ேமற்குப்புதூர்வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
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282 282 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ம

ணியகாரன்புதூர்-638054    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பக்க 

அைற

1.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - நாகேதவம்பாைளயம் ேராடு , 

2.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - நஞ்சப்பா ெதரு , 3.சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 4.சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - சந்திரன் வதீி , 5.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 

- ெவள்ைளயப்பன் வதீி , 6.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

கவுந்தபாடி ேராடு , 7.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - நாகப்பன் வதீி , 

8.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ெநடுஞ்ெசழியன் வதீி , 9.சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - கட்டெபாம்மன் வதீி , 10.சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ரங்கப்பன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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283 283 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ம

ணியகாரன்புதூர்-638054   ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கிழக்கு பக்க அைற

1.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசட்டியாம்பாைளயம் ேராடு வார்டு3 , 

2.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ெமயின் ேராடு , 3.சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - குள்ளமாரன் வதீி , 4.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு1 - பழனியப்பன் வதீி , 5.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

கருணாநிதி ேராடு , 6.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ராஜாஜி வதீி , 

7.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - அண்ணா வதீி , 8.சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - அம்ேபத்கார் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

-
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284 284 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ம

ணியகாரன்புதூர்-638054   ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி அைற

1.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1 - எம்.ஜி.ஆர் வதீி , 2.சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ெபrயண்ணன் வதீி , 3.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு2 - பாரதியார் வதீி , 4.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ெபrயார் 

வதீி , 5.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - அருணாசலம் வதீி , 

6.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - சுப்பராயன் ெதரு, சின்னமூப்பன் 

புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கவு

ண்டம்பாைளயம்-638054    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற

1.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 

2.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - மூேவந்தர் வதீி , 3.சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - திலகர் வதீி , 4.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 - ராஜாஜி வதீி , 5.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - கண்ணகி 

வதீி , 6.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - குமாரசாமி வதீி , 

7.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ெசல்லப்பன் வதீி , 8.சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - கஸ்தூrபாய் வதீி , 9.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 4 - கமலாேநரு வதீி , 10.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

வடிேவல் நாடார் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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286 286 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கவு

ண்டம்பாைளயம்-638054    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - அருணாசல வதீி , 2.சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ெசங்ககாளியப்ப வதீி , 3.சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ராமப்பன் வதீி , 4.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 - தாந்ேதாணியப்பன் வதீி , 5.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 -

 ெசன்னிமைல வதீி , 6.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - அங்கப்பன் 

வதீி , 7.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - மைலயப்பன் வதீி , 

8.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - சின்னப்பகவுண்டர் வதீி , 

9.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - அம்மாைசயப்பன் வதீி , 

10.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - காளியண்ணன் வதீி , 

11.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - ராமசாமி வதீி , 12.சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - ஆறுமுகம் வதீி , 13.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 5 - குமரப்பா வதீி , 14.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 
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287 287 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கவு

ண்டம்பாைளயம்-638054    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 

ெதற்கு பக்க அைற

1.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - எம்.ஜி.ஆர்.நகர் , 2.சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ெபrயசாமி வதீி , 3.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு2 - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 4.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு2 - ராமப்பன் வதீி , 5.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

ெபrயண்ணன் வதீி , 6.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 
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ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

288 288 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கவு

ண்டம்பாைளயம்-638054    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு  கட்டிடம் கிழக்கு 

அைற (தைலைம ஆசியார் அைற 

அருகில் )

1.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - கிருஷ்ணசாமி வதீி , 2.சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி , 3.சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - ராக்கியண்ணன் வதீி , 4.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு5 - கருப்புசாமி ேகாவில் வதீி , 5.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5 -

 பழனியப்பன் வதீி , 6.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - பைசயப்பன் 

வதீி , 7.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - நாட்ராயன் வதீி , 8.சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - சாஸ்திr வதீி , 9.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு5 - ேசவுகம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 சி.எஸ்.ஜ.நடுநிைலப்பள்ளி,சிறுவலூர்-

638054    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

ேமற்கு பக்க கட்டிடம்

1.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - கவுந்தப்பாடி ெமயின் ேராடு , 

2.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ெபrயண்ணசாமி ேகாவில் வதீி , 

3.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - கைலவாணர் வதீி , 4.சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - அண்ணா வதீி , 5.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 - காந்திஜி வதீி , 6.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

காமராஜர் வதீி , 7.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சிதம்பரனார் வதீி 

, 8.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ேநரு வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

290 290 சி.எஸ்.ஜ.நடுநிைலப்பள்ளி,சிறுவலூர்-

638054    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கிழக்கு பக்க கட்டிடம்

1.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - குமரன் வதீி , 2.சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சத்தியமூர்த்தி வதீி , 3.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 - ராணி வதீி , 4.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

ராதாகிருஷ்ணன் வதீி , 5.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 6.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

நாவலர் வதீி , 7.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - ெவள்ைளயப்பன் 

வதீி , 8.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - குருசாமி வதீி , 9.சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - மைலயாண்டி வதீி , 10.சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - குட்டியப்பன் வதீி , 11.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 - கருப்பண்ணன் வதீி , 12.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - 

கவுண்டர்காடு , 13.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - சின்னப்பன் வதீி , 

14.சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - அங்கம்பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெவள்

ளாங்ேகாயில்-638054    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெவள்ளாங்ேகாவில் , அண்ணா நகர்,(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெவள்ளாங்ேகாவில் 

கஸ்பா வார்டு 4 , 2.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - 

ெவள்ளாங்ேகாவில் கஸ்பா வடக்கு  வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெவள்

ளாங்ேகாயில்-638054    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - பள்ளிகூட வதீி 

ெமயின்ேராடு , 2.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - காமராஜர் 

வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

293 293 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெவள்

ளாங்ேகாயில்-638054    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் 2வது 

வடக்குப் பகுதியிலிருந்து 2வது 

அைற

1.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ெவள்ளாங்ேகாவில் கஸ்பா 

, 2.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - அண்ணா நகர் , 

3.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - பாரதியார் நகர் , 

4.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ஆலங்காட்டு ேதாட்டம் , 

5.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - காந்தி நகர் , 

6.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ஆைனகிராய் , 

7.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ெதாண்ணாrபாைளயம் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

294 294 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சில்

லாமைட-638054     ,கிழக்குப் 

பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பக்க அைற

1.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - சில்லாமைட , 

2.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - சில்லாமைட புதூர் , 

3.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - நஞ்சநாய்கனூர் , 

4.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - அத்திக்காடு , 

5.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - ேவப்பம்பாைளயம் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ேகார

க்காட்டூர்-638054     ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - ேகாரக்காட்டூர் , 

2.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - புதுேமட்டூர் , 

3.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - அடிவாரத்ேதாட்டம் , 

4.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - காமராஜ் நகர் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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18   திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

296 296 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெவள்

ளாங்ேகாயில்-638054     ,கிழக்குப் 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடம் 

ெதற்குப் பகுதியிலிருந்து 5வது 

அைற

1.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - ெவட்டுக்காடு , 

2.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - குமரன் நகர் , 

3.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - எல்லப்பாைளயம் , 

4.ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - ெபருமாள் ேகாவில் புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 

Þìñ¢ : ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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19   நீலகிr ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
107   பவானிசாகர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊ.ஒ.ந.நிப்பள்ளி அருளவாடி638461    

,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் (வலதுபக்கம்)

1.அருளவாடி(வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு 1 - அருளவாடி , 

2.அருளவாடி(வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு1 - அருளவாடி 

ஆதிதிராவிடர்காலனி ேமற்கு வதீி , 3.அருளவாடி(வ.கி) மல்லன்குழி 

(ஊ)வார்டு1 - அருளவாடி ஆதிதிராவிடர்காலனி கிழக்கு வதீி , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊ.ஒ.ந.நிப்பள்ளி அருளவாடி638461    

,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் (இடதுபக்கம்)

1.அருளவாடி(வ.கி) மல்லன்குழி(ஊ)வார்டு1 - அருளவாடிெசட்டிவதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ேராமன் கத்ேதாலிக் நிதியுதவி 

ஆரம்பப்பள்ளி சூைசபுரம்-638461    

,வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் இடது புறம்

1.அருளவாடி(வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2 - சூைசயபுரம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி குருபரகுன்டி638461 

   ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.அருளவாடி(வ.கி)மல்லன் குழி (ஊ)வார்டு2 - ெசாத்தன்புரம் , 2.அருளவாடி 

(வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2 - ெசாத்தன்புரம் , 3.அருளவாடி (வ.கி) 

மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2 - ஒங்கன்புரம் , 4.அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி 

(ஊ)வார்டு2 - குருபரஹிண்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

5 5 ேராமன் கத்ேதாலிக் நிதியுதவி 

ஆரம்பப்பள்ளி சூைசபுரம்-638461    

,வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் வலது புறம்

1.அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2 - பமீராஜநகர் , 2.அருளவாடி 

(வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2 - சூைசயபுரம் ேமற்கு வதீி , 3.அருளவாடி 

(வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2 - சூைசயபுரம் கிழக்கு வதீி , 4.அருளவாடி 

(வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2 - ேதாட்டசாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெமட்டல்வாடி638461    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வலது புறம்

1.அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு3 - ெமட்டல்வாடி லிங்காயத்து 

வதீி , 2.அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு3 - ெமட்டல்வாடி 

ஆதிதிராவிடர்காலனி ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெமட்டல்வாடி638461    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் இடது புறம்

1.அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி(ஊ)வார்டு3 - ெமட்டல்வாடி 

ஆதிராவிடர்காலனி கிழக்கு , 2.அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி(ஊ)வார்டு3 - 

ெமட்டல்வாடிஒசூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி மல்லன்குழி-

638461    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வலது புறம்

1.மல்லன்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 5 - மல்லன்குழி லிங்காயத்து வதீி , 

2.மல்லன்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு5 - மல்லன்குழி குரும்பர் வதீி , 

3.மல்லன்குழி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு5 - மல்லன்குழி ஆதிதிராவிடர் 

காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி தாளவாடி638461    

,கிழக்கு பார்த்த  ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2 - தாளவாடிகுறும்பர்வதீி , 2.தாளவாடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2 - பூேஜகவுண்டர் வதீி , 3.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும் 

 (ஊ)வார்டு 2 - அrஜன வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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10 10 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி தாளவாடி638461    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கம்

1.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 1 - முஸ்லிம் வதீி , 2.தாளவாடி (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ)வார்டு2 - தலமைல ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி  

தாளவாடி638461    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்

1.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 1 - தாளவாடி புது குரும்பர் வதீி , 

2.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 1 - குரும்பர் வதீி , 3.தாளவாடி (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ)வார்டு 1 - மராட்டிவதீி , 4.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 2 

- லிங்காயத் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி  

தாளவாடி638461    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பக்கம்

1.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 2 - நாயக்கர் வதீி , 2.தாளவாடி (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ)வார்டு 1 - ஓசூர் ேராடு , 3.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 

1 - ஊராட்சி ஒன்றிய ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி தாளவாடி638461    

,ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் நடு பகுதி

1.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 2 - முஸ்ஸிம் வதீி , 2.தாளவாடி 

(வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 2 - லிங்காயத் வதீி , 3.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  

(ஊ)வார்டு 2 - ெசட்டியார் வதீி , 4.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 1,2 - 

குரும்பர் வதீி , 5.தாளவாடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2 - குட்ைட வதீி , 

6.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 2 - குயவர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

14 14 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி தாளவாடி638461    

,ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

1.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 2 - பாரதிபுரம் , 2.தாளவாடி (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ)வார்டு 2 - ராமாபுரம் , 3.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 2 - 

ேசஷன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கும்டாபுரம்638461  

  ,வடக்கு பார்த்த கட்டிடம்

1.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 3 - அrசனகாலனி கும்டாபுரம் , 

2.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 3 - லிங்காயத்வதீி வடக்கு , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கும்டாபுரம் 638461 

   ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 3 - பேீரஸ்வரர்ேகாயில்ெதரு , 

2.தாளவாடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 3 - லிங்காயத்வதீி ெதற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதாட்டகாஜனூர் 638461    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5 - ெதாட்டகாஜனூர் , 

2.ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5 - ேதாட்டக்காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதாட்டகாஜனூர் 638461    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது பக்கம்

1.ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5 - ெசட்டியார்வதீி , 

2.ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5 - புதுவதீி , 

3.ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5 - அண்ணாநகர் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

19 19 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதாட்டகாஜனூர் 638461    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வலது  

பக்கம்

1.ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5 - ெதாட்டகாஜனூர் , 

2.ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5 - ேகாவில்வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதாட்டகாஜனூர் 638461    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் இடது 

பக்கம்

1.ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு5 - ேதாட்டத்துசாைலகள் , 

2.ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5 - தர்மாபுரம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

சிக்ககாஜனூர்638461    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம்

1.சிக்காஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 4 - சிக்காஜனூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

சிக்ககாஜனூர்638461    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் இடது பக்கம்

1.சிக்காஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 4 - குரும்பர்வதீி , 2.சிக்காஜனூர் 

(வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 4 - புதுவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

மகாராஜன்புரம்638461    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.மரூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5 - கிrபுரம் , 2.மரூர் (வ.கி) தாளவாடி 

(ஊ)வார்டு 5 - கிrபுரம்அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

24 24 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

மகாராஜன்புரம்638461    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.மரூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 3 - மரூர் , 2.மரூர் (வ.கி) தாளவாடி 

(ஊ)வார்டு 3 - மகாராஜன்புரம் , 3.மரூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 3 - 

பள்ளிவளாகம் , 4.மரூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ) வார்டு 3 - பட்டுபுழுகுடியிருப்பு , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, ேகர்மாளம் 638401 

   ,ெதற்கு பார்த்த ைமய தார்சு 

கட்டிடம் வலதுபக்கம்

1.திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம்  (ஊ)வார்டு 1 - ேகர்மாளம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி பூதாளபுரம் 638401 

   ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

வலது பக்கம்

1.திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம்  (ஊ)வார்டு 1 - பூதாளபுரம் , 2.திங்களுர்(வ.கி) 

ேகர்மாளம் (ஊ)வார்டு 1 - தலுதி , 3.திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம் (ஊ)வார்டு 1 - 

ஒருத்தி , 4.திங்களுர்(வ.கி) ேகர்மாளம் (ஊ)வார்டு 1 - வி.எம்.ெதாட்டி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, ேகர்மாளம் 638401 

   ,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 

இடதுபக்கம்

1.திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம் (ஊ) வார்டு 1 - சிக்குனிேசபாைளயம் , 

2.திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம் (ஊ)வார்டு 1 - ேஜாகிகவுண்டனூர் , 3.திங்களுர் 

(வ.கி) ேகர்மாளம்  (ஊ)வார்டு 1 - ேஜ.ஆர்.எஸ்.புரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 அரசு பழங்குடியினர் உண்டு 

உைறவிடப்பள்ளி கானக்கைர 638401   

 ,வடக்கு  பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

இடது பக்கம்

1.திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம் (ஊ)வார்டு 1 - கானாக்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

29 29 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ேகாட்டமாளம்-

638401    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.திங்களூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ேகாட்டமாளம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

காடுபசுவன்மாளம்638401    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

இடது பக்கம்

1.திங்களூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ைவத்தியநாதபுரம் , 2.திங்களூர்(வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - சிக்குநந்தி , 3.திங்களூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - 

ேபடர்பாைளயம் , 4.திங்களூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - காடட்டி , 

5.திங்களூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - மந்ைதெதட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

காடுபசுவன்மாளம் 638401    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் இடது 

பக்கம்

1.திங்களூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு1 - காடுபசுவன்மாளம் , 2.திங்களூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - நீர்குண்டி , 3.திங்களூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 

2 - சிக்குநந்தி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி சுஜில்கைர-

638401    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.திங்களூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - சிலுமித்ெதட்டி , 2.திங்களூர்(வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - சுஜ்ஜில்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி இக்கலூர்638401    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - இக்கலூர் அம்ேபத்கார் காலனி , 

2.இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - இக்கலூர் அrசன காலனி , 

3.இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - இக்கலூர் நாயக்கர் வதீி , 

4.இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - இக்கலூர் பாலபடுைக , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

34 34 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி இக்கலூர்638401    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம்

1.இக்கலூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு1 - லிங்காயத் வதீி , 2.இக்கலூர்(வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - இக்கலூர்காளிபுரம்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊ.ஓ.ஆரம்பபள்ளி சிக்கஹள்ளி638461  

  ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - சிக்கஹள்ளி அrசன வதீி , 

2.இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - சிக்கஹள்ளி ேமல் வதீி , 

3.இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - சிக்கஹள்ளி கீழ் வதீி , 

4.இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - சிக்கஹள்ளி நாயக்கர் வதீி , 

5.இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - சிக்கஹள்ளி குரும்பர் வதீி , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி கரளவாடி638461    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.கரளவாடி (வ.கி) திகினாைர (ஊ) வார்டு 1 - லிங்காயத் வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி கரளவாடி 638461    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம்

1.திகினாைர (ஊ)கரளவாடி(வ.கி) வார்டு 1 - மrயபுரம் , 2.திகினாைர 

(ஊ)கரளவாடி(வ.கி) வார்டு 1 - பாைரயூர் , 3.திகினாைர (ஊ)கரளவாடி(வ.கி) 

வார்டு 1 - ஆதிதராவிடர் காலனி , 4.திகினாைர (ஊ)கரளவாடி(வ.கி) வார்டு 1 - 

ேதாட்டசாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி திகினாைர638461    

,ேமற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது 

பக்கம்

1.திகினாைர(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2,3,4 - ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

39 39 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

திகினாைர638461    ,கிழக்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

1.திகினாைர (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3,4 - லிங்காயத்து ெதரு , 2.திகினாைர 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3,4 - நாயக்கர் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி திகினாைர638461    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

இடது பக்கம்

1.திகினாைர (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3,4 - நாயக்கர் ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி திகனாைர638461 

   ,வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 

இடது பக்கம்

1.திகினாைர(வ.கி) மற்றும்(ஊ) )வார்டு 2,3,4 - ேதாட்டசாைலகள் , 

2.திகினாைர(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3,4 - லிங்காயத்து ெதரு , 3.திகினாைர 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) )வார்டு5 - மல்குத்தி புரம் , 4.திகினாைர(வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு 5 - மல்குத்திபுரம் ெதாட்டி , 5.திகினாைர(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5 - 

கிருஷ்ணாபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

42 42 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

எரகனஹள்ளி638461    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் 

இடது பக்கம்

1.எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 5 - ேபாயர் ெதரு , 2.எரகன 

ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 5 - லிங்காயத் ெதரு , 3.எரகன ஹள்ளி 

(வ.கி) திகினாைர (ஊ) வார்டு 5 - வண்ணார் ெதரு , 4.எரகன ஹள்ளி (வ.கி) 

திகினாைர (ஊ)வார்டு 5 - உப்பிலியெசட்டியார் ெதரு , 5.எரகன ஹள்ளி (வ.கி) 

திகினாைர (ஊ)வார்டு 5 - ேதாட்டத்து சாைலகள் , 6.எரகன ஹள்ளி (வ.கி ) 

திகினாைர (ஊ) வார்டு 5 - அrஜன காலனி (எரகன ஹள்ளி) , 7.எரகன 

ஹள்ளி (வ.கி)திகினாைர (ஊ)வார்டு 5 - அனுமன் ெதாட்டி , 8.எரகன ஹள்ளி 

(வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 5 - ேசாளகர் ெதாட்டி , 9.எரகன ஹள்ளி (வ.கி) 

திகினாைர (ஊ)வார்டு 5 - ேதாட்டச்சாைலகள் ((பசப்பன் ெதாட்டி) , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

எரகனஹள்ளி638461    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வலது 

பக்கம்

1.எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 6 - லிங்காயத்து ெதரு , 

2.எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 6 - ேபாயர் ெதரு , 3.எரகன 

ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 6 - வன்னியர் ெதரு , 4.எரகன ஹள்ளி 

(வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு6 - உப்பிலிெசட்டி வதீி , 5.எரகன ஹள்ளி (வ.கி) 

திகினாைர (ஊ)வார்டு7 - கல்மண்டிபுரம் ேதாட்டசாைலகள் , 6.எரகன ஹள்ளி 

(வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 7 - ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 7.எரகன ஹள்ளி (வ.கி) 

திகினாைர (ஊ)வார்டு 7 - குரும்பர் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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1 2 3 4 5

44 44 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ைபயண்ணாபுரம்638461    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.ைபயண்ணபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - சிம்டஹள்ளி , 

2.ைபயண்ணபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ைபரப்பன்ேகாவில்வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ைபயண்ணாபுரம்638461    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ைபயண்ணபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ைபயண்ணபுரம் , 

2.ைபயண்ணபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - எத்திக்கட்ைடேராடு , 

3.ைபயண்ணபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - அம்ேபத்கர்காலனி , 4.) 

ைபயண்ணபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ஆதிதிராவிடர் காலனி , 

5.ைபயண்ணபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ஓசூர்மாளம் ராம்நகர் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி, ைபயண்ணபுரம்638461  

  ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

மதிய உணவு கூடம்

1.ைபயண்ணபுரம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - காைமயன்புரம் , 2.மாதஹள்ளி ( 

வ.கி )ைபயண்ணபுரம்(ஊ) வார்டு1 - மாதஹள்ளி , 3.ைபயண்ணபுரம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)வார்டு1 - ேஜாேரஒசூர் , 4.ைபயண்ணபுரம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வரர்டு1 -

 தமிழ்புரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

பனகஹள்ளி638461    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடத்தின் வலது 

பக்கம்

1.பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 3 - ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 

2.பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு3 - ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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1 2 3 4 5

48 48 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி பனகஹள்ளி-

638461    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 3 - லிங்காயத்து ெதரு , 

2.பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 3 - நாயக்கர் ெதரு , 

3.பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 3 - முகமதியர் ெதரு , 

4.பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊவார்டு3 - ேதாட்டச்சாைலகள் , 

5.பனகஹள்ளி (வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ) வார்டு 3 - நrக்குறவர் ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகட்டவாடி638461  

  ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெகட்டவாடி  (வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 4 - ஜரீஹள்ளி , 2.ெகட்டவாடி 

(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ) வார்டு 4 - சிங்கன்புரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகட்டவாடி638461  

  ,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.ெகட்டவாடி (வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ) வார்டு 4 - ெகட்டவாடி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகட்டவாடி638461  

  ,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ெதாட்டமுதுகைர (வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 3 - ெதாட்டமுதுகைர , 

2.ைபயண்ணபுரம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ைபயண்ணபுரம் 

(ெதாட்டமுதுகைர) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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52 52 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி  மல்ைலயன்புரம் 

638461    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.ெகாங்ஹள்ளி (வ.கி)ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு4 - ெகாங்ஹள்ளி , 

2.ெகாங்ஹள்ளி (வ.கி) ைபயண்ணபுரம்  (ஊ)வார்டு 3 - ெபௗத்தூர் , 

3.ெகாங்ஹள்ளி (வ.கி )ைபயண்ணபுரம்  (ஊ)வார்டு3 - மல்ைலயன்புரம் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊ.ஓ.ஆரம்பப்பள்ளி ஓங்கல்வாடி638401 

   ,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 

வலது பக்கம்

1.ஆசனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ேகாயில் ஆசனூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 அரசு பழங்குடியினர் உண்டு 

உைறவிடப்பள்ளி  ெகேதசால் 638401  

  ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

இடது பக்கம்

1.ஆசனூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ெகத்ேதசால் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊ.ஓ.ஆரம்பப்பள்ளி ஓங்கல்வாடி638401 

   ,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது 

பக்கம்

1.ஆசனூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ஆசனூர் பங்களா ெதாட்டி , 

2.ஆசனூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ஓங்கல் வாடி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊ.ஓ.நடுநிைலபள்ளி அேரபாைளயம் 

638401    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ஆசனூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ெசன்டர் ெதாட்டி , 2.ஆசனூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - அேரபாைளயம் , 3.ஆசனூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 - புதுெதாட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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57 57 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகாட்டாைட638461    ,ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ஆசனூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - ேகாட்டாைட , 2.ஆசனூர்  (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - ஒசட்டி , 3.ஆசனூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - 

குழியாைட , 4.ஆசனூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - கள்குச்சி , 5.ஆசனூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - பட்டைரெதாட்டி , 6.ஆசனூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு 4 - உப்பட்டி , 7.ஆசனூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - புதுக்காடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி  ேதவர்நத்தம் 

638461    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் இடது பகுதி

1.ஆசனூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - சீகட்டி , 2.ஆசனூர்  (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - அட்டபாடி , 3.ஆசனூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - 

ஒடமந்ைத , 4.ஆசனூர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ேதவர்நத்தம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கீழ்மாவள்ளம்-

638461    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ஆசனூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - கீழ்மாவள்ளம் , 2.ஆசனூர்  (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ேமல் மாவள்ளம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெதாட்டபுரம்638461    ,கிழக்கு 

பார்த்தஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் 

இடது பக்கம்

1.தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - நாயக்கர் வதீி (ெதாட்டபுரம்) , 

2.தலமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - கேனஷ் ேகாயில் ெதரூ  

ெதாட்டபுரம்) , 3.தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ஆதிதிராவிடர் ெதரு 

(ெதாட்டபுரம்) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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61 61 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெதாட்டபுரம்638461    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் வலது 

பக்கம்

1.தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - நாயக்கர் வதீி (ெதாட்டபுரம்) , 

2.தலமைல  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ேகாயில் வதீி (ெதாட்டபுரம்) , 

3.தலமைல  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,2 - சீேரகவுன்டன் ஹள்ளி 

(ெதாட்டபுரம்) , 4.தலமைல  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - காந்தி நகர் 

ெ ட் ம் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெநய்தாளபுரம்638461    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம்

1.ெநய்தாளபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ெநய்தாளபுரம் அrசன வதீி , 

2.ெநய்தாளபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - லிங்காயத் வதீி , 

3.ெநய்தாளபுரம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - குரும்பர் வதீி , 4.ெநய்தாளபுரம் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ேகாடம்பள்ளிெதாட்டி , 5.ெநய்தாளபுரம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - அள்ளாபுரம் ெதாட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 அரசு பழங்குடியினர் உண்டு 

உைறவிட பள்ளி தலமைல-638 461    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

வலது பக்கம்

1.தலமைல  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ேகாடிபுரம் (ெதாட்டபுரம்) , 

2.தலமைல  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - தலமைல கஸ்பா , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 அரசு பழங்குடியினர் உண்டு 

உைறவிட பள்ளி தலமைல-638 461    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம்

1.தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - இட்டைர , 2.தலமைல  (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ெபஜலட்டி , 4.தலமைல  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - 

தடசலட்டி , 5.தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - மாவநத்தம் பாரஸ்டு 

ெசட்டில்மண்ட்டு , 6.தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ராமர்.அைண 

பாரஸ்டு ெசட்டில்ெமண்ட் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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65 65 ஐசிடிஎஸ் குழந்ைதகள் ைமயம், 

காளிதிம்பம்-638461    ,வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடம்

1.தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 3 - காளிதிம்பம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ேராமன் கத்ேதாலிக் நிதியுதவி 

ஆரம்பப்பள்ளி முதியனூர்638461    

,ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம்

1.தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - முதியனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 கஸ்தூrபாகாந்திஆதாரகல்விபாடசா

ைலபுதுப்பர்கடவு638451    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பக்கம்

1.புதுப்பர்கடவு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 1 - புதுப்பர்கடவு , 2.புதுப்பர்கடவு  

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு1 - புதுப்பர்கடவு  வடக்கு , 3.புதுப்பர்கடவு (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - பட்டரமங்கலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 கஸ்தூrபாகாந்திஆதாரகல்விபாடசா

ைலபுதுப்பர்கடவு638451    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

1.புதுப்பர்கடவு  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - பூதிக்குப்பம் , 2.புதுப்பர்கடவு  

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு1 - ெகம்பாைர , 3.புதுப்பர்கடவு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு1 - உப்புப்பள்ளம் பாரஸ்ட் ெசட்டில்ெமண்ட் , 4.புதுப்பர்கடவு  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - பட்டரமங்கலம் புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊ.ஒ.நடு நிைலப் பள்ளி 

பசுவபாைளயம்638451    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.புதுப்பர்கடவு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - பசுவபாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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70 70 ஊ.ஒ.நடு நிைலப் பள்ளி 

பசுவபாைளயம்638451    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.புதுப்பர்கடவு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - பசுவபாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 கஸ்தூrபாநிேகதன்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ராஜன்நகர்638451    ,ேமற்கு பார்த்த 

தங்கும் விடுதி கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பகுதி

1.ராஜன்நகர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ராஜன்நகர் கஸ்பா , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 கஸ்தூrபாநிேகதன்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ராஜன்நகர்638451    ,ேமற்கு பார்த்த 

கூடுதல் வகுப்பு அைற வடக்குப் 

பகுதி கட்டிடம்

1.ராஜன்நகர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - அrசனகாலனி , 2.ராஜன்நகர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - கஸ்தூr நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 கஸ்தூrபாநிேகதன்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ராஜன்நகர்638451    ,ேமற்கு பார்த்த 

தங்கும்விடுதி கட்டிடத்தின் 

மத்தியபகுதி

1.ராஜன்நகர்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ராஜன்நகர் கஸ்பா, அrசன 

காலனி , 2.ராஜன்நகர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5 - ேதாட்டசாைளகள் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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74 74 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி புதுவடவள்ளி( 

ேவடன் நகர் )638451    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வலது பகுதி

1.ராஜன் நகர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - புது வடவள்ளி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி  

புதுவடவள்ளி(ேவடன்நகர் )638451    

,கிழக்கு பார்த்த மத்திய புதிய தார்சு 

கட்டிடம்

1.ராஜன் நகர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - புதுக்குய்யனூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிசிக்கரசம்பாைளயம்6

38401    ,கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடத்தின் வலது புறம்

1.சிக்கரசம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1,3 - சிக்கரசம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிசிக்கரசம்பாைளயம்6

38401    ,கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடத்தின் வலது புறம்

1.சிக்கரசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ேதாட்டச்சாைலகள் , 

2.சிக்கரசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4,5 - சிக்கரசம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

சிக்கரசம்பாைளயம்638401    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.சிக்கரசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4,5 - சிக்கரசம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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79 79 ேராமன்கத்ேதாலிக்கநிதிஉதவிஆரம்பப

ள்ளி,சிக்கரசம்பாைளயம்638401    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி  அைறஎண்-1

1.சிக்கரசம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 7 - ேதாட்டத்துச்சாைலகள் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ேராமன்கத்ேதாலிக்கநிதிஉதவிஆரம்பப

ள்ளி,சிக்கரசம்பாைளயம்638401    

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.சிக்கரசம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 6 - சிக்கரசம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ேராமன்கத்ேதாலிக்கநிதிஉதவிஆரம்பப

ள்ளி,சிக்கரசம்பாைளயம்638401    

,வடக்கு பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.சிக்கரசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 7 - பண்ணாr , 

2.சிக்கரசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 7 - ேவடர்காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ேராமன்கத்ேதாலிக்கநிதிஉதவிஆரம்பப

ள்ளி,சிக்கரசம்பாைளயம்638401    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 

அைறஎண்-2

1.சிக்கரசம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 7,4 - ேதாட்டத்துச்சாைலகள் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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1 2 3 4 5

83 83 ேராமன்கத்ேதாலிக்கநிதிஉதவிஆரம்பப

ள்ளி,சிக்கரசம்பாைளயம்638401    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.சிக்கரசம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - ேதாட்டத்துசாைல , 

2.சிக்கரசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5 - சிக்கரசம்பாைளயம் , 

3.சிக்கரசம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 7 - ேவடர்காலனி , 

4.சிக்கரசம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 8 - தண்ணர்பள்ளம் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, 

சிக்கரசம்பாைளயம்638401    ,ஜவஹர் 

ேவைலவாய்ப்பு திட்ட 

ெத.பார்த்தகட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்

1.பட்டவர்த்தி அய்யம் பாைளயம் (வ.கி) சிக்கரம் பாைளயம் (ஊ) வார்டு8 - 

பட்டவர்த்தி அய்யம் பாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அத்தாணிேராடு 

சத்தி638401   ,கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 

பக்க தார்சு கட்டிடம் நான்காவது 

அைற

1.சத்தியமங்கலம் ந) வார்டு10 - பாரஸ்ட் டிப்ேபா கிழக்கு வதீி , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு10 - பாரஸ்ட்டிப்ேபா கிழக்கு வதீி 1 

கட்ட ெபாம்மன் நகர் , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு10 - பாரஸ்ட் டிப்ேபா 

கிழக்கு வதீி2 , 4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு10 - பாரஸ்ட் டிப்ேபா கிழக்கு வதீி 

கட்டெபாம்மன் நகர்) , 5.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு10 - பாரஸ்ட் டிப்ேபா 

கிழக்கு வதீி (சூrப்பள்ளம்) , 6.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10 - சூrப்பள்ளம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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86 86 ஜான் பிrட்ேடா ஆரம்பபள்ளி, 

பாரஸ்ட் டிப்ேபா கிழக்கு வதீி 

சத்தி638401    ,கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 

பக்க தார்சு கட்டிடம் இரண்டாவது 

அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு 5,12 - திப்பு சுல்தான் ேராடு , 2.சத்தியமங்கலம் 

வார்டு-5,6,7 - தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  --4 , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) 

வார்டு-5 - தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதீி - 6 , 4.சத்தியமங்கலம் (ந)வார்டு-5 

- தண்டு மாrயம்மன் ேகாவில் வடக்கு சந்து , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஜான் பிrட்ேடா ஆரம்பபள்ளி, 

பாரஸ்ட் டிப்ேபா கிழக்கு வதீி 

சத்தி638401    ,கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 

பக்க தார்சு கட்டிடம் முன்றாவது 

அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு6 - பாரஸ்ட் டிப்ேபா வடக்கு வதீி , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு6 - தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதீி ராமர் 

ேகாவில் வதீி , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு6 - தண்டு மாrயம்மன் ேகாயில் 

வதீி1 , 4.சத்தியமங்கலம் வார்டு7 - தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதீி 2 , 

5.சத்தியமங்கலம் வார்டு-7 - தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதீி--3 , 

6.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-7 - தண்டு மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி-7 , 

7.சத்தியமங்கலம் (ந)வார்டு-6 - ராமர்ேகாயில் வதீி (தண்டுமாrயம்மன் 

ேகாவில் வதீி-1) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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88 88 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அத்தாணிேராடு 

சத்தி638401   ,கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 

பக்க தார்சு கட்டிடம் முதல் அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு8 - திரு நீலகண்டர் கல்யாண மண்டப வதீி , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-8 - தண்டல் ரகிமான் சந்து , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) 

வார்டு-8 - அன்ைனய்யன் வதீி , 4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-8 - அன்ைனயன் 

கிழக்கு வதீி  , 5.சத்தியமங்கலம் (ந)வார்டு7 - அன்ைனயன் வதீி , 

6.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு6 - தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதீி5 , 

7.சத்தியமங்கலம் வார்டு-6 - தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில்வதீி - 5 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஜான் பிrட்ேடா ஆரம்பபள்ளி, 

பாரஸ்ட் டிப்ேபா கிழக்கு வதீி 

சத்தி638401    ,கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 

பக்க தார்சு கட்டிடம் முதல் அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-5 - தண்டு மாrயம்மன் ேகாயில் ேமற்கு வதீி- , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு 4 - உருைமய்யன் வதீி  , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) 

வார்டு-4 - வரீபத்திரசாமி ேகாயில் கிழக்கு வதீி , 4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-

4 - தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் ேமற்கு சந்து , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, கச்ேசr 

வதீி,சத்தி-638401   ,ெதற்கு பார்த்த 

ேமற்கு பக்க தார்சு கட்டிடம் முதல் 

அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந)வார்டு-15 - சுண்ணாம்புக்கார சந்து , 2.சத்தியமங்கலம் (ந) 

வார்டு15 - ெபருவாயப்பன் வதீி , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-15 - 

ெபrயபள்ளி வாசல் வதீி , 4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-15 - மாrயம்மன் 

ேகாயில் ெதரு , 5.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு16 - நஞ்சப்பா சந்து , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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91 91 முகமதியர் நிதிஉதவிபள்ளி 

வடக்குேபட்ைடேராடு சத்தி638401    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி முதல் அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-14 - ெவங்கடாசலம்ெபrயவதீி , 2.சத்தியமங்கலம் 

(ந) வார்டு-14 - ெவங்கடாசலம்சின்னவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஜான் பிrட்ேடா ஆரம்பபள்ளி, 

பாரஸ்ட் டிப்ேபா கிழக்கு வதீி 

சத்தி638401    , கிழக்கு பார்த்த 

வடக்கு பக்க முதல் அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு9 - சத்தியமங்கலம்ரூரல் அண்ணாநகர் , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு9 - சத்தியமங்கலம்ரூரல் இந்திரா நகர் , 

3.சத்தியமங்கலம் (ந)வார்டு9 - சத்திரூரல் ஒட்டகுட்ைட ேராடு , 

4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-9 - சத்தி ரூரல் இந்திரா நகர் , 5.சத்தியமங்கலம் 

(ந) வார்டு-9 - சத்தி ரூரல் ஒட்டகுட்ைட ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அத்தாணிேராடு 

சத்தி638401   ,கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 

பக்க தார்சு கட்டிடம் முன்றாவது 

அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-9 - சத்தி ரூரல் (அண்ணா நகர்) , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-9 - சத்திரூரல் புளியம்ேகாம்ைப ேராடு , 

3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10 - சத்திரூரல் புளியம்ேகாம்ைப ேராடு , 

4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10 - சத்தியமங்கலம் ரூரல் புளியம்ேகாம்ைப 

ேராடு , 5.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10 - சத்தியமங்கலம் ரூரல் புது வலவு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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94 94 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அத்தாணிேராடு 

சத்தி638401   ,ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 

பக்க தார்சு கட்டிடம் எண்.16

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு10 - சத்தி ரூரல் (புளியம்ேகாம்ைப ேராடு) , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-12 - வடக்குப் ேபட்ைட ேராடு , 3.சத்தியமங்கலம் 

(ந) வார்டு-12 - வடக்குப் ேபட்ைட ேராடு  சந்து-1, (ேவளாளர் வதீி) , 

4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-12 - நகராட்சி பாடசாைலவதீி , 5.சத்தியமங்கலம் 

(ந) வார்டு12 - நகராட்சி.பா.சாைல வடக்குவதீி , 6.சத்தியமங்கலம் (ந)  வார்டு-

11 - அத்தானி ேராடு சந்து-2 (ெகாங்கு நகர்) , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 சாரு ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி 

பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் புது வதீி -

சத்தி 638401    ,ெதற்கு 

பார்த்தகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி முதல் 

அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-16 - பத்திரகாளியம்மன்ேகாயில்புதுசந்து , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-16 - பத்திரகாளியம்மன் ேகாயில் புது வதீி , 

3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-16 - பத்திரகாளியம்மன் ேகாயில் ேமற்கு வதீி , 

4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-16 - பத்திரகாளியம்மன் ேகாயில் வதீி , 

5.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-16 - பத்திரகாளியம்மன் ேகாயில் ேமற்கு வதீி , 
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96 96 ரமணி நிதிஉதவி பள்ளி, 

ேகாட்டுவரீாம்பாைளயம், சத்தி-638401  

  ,ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு பக்க 

இரண்டாம் அைற தார்சு கட்டிடம்

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு20 - மத்திமரதுைற வதீி , 2.சத்தியமங்கலம் (ந) 

வார்டு-20 - பைழய தபாலாபஸ் வதீி , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-20 - 

பைழய தபாலாபஸ் வடக்கு வதீி , 4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-20 - பைழய 

தபாலாபஸ் ெதற்கு வதீி-1 , 5.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-20 - பைழய 

தபாலாபஸ் ெதற்கு வதீி-2 , 6.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-20 - பைழய 

தபாலாபஸ் ெதற்கு வதீி-3 , 7.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-20 - பைழய 

தபாலாபஸ் ெதற்கு வதீி-4 , 8.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-20 - மீனாட்சியம்மன் 

ேகாயில் ேமற்கு வதீி , 9.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-20 - மத்திமரதுைர வதீி , 

10.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-20 - ைகக்ேகாளர் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி கச்ேசr 

வதீி சத்தி 638401    ,ெதற்கு பார்த்த 

கிழக்கு பக்க முதல் தார்சு கட்டிடம்

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-22 - ெபrயதபால் ஆபஸ் ெதற்கு வதீி , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-22 - ெபrயகைட வதீி , 3.சக்தி நகராட்சி வார்டு-22 

- ெபrயதபால்ஆபஸ் வதீி , 4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-22 - 

ேவணுேகாபால்சாமி ேகாயில் சந்து , 5.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-22 - 

சிருங்ேகாr மடம்  , 6.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-22 - கைடவதீி , 

7.சத்தியமங்கலம்(ந)வார்டு-22 - ேவணுேகாபால்சாமி ேகாயில் வதீி , 
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98 98 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி கச்ேசr 

வதீி சத்தி 638401    ,ெதற்கு பார்த்த 

ேமற்கு பக்க இரண்டாம் தார்சு 

கட்டிடம்

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-22 - பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு21 - ெவங்கிடுதாசர் வதீி , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) 

வார்டு-21 - காமாட்சியம்மன் ேகாவில் வதீி , 4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-21 - 

பமீர் வதீி , 5.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-21 - காமாட்சியர் வதீி , 

6.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-21 - பrசல் துைர சந்து , 7.சத்தியமங்கலம் (ந) 

வார்டு-21 - பrசல்துைற வதீி , 8.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-21 - 

மீனாட்சியம்மன் ேகாயில் வதீி , 9.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-21 - 

மாமரத்துைர சந்து , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ரமணி நிதிஉதவி பள்ளி, 

ேகாட்டுவரீாம்பாைளயம், சத்தி-638401  

 ,ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு பக்க முதல் 

அைற தார்சு கட்டிடம்

1.சத்தியமங்கலம் (ந)  வார்டு-19 - முனியப்பன் ேகாயில் வதீி எண் 1 , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-19 - முனியப்பன் ேகாயில் வதீி எண் 2 , 

3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-19 - முனியப்பன் ேகாயில் வதீி எண் 3 , 

4.சத்தியமங்கலம்(ந) வார்டு-19 - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 நகராட்சி.ஆரம்பப்பள்ளி 

ெகாளத்தூர்638401   ,ெதற்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2 - ெபrயகுளம்ேராடு (வரதம்பாைளயம்ரூரல்) , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2 - நாடார் காலனி (வரதம்பாைளயம் ரூரல்) , 

3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2 - ேஜ ேஜ நகர் வரதம்பாைளயம் ரூரல் , 

4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2 - ெகாளத்தூர் - வரதம்பாைளயம் ரூரல் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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101 101 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

அத்தாணிேராடு சத்தி638401    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பக்க தார்சு 

கட்டிடத்தின் எண்.17

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10 - சத்திரூரல் காசிக்காடு , 2.சத்தியமங்கலம் (ந) 

வார்டு-11 - கச்ேசr வதீி  , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10 - சத்தியமங்கலம் 

ரூரல் அத்தானி ேராடு (காசிகாடு) , 4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-11 - அத்தானி 

ேராடு , 5.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-11 - அத்தானிேராடு சந்து எண் --- 1 

(ராஜவ் நகர்) , 6.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-11 - கச்ேசr வதீி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி 

ரங்கசமுத்திரம் 638402    ,வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண் 11

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-26 - ஜல்லிக்குழி ெமயின் ேராடு , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-26 - ஜல்லிக்குழி வதீி , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) 

வார்டு-26 - ஜல்லிக்குழி வதீி எண்-3 , 4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-26 - 

ஜல்லிக்குழி வதீி எண்-5 , 5.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-26 - ேதள்கரடு வதீி 

எண்-1 , 6.சத்சியங்கமஙகலம் (ந) வார்டு-26 - ேதள்கரடு வதீி 3 , 

7.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-26 - ேதள்கரடு வதீி எண் 2 , 8.சத்தியமங்கலம் (ந) 

வார்டு-26 - ேதள்கரடு வதீி எண்-4 , 9.சத்தியமங்கலம் (ந) - 

பிள்ைளயார்ேகாயில் வதீி வார்டு-26 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி 

ரங்கசமுத்திரம் 638402   ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம் 

 அைற எண் 13

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-25 - பrசில்துைற வதீி , 2.சத்தியமங்கலம் (ந) - 

பrசில்துைற வதீி வார்டு-25 , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-24 - 

ேகாவிந்தராஜபுரம் வதீி  எண் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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104 104 நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

ரங்கசமுத்திரம்638402   ,கிழக்கு 

பார்த்த வடக்குபக்கம் முதல் தார்சு 

அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு27 - ைம டி ேராடு , 2.சத்தியமங்கலம் (ந) - 

கரட்டூர் ேராடு வார்டு-23 , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) - பாரதி நகர் வார்டு-23 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி 

ரங்கசமுத்திரம் 638402    ,வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண் 10

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-23 - ேதள்கரடு காலனி (அண்ணா நகர்) , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-26 - ேதள்கரடு வதீி எண்-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

ரங்கசமுத்திரம்-638402    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் முதல் அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு25 - திருநகர் காலனி (ேமட்டுபாைளயம் ேராடு) , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-25 - திருநகர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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107 107 நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி 

ரங்கசமுத்திரம் 638402    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி 

அைற எண் -9

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு27 - ரங்கசமுத்திரம்சந்து எண் 3 , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) - ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்4 , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) - 

ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்6 , 4.சத்தியமங்கலம் (ந) - ரங்கசமுத்திரம் சந்து 

எண்8 , 5.சத்தியமங்கலம் (ந) - ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்10 , 

6.சத்தியமங்கலம் (ந) - ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்12 , 7.சத்தியமங்கலம் (ந) - 

ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்13 , 8.சத்தியமங்கலம் (ந) - ரங்கசமுத்திரம் சந்து 

எண்14 , 9.சத்தியமங்கலம் (ந) - ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்15 , 

10.சத்தியமங்கலம் (ந) - ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்2 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 முகமதியர் நிதிஉதவிபள்ளி 

வடக்கேபட்ைட  சத்தி-638401    

,ெதற்கு பார்த்த  கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

பக்கம் முதல் அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-13 - பத்திரகாளியம்மான் ேகாயில் கிழக்கு வதீி , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-13 - பத்திரகாளியம்மான் ேகாயில் வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 சாரு ெமட்rகுேலசன்பள்ளி 

பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் புது வதீி 

சத்தியமங்கலம் 638401    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

முதல் அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-18 - ெசௗடம்மன் ேகாயில் சந்து எண் 1 , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-18 - ெசௗடம்மன் ேகாயில் சந்து எண் 2 , 

3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-18 - ெசௗடம்மன் ேகாயில் வதீி , 

4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-18 - ைரஸ்மில்ேராடு , 5.சத்தியமங்கலம் (ந) 

வார்டு1 - கைட வதீி(ஐயப்பன் நகர்) , 6.சத்தியமங்கலம் (ந) ர்டு-18 - கைட வதீி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

110 110 சாரு ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி 

பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் புது வதீி -

சத்தி638401    ,கிழக்கு பார்த்த  தார்சு 

 கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி முதல் 

அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-1 - எம்.ஜி.ஆர்.நகர் , 2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-

1 - ேகாம்புபள்ளம் , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-1 - ேகாட்டு வரீாம் 

பாைளயம் ரூரல் , 4.சத்தியமங்கலம்(ந)வார்டு1 - தனவாசி ேராடு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 சாரு ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி 

பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் புது வதீி -

சத்தி638401    ,ெதற்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் கிழக்குபக்கம் 2வது அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-17 - ேதாப்பூர் வதீி-1 , 2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-

17 - ேதாப்பூர் வதீி-2 , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-17 - ேதாப்பூர் வதீி-3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 நகராட்சி.ஆரம்பப்பள்ளி 

ெகாளத்தூர்638401   ,கிழக்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க முதல் 

அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2 - தனவாசி ேராடு (வரதம்பாைளயம்ரூரல்) , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-3 - வரதம் பாைளயம் ரூரல் மாேதஸ்வரப்பன் 

ேகாயில் ேராடு , 3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-3 - வரதம் பாைளயம் ரூரல்  

ஓட்டக்குட்ைடேராடு , 4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-3 - வரதம் பாைளயம் 

ரூரல் ெகாளத்துர் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

113 113 லிட்டில் பிளவர் ெமட்rகுேலசன் 

பள்ளி வரதம்பாைளயம் ருரல் 638401  

  ,வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 

கிழக்கு பக்கம் முதல் அைற

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2 - வரதம்பாைளயம் ரூரல்(பாக்யலட்சுமி நகர்) , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-3 - வரதம் பாைளயம் ரூரல்-வதீி எண்-1 , 

3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-3 - வரதம் பாைளயம் ரூரல்-தி எண்-2 , 

4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-3 - திப்புசுல்தான் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி 

ரங்கசமுத்திரம் 638402    ,கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு பக்க தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண் 12

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-24 - எக்ஸ்டன்சன் வதீி எண் 2 , 

2.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-26 - எக்ஸ்டன்சன் வதீி  எண் 5 , 

3.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-24 - எக்ஸ்டன்சன் வதீி எண் 1 , 

4.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-24 - எக்ஸ்டன்சன் வதீி  எண் 4 , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி 

ரங்கசமுத்திரம் 638402   ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்  ெதற்கு பகுதி 

அைற எண் 15

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-25 - கூத்தனூர் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி 

ரங்கசமுத்திரம் 638402    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம் 

அைற 14

1.சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-25 - ேமட்டுபாைளயம் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

117 117 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

அங்கணகவுண்டன் புதூர்638503    

,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் வலது 

பக்கம்ஓடுேபாட்ட கட்டிடம்

1.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு 5 - காரணச்ேசr , 

2.ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - நஞ்சப்பெசட்டிபுதூர் , 3.மைலயடிபுதூர் 

(வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

அங்கணகவுண்டன் புதூர்638503    

,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் இடது பக்கம்

1.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - இந்திரா நகர் , 

2.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - காமராஜ் நகர் , 

3.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - வி.என்.எஸ் நகர் , 

4.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - ேதாட்டசாைலகள் 

ெதற்கு , 5.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - 

ேதாட்டசாைலகள் வடக்கு , 6.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) 

வார்டு5 - நrக்குறவர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

அங்கணகவுண்டன் புதூர்638503    

,கிழக்கு பார்த்த 

சிெமன்ட்ஓடுேபாட்டகட்டிடம் இடது 

பக்கம்

1.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமரபாைளயம் (ஊ) வார்டு2,3 - ேதாட்டசாைலகள் , 

2.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமரபாைளயம் (ஊ) வார்டு2,3 - 

அங்கணகவுண்டன்புதூர் கிழக்கு , 3.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமரபாைளயம் 

(ஊ) வார்டு2,3 - அங்கணகவுண்டன்புதூர் ேமற்கு , 4.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) 

ெகாமரபாைளயம் (ஊ) வார்டு2,3 - அங்கணகவுண்டன்புதூர் அrசன காலனி , 

5.மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமரபாைளயம் (ஊ) வார்டு2,3 - 

அங்கணகவுண்டன்புதூர் ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

120 120 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி 

அங்கண்ணகவுண்டன்புதூர் 638401    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.தாசrபாைளயம்(வகி)ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு1 - தாசrபாைளயம் 

அrசன காலனி கிழக்கு , 2.தாசrபாைளயம்(வகி) ெகாமரபாைளயம் (ஊ) 

வார்டு1 - தாசrபாைளயம் ஊர் , 3.தாசrபாைளயம் (வகி)ெகாமாரபாைளயம் 

(ஊ) வார்டு1 - தாசrபாைளயம் அrசன காலனி ேமற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி 

அங்கண்ணகவுண்டன்புதூர் 638401    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது 

பக்கம்

1.தாசrபாைளயம் (வ.கி)ெகாமாரபாைளயம்  வார்டு1 - தாசrபாைளயம் 

எம்.ஜி.ஆர்.நகர்,அrசன காலனி , 2.தாசrபாைளயம்(வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் 

(ஊ) வார்டு1 - ேதாட்டசாைலகள் , 3.தாசrபாைளயம் (வ.கி) 

ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு4 - ெசங்ேகாட்ைடநகர் , 

4.தாசrபாைளயம்(வகி)ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு4 - காரைணப்புதூர், 

ேதாட்டசாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாமரபாைளயம்638401    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - இந்திராநகர் , 

2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு5 - வி.என்.எஸ். நகர் , 

3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு6 - ெகாமரப்பாைளயம் அrசன 

காலனி  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாமரபாைளயம்638401    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ெகாமாரபாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு6 - ெகாமரப்பாைளயம் , 

2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - ேபாக்குவரத்து நகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

124 124 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாமரபாைளயம்638401    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு7 - ெகாமரபாைளயம் , 

2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு7 - ,பாத்திமாநகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாமரபாைளயம்638401    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

1.ெகாமாரபாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு8 - சிவியார் பாைளயம் , 

2.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு8 - சிவியார் பாைளயம் அrசன 

காலனி , 3.ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு8 - ேதாட்டசாைலகள் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

ெகஞ்சனூர்,638401    ,வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.இக்கைர ெநகமம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ெகஞ்சனூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 அரசு 

உயர்நிைலப்பள்ளி,ெகஞ்சனூர்,638401   

 ,வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது 

பக்கம்

1.இக்கைர ெநகமம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 2 - தாண்டாம்பாைளயம் , 

2.இக்கைர ெநகமம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - இக்கைர ெநகமம் புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

ெகஞ்சனூர்,638401    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடத்தின் 

வலதுபக்கம்

1.இக்கைர ெநகமம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 1 - மூலக்கைட , 2.இக்கைர 

ெநகமம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - வட்டு வசதி வாrய குடியிருப்பு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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129 129 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

ெகஞ்சனூர்,638401    ,வடக்கு பார்த்த 

தார்சுகட்டிடம் கிழக்குபகுதி

1.இக்கைர ெநகமம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ேதாட்ட சாைலகள் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,, 

ெகஞ்சனூர்,638401    ,ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.இக்கைர ெநகமம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 4 - அம்மன் ேகாவில் பிrவு, 

ெகாழிஞ்சானுர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

ெகஞ்சனூர்,638401    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஒட்டு வில்ைல கட்டிடத்தின்  

இடதுபுறம்

1.இக்கைர ெநகமம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - டி.என்.ஆர். நகர், எம்.ஜி.ஆர். 

நகர், தாண்டாம்பாைளயம , 2.இக்கைர ெநகமம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வார்டு 

2 - வட்டு வசதி வாrய குடியிருப்பு , 3.இக்கைர ெநகமம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)   

வார்டு 3 - ேதாட்ட சாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஆலத்துக்ேகாம்ைப638503    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) வார்டு 5 - ஆலத்துக்ேகாம்ைப 

ெதற்கு,ேதா.சாைள,அrசன காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஆலத்துக்ேகாம்ைப638503    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) வார்டு 5 - ஆலத்துக்ேகாம்ைப 

வடக்கு மற்றும் அrசன காலனி , 2.ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) 

வார்டு 5 - வடக்கு ேதா.சாைள,அண்ணா நகர்,ப.அ.சு.கு.காலனி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

134 134 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஆலத்துக்ேகாம்ைப638401    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்இடதுபக்கம்

1.ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) வார்டு 7 - ெசம்படாபைளயம், 

வடக்கு ேதா.சா.அrசன காலனி , 2.ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) 

வார்டு 8 - அனுப்பர் பாைளயம் வடக்கு ேதா.சா.அrசன காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஆலத்துக்ேகாம்ைப638401    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்வலதுபக்கம்

1.ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) வார்டு 6 - சின்னட்டி 

பாைளயம்,சின்னம்மா நகர்,ெஜ.ெஜ.நகர் அ.காலன , 2.ஆலத்துக்ேகாம்ைப 

(வ.கி) சதுமுைக (ஊ) வார்டு 6 - ஒண்டியூர் ேதாட்ட சாைள , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

சதுமுைக638503    ,கிழக்கு பார்த்த 

புதிய கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.சதுமுைக(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,2 - சதுமுைக ேமற்கு,ேதா.சா,வடக்கு 

பள்ளிக்கூடம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

சதுமுைக638503    ,கிழக்கு பார்த்த 

புதிய கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.சதுமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,2 - சதுமுைக கிழக்கு,ேதாட்ட 

சாைளகள்,அ.காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

சதுமுைக638503    ,கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடத்தின்வலதுபக்கம்

1.சதுமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3,4 - நடுப்பாைளயம் ெதான்ேன 

ரங்கனூர்,அ.காலனி ேதா.சாைளகள் , 2.சதுமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 -

 கள்ளிப்பட்டி,ேதாட்டசாைள,சதுமுைக வடக்கு ேதா.சா , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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139 139 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கல்கடம்பூர்638503  

  ,ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 2 - மூலக்கடம்பூர் , 

2.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5 - நடூர் , 3.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 5 - கல்கடம்பூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, கடம்பூர்638503    

,ேமற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் அைற 

எண் 3

1.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5 - ஏrயூர் , 2.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 5 - எள்ளுபடுைக (ெபrயசாலட்டி) , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, கல்கடம்பூர்-

638503    ,ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 

வில்ைல கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 5 - ெசங்காடு , 2.குத்தியாலத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - ஜவீாநகர் (ெதாண்டூர்) , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி  

மல்லியம்மன்துர்க்கம்638503    

,கிழக்கு பார்த்த  தார்சு கட்டிடம்

1.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 5 - மல்லியம்மன் துர்க்கம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, அத்தியூர்-638503 

   ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண்.1

1.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 4 - அத்தியூர் , 

2.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 4 - ேமலூர் ெபருமாள் ெதாட்டி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

144 144 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, அத்தியூர்-638503 

   ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - அத்தியூர் ெதாட்டி , 

2.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - அத்தியூர் ேகர்மாளம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

இருட்டிபாைளயம்638503    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 4 - இருட்டிப்பாைளயம் , 

2.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - இக்கைரெதாட்டி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி  

பவளக்குட்ைட638503    ,கிழக்கு 

பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் அங்கன்வாடி 

ைமயம் அருகில்

1.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ஒசப்பாைளயம் , 

2.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ராமசாமித்ெதாட்டி , 

3.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - பவளக்குட்ைட , 

4.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3,4 - தாசன் ெதாட்டி,சித்தன் 

ெதாட்டி , 5.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) - பரபட்டா , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, 

இருட்டிபாைளயம்638503    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற எண்.2

1.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - தின்ைனயூர்,குப்பண்ண 

கவுண்டன் ெதாட்டி , 2.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - 

அக்கிசிவன்ெதாட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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148 148 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்எஸ்ஏ 

காடகநல்லி - 638503    ,கிழக்கு  

பார்த்த தார்சு  கட்டிடத்தின் இடது 

பக்கம்

1.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 1 - ெபrயஉள்ேள பாைளயம் , 

2.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - சின்னஉள்ேளபாைளயம் , 

3.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - அன்னேகாபி ெதாட்டி , 

4.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ேகாபியூர் ெதாட்டி , 

5.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ேகாம்ைபயூர் , 

6.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - பத்திr படுகு , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி எக்கத்தூர் - 

638503    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு  

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம் அைற 

எண் 1

1.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - திருமைல நாயக்கனூர் , 

2.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - திப்ப நாயக்கனூர் , 

3.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - குழந்ைத நாயக்கனூர் , 

4.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - ெகம்ப நாயக்கனூர் , 

5.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ேமாடிக்கடவு , 

6.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ெகாங்ைக கவுண்டன் ெதாட்டி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி உகினியம்    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு  கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பக்கம்

1.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 1 - உகினியம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

151 151 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, அைணக்கைர - 

638503    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - காக்கைர , 

2.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) (ஊ) வார்டு 1 - குருமணி குட்ைட , 

3.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - அைணக்கைர , 

4.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 1 - திக்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 அரசு மைலவாழ்மக்கள் உண்டு 

உைறவிட நடுநிைலப்பள்ளி, நகலூர் - 

638503    ,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் 

ைமய அைற

1.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - நகலூர் பாரஸ்ட் 

ெசட்டில்ெமண்ட் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

பசுவணாபுரம்.638503    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ேசாளத்தூர் , 

2.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 - கானக்குத்தூர் குடுமியான் 

ெதாட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி கரைளயம்-

638503    ,வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 

அைற எண்.1

1.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - கரைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

பசுவணாபுரம்.638503    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 - பசுவனாபுரம் , 

2.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ேகாட்ைட ெதாட்டி , 

3.குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - கிட்ைடய கவுண்டன் ெதாட்டி 

 99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

156 156 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி அrகியம்638503 

   ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.குதியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - மாrக்குட்டிநூர் , 

2.குதியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - காட்ைடநூர் , 3.குதியாலத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ேமலூர் , 4.குதியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1 - மாrக்குட்டினூர் ேமலூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி குரும்பூர் 638503 

   ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.குதியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1 - மாமரத்ெதாட்டி , 

2.குதியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ெமாசல் மடுவு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

மாக்கம்பாைளயம்638503    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.கூத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - ேகாம்ைபயூர் , 

2.கூத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - மாக்கம்பாைளயம் , 

3.கூத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 - ேகாயிலூர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ேராமன்கத்ேதாலிக்எய்ெடட்ஆரம்பப்பள்

ளிகுன்றி638503    ,ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் இடது பக்கம்

1.குன்றி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 1 - வாைழமரத்தூர் , 2.குன்றி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - பண்ைணயத்தூர் , 3.குன்றி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

1 - ஒைடயர்தம்பிடி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ேராமன்கத்ேதாலிக்எய்ெடட்ஆரம்பப்பள்

ளிகுன்றி638503    ,ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.குன்றி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - சின்ன குன்றி , 2.குன்றி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 1 - ெபrயகுன்றி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

161 161 ேராமன்கத்ேதாலிக்எய்ெடட்ஆரம்பப்பள்

ளிகுன்றி638503    ,ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் வலது பக்கம் முதல் அைற

1.குன்றி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ஜானூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ேராமன்கத்ேதாலிக்எய்ெடட்ஆரம்பப்பள்

ளிகுன்றி638503    ,ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் வலது பக்கம் 2வது அைற

1.குன்றி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ெபrயகுன்றி , 2.குன்றி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 - எப்பலூர்,கrய கவுண்டன் பைழயூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ெகாண்டப்ப 

நாயக்கன்பாைளய638503    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம்(ேப) வார்டு 1 - இட்ேடrத்ேதாட்ட வதீி , 

2.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 2 - ெதற்குத்ேதாட்ட வதீி , 

3.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 1 - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ெகாண்டப்ப 

நாயக்கன்பாைளய638503    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - ெபருமாள் ேகாயில் வதீி , 

2.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 

3.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - பழிஞ்சானூர் வடக்குத்ேதாட்ட வதீி , 

4.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி , 

5.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - வடக்குத் ேதாட்ட வதீி , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

165 165 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகம்ப 

நாய்க்கன்பாைளயம்638503    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - ெபருமாள்ேகாயில் வதீி வார்டு8 , 

2.ெகம்பநாயக்கன்பாைளயம் (ேப) - ெபrயார் ெதரு வார்டு 13 , 

3.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - கிழக்கு வதீி வார்டு 13 , 4.ெகம்பநாயக்கன் 

பாைளயம் (ேப) - காமராஜ் ெதரு வார்டு 13 , 5.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் 

(ேப) - மார்க்ெகட் வதீி வார்டு7 , 6.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - டாக்டர் 

அம்ேபத்கார் ெதரு வார்டு 13 , 7.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - அறிஞர் 

அண்ணா ெதரு வார்டு 13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகம்ப 

நாய்க்கன்பாைளயம்638503    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - ெபrயசாமி ேகாவில் வதீி வார்டு 6 , 

2.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - நரசாபுரம் 1 வார்டு 3 , 3.ெகம்பநாயக்கன் 

பாைளயம் (ேப) - ெபrயசாமி ேகாவில் வதீி நரசாபுரம் வார்டு 6,3 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிெகம்பநாய்க்கன்பா

ைளயம்638503    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - பாரஸ்ட் ேராடு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிெகம்பநாய்க்கன்பா

ைளயம்638503    ,ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - பாரஸ்ட் ேராடு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

169 169 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகம்ப 

நாய்க்கன்பாைளயம்638503    ,வடக்கு 

பார்த்த ேமற்கு பக்க 

முள்ளதனிக்கட்டிடம்

1.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - பட்டக்காரர் சாவடி வதீி வார்டு 7 , 

2.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - மாவுமில் வதீி வார்டு 7 , 

3.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 7 , 

4.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - மார்க்ெகட் வதீி வார்டு 7 , 

5.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) - ராமர் ேகாவில் வதீி வார்டு 7 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிெகம்பநாய்க்கன்பா

ைளயம்638503    ,வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - கிழக்கு வதீி , 2.ெகம்பநாயக்கன் 

பாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - பிள்ைளயார் ேகாயில்  வதீி , 3.ெகம்பநாயக்கன் 

பாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - மாrயம்மன் ேகாயில்  ெதரு , 4.ெகம்பநாயக்கன் 

பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - வரீமாத்தி ேகாயில்  வதீி , 5.ெகம்பநாயக்கன் 

பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - வாசகசாைலத் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊ.ஒ.ஆரம்பபள்ளி காளியூர்638503    

,ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம்

1.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - இந்திரா நிைனவு குடியிருப்பு , 

2.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 10 - ெசல்லிபாைளயம் ேதாட்ட வதீி 

, 3.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 12 - நாக நாயக்கர் ேதாட்ட வதீி , 

4.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - காளியூர் காளியம்மன் ேகாயில் 

வதீி , 5.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு11 - காளியூர் அrஜன வதீி , 

6.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு12 - கம்யூனிடி ெசண்டர் வதீி , 

7.ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - 

இந்திராகுடியிருப்பு,காளியூர்,அrஜனவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 44 of 81



19   நீலகிr ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
107   பவானிசாகர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

172 172 ஊ.ஒ.நடுநைலப் பள்ளி புங்கார்638451   

 ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.புங்கார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - புங்கார் , 2.புங்கார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1 - புங்கார்காலனி , 3.புங்கார் (வ.கி) மற்றும் ஊ வார்டு 2 - 

காராச்சிெகாைர , 4.புங்கார் (வ.கி) மற்றும் ஊ வார்டு1,2 - ெபrயார்நகர் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளிபுங்கார்638451    

,ெதற்குப்பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம்

1.புங்கார் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - புங்கார் , 2.புங்கார்  (வ.கி) மற்றும் ஊ 

வார்டு 2 - காராச்சிெகாைர , 3.புங்கார் (வ.கி) மற்றும் ஊ வார்டு 3 - 

சுஜில்குட்ைட , 4.புங்கார் (வ.கி) மற்றும் ஊ வார்டு 3 - ெபrயார்நகர் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாத்தமங்கலம்638451    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - ெகாத்தமங்கலம் கஸ்பா , 

2.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - கrயாகவுண்டன்புதூர் 

ேதா.சாைலகள் , 3.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - காமராஜ்நகர் 

, 4.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - காராச்சிெகாைர , 

5.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - ெநrஞ்சிப்ேபட்ைட , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ெகாத்தமங்கலம்-

638451    ,கூடுதல் தார்சு ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம்-

1.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு1 - திம்ைமயகவுண்டன்புதூர் , 

2.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - இந்திராநகர் , 

3.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - ெநrஞ்சிப்ேபட்ைட , 

4.ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - ஜவீாநகர் , 5.ெகாத்தமங்கலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - கrயகவுண்டர்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

176 176 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி 

ெவள்ளியம்பாைளயம்புதூர்-638451    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு3 - 

ெவள்ளியம்பாைளயம்புதூர்அrசனகாலனி , 2.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) 

ெகாத்தமங்கலம்(ஊ)வார்டு3 - ெவள்ளியம்பாைளயம்புதூர் , 

3.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம்  (ஊ)வார்டு 2 - 

ெவள்ளியம்பாைளயம்அrசனகாலனி , 4.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) 

ெகாத்தமங்கலம்  (ஊ)வார்டு 2 - ெஜ.ெஜ.நகர் அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ெவள்ளியம்பாைளயம்புதூர்638451    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம்  (ஊ)வார்டு 2 - 

ெவள்ளியம்பாைளயம் , 2.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி)  ெகாத்தமங்கலம்  

(ஊ)வார்டு2 - ெகாக்கரகுண்டி ேதா.சாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

தயிர்ப்பள்ளம்புதூர் 638451   ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி)  ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 2 - தயிர்ப்பள்ளம் , 

2.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம்  (ஊ)வார்டு 2 - 

தயிர்ப்பள்ளம்புதூர் , 3.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி)  ெகாத்தமங்கலம்  

(ஊ)வார்டு2 - ராஜவ்நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி 

இக்கைரதத்தப்பள்ளி638451    ,வலது 

பக்கம் வடக்கு பார்த்த கட்டிடம்

1.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 2 - துண்டஞ்சாைல , 

2.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 3 - 

இக்கைரதத்தப்பள்ளி , 3.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி)  ெகாத்தமங்கலம் 

(ஊ)வார்டு 3 - ேமல்வளவு , 4.இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் 

(ஊ)வார்டு 2 - அண்ணாநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 180 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

பகுத்தம்பாைளயம் 638451    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்

1.பகுத்தம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 4 - 

பகுத்தம்பாைளயம் , 2.பகுத்தம்பாைளயம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 4 

- பகுத்தம்பாைளயம்அrசனகாலனி , 3.பகுத்தம்பாைளயம் (வ.கி) 

ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 4 - உப்புப்பள்ளம்அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

பகுத்தம்பாைளயம்-638451    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.பகுத்தம்பாைளயம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 4 - 

உப்புபள்ளம்ேதா.சாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

உத்தண்டியூர்638402    ,வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ)வார்டு 3 - திம்மநாயக்கன்புதூர் , 

2.பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 2 - ஒட்டரூர் அய்யன் 

சாைல  ராமாபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி 

உத்தண்டியூர்638402    ,கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு புதிய கட்டிடம் அைற எண் 3

1.பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 4 - பேட கவுண்டன் புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

உத்தண்டியூர்638402    ,ெதற்குப் 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு3 - மாரனூர் காலனி , 

2.பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 3 - மாரனூர் , 

3.பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 3 - திருமூர்த்தி நகர் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 47 of 81



19   நீலகிr ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
107   பவானிசாகர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி 

உத்தண்டியூர்638402    ,கிழக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 3 

வடக்கு பகுதி

1.பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 1 - உத்தண்டியூர் , 

2.பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் ஊ வார்டு 1 - வாய்க்கால்புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

கrெதாட்டம்பாைளயம்638402    

கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம்

1.கr ெதாட்டம்பாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 5,6 - 

ஆலாம்பாைளயம் ேதாட்ட பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

கrெதாட்டம்பாைளயம்638402    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம்

1.கr ெதாட்டம்பாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 5,6 - சாஸ்திr நகர் 

அrசன காலனி , 2.கr ெதாட்டம்பாைளயம் (வ.கி)  உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 

7 - கr ெதாட்டம்பாைளயம் அrசன காலனி ேதாட்ட பகுதி , 3.கr 

ெதாட்டம்பாைளயம் (வ.கி)  உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 3 - ெஜ.ெஜ நகர் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி எரங்காட்டூர் 

638402    ,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 

இடது பக்கம்

1.அக்கைர தத்தப்பள்ளி (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 8 - அக்கைர 

தத்தப்பள்ளி,ேதாட்ட.சாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி எரங்காட்டூர் 

638402    ,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 

வலது பக்கம்

1.அக்கைர தத்தப்பள்ளி (வ.கி) உத்தண்டியூர் ஊ வார்டு 8 - இந்திராநகர் 

ேதா.சாைலகள் , 2.அக்கைர தத்தப்பள்ளி (வ.கி) உத்தண்டியூர் ஊ வார்டு 8 - 

எரங்காட்டூர் ஊர் ேதா.சாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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190 190 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி எரங்காட்டூர் 

638402    ,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 

வலது பக்கம்

1.அக்கைர தத்தப்பள்ளி (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 8 - எரங்காட்டூர் 

வாய்க்காலூக்கு வடக்கு பகுதி , 2.அக்கைர தத்தப்பள்ளி (வ.கி) உத்தண்டியூர் 

(ஊ) வார்டு8 - எரங்காட்டூர் கீழ்சாஸ்திr நகர்,வாய்க்காலுக்கு ெதற்கு , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகாேடபாைளயம்638451    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ேகாேடபாைளயம் ெதற்கு 

பகுதி , 2.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - ேகாேடபாைளயம் 

வடக்கு பகுதி,ேதாட்டசாைலகள் , 3.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 - ேகாேடபாைளயம் அrசனகாலனி , 4.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)வார்டு 2 - நால்ேராடு,வி ேக சி நகர்,அண்ணாநகர் , 

5.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வார்டு 2 - ெவள்ளாளபாைளயம் , 

6.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வார்டு 2 - ெவள்ளாளபாைளயம் 

ெஜ.ெஜ.நகர்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகாேடபாைளயம்638451    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் இடது பக்கம்

1.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2 - நால்ேராடு,விேகசி நகர் , 

2.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - அண்ணாநகர் , 

3.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - மணல்ேமடு , 

4.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வார்டு 2 - ஒத்ைதபைன , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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193 193 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளிெதாப்பம்பாைளய

ம்638451    ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - ெதாப்பம்பாைளயம் 

கிழக்கு பகுதி , 2.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

ெதாப்பம்பாைளயம் ேமற்கு பகுதி , 3.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1 - ஆதிதிராவிடர்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளிெதாப்பம்பாைளய

ம்638451    ,வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - 

ேதாட்டபகுதிெதாப்பம்பாைளயம் , 2.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1 - அம்மாபாைளயம் கிழக்கு பகுதி , 3.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - அம்மாபாைளயம் ேமற்குபகுதி , 4.ெதாப்பம்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 - அம்மாபாைளயம் அrசன காலனி , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளிெதாட்டம்பாைளயம்

638451    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

1.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 3 - ேதவாங்கபுரம் ெமயின் 

ேராட்டிற்கு வடக்கு பகுதி , 2.ெதாட்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் வார்டு 3 - 

ேதவாங்கபுரம் ெமயின் ேராட்டிற்கு ெதற்கு பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளிெதாட்டம்பாைளயம்

638451    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.ெதாட்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் வார்டு 4 - அம்மன் ேகாவில் ெமயின் 

ேராட்டிற்கு ெதற்கு பகுதி , 2.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வார்டு 4 

- ெதாட்டம்பாைளயம் அம்மன் ேகாயில் வதீி வடக்கு பகுதி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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19   நீலகிr ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
107   பவானிசாகர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

197 197 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ெதாட்டம்பாைளயம்638451    ,ேமற்கு 

பார்த்த  ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

வலது பக்கம்

1.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - அண்ணாநகர் , 

2.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - பங்களாேமடு வடக்கு 

பகுதி , 3.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - அrசன காலனி , 

4.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - விக்ேனஸ் நகர் 

ராஜவ்நகர் ெதற்கு பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி- 

ெதாட்டம்பாைளயம்638451    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

இடது பக்கம்

1.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - அண்ணாநகர் 

(ெதாட்டம்பாைளயம்) , 2.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - 

ெதாட்டம்பாைளயம் ெமயின் ேராட்டிற்கு ெதற்கு , 3.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - ெதாட்டம்பாைளயம் ஆதி திராவிடர் காலனி , 

4.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - ெதாட்டம்பாைளயம் 

ேதாட்டம் , 5.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 - 

ெதாட்டம்பாைளயம் ெமயின் ேராட்டிற்கு வடக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி- 

ெதாட்டம்பாைளயம் 638451    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) முடுக்கன்துைற (ஊ) வார்டு 2 - முடுக்கன் துைற 

சந்ைத , 2.ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) முடுக்கன்துைற (ஊ) வார்டு 1 - 

முடுக்கன் துைற கஸ்பா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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19   நீலகிr ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
107   பவானிசாகர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளிபவானிசாகர்6384

51    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

அைறஎண் .4

1.பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 7,8,9,10 - கூlஸ்ைலன் , 2.பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 

6 - முன்னாள் இராணுவத்தினர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளிபவானிசாகர்6384

51    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

அைறஎண் .5

1.பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 13 - 6 வது அவின்யூ , 2.பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 

13 - 7 வது அவின்யூ , 3.பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 13 - 8 வது அவின்யூ , 

4.பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 12 - 9 வது அவின்யூ , 5.பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 

13 - பவானிசாகர் , 6.பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 4,5 - பகுடுதுைற , 

7.பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 2,3 - கல்லுக்ெகாத்து , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளிபவானிசாகர்6384

51    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

அைறஎண் .6

1.பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 1 - பவர்ஹவுஸ் , 2.பவானிசாகர் (ேப) - 

ேடம்ைலன் ேராடு வார்டு 1 , 3.பவானிசாகர் (ேப) - அண்ணாநகர் வார்டு 1 , 

4.பவானிசாகர் (ேப) - மத்தியசாைலமி.வ.குடியிருப்பு  வார்டு 14 , 

5.பவானிசாகர் (ேப) - முதல் வதீி வார்டு 14 , 6.பவானிசாகர் (ேப) - முதல் 

அவன்யூ ெதரு வார்டு 14 , 7.பவானிசாகர் (ேப) - இரண்டாவதுஅவன்யூெதரு 

வார்டு 14 , 8.பவானிசாகர் (ேப) - எல் டீ சி குடியிருப்பு வார்டு 14 , 

9.பவானிசாகர் (ேப) - குடில் நகர் வார்டு 12 , 10.பவானிசாகர் (ேப) - முடுக்கன்  

துைற வார்டு 11 , 11.பவானிசாகர் (ேப) - மார்க்ெகட் ேராடு வார்டு 14 , 

12.பவானிசாகர் (ேப) - மூன்றாவது அவன்யூ வார்டு 15 , 13.பவானிசாகர் (ேப) - 

நான்காவது அவன்யூ வார்டு 15 , 14.பவானிசாகர் (ேப) - பவானிசாகர் வார்டு 

14  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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19   நீலகிr ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
107   பவானிசாகர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

203 203 ேராமன்கத்ேதாலிக்நிதியுதவிஉயர் 

நிைலப்பள்ளி வாலிபாைளயம்638402   

 ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.விண்ணப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - எரப்பநாய்க்கன்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ேராமன்கத்ேதாலிக்நிதியுதவிஉயர் 

நிைலப்பள்ளி வாலிபாைளயம்638402   

 ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.விண்ணப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2 - ெசட்டிபுதூர் , 2.விண்ணப்பள்ளி 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3 - வாலிபாைளயம் , 3.விண்ணப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு4 - சாணார்பதி , 4.விண்ணப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - 

ேதாட்டசாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி (புதுேராடு) 

விண்ணப்பள்ளி638402    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு 5 - விண்ணப்பள்ளி , 

2.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு 5 - 

அண்ணாநகர்புதுேராடு , 3.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு5 

- சின்னவாவிபுதூர் , 4.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு5 - 

ேவடசின்னானூர் , 5.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு5 - 

சாணார்பாைளயம் , 6.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு5 - 

ேதாட்டசாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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19   நீலகிr ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
107   பவானிசாகர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

206 206 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி புதுேராடு 

விண்ணப்பள்ளி638402    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு6 - ெபrயசாத்தனூர் , 

2.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு6 - சின்னசாத்தனூர் , 

3.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி(ஊ) வார்டு6 - குள்ேளகவுண்டன் 

புதூர் , 4.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி(ஊ) வார்டு7 - கள்ளியங்குைற 

, 5.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி(ஊ) வார்டு7 - பனங்காட்டு 

பாைளயம் , 6.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி(ஊ) வார்டு7 - குரும்ப 

பாைளயம் , 7.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி(ஊ) வார்டு7 - ேதாட்ட 

சாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

குரும்பபாைளயம்638402    ,ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு2,7,8 - குரும்பபாைளயம் , 

2.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு8 - 

அண்ேணகவுண்டன்பாைளயம் , 3.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) 

வார்டு8 - பாரதிநகர் , 4.குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு8 - 

ேதாட்டசாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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208 208 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி 

தச்செபருமாபாைளயம்638402    

,ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல  

கட்டிடம் வலதுபுறம்

1.தச்செபருமாபாைளயம் (வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு1 - 

தச்செபருமாபாைளயம் , 2.தச்செபருமாபாைளயம் (வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) - 

அய்யன்பாைளயம் வார்டு 2 , 3.தச்செபருமாபாைளயம் (வ.கி)ேதசிபாைளயம் 

(ஊ) வார்டு 2 - அய்யன்பாைளயம் ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு , 

4.தச்செபருமாபாைளயம் (வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 2 - 

ெதாட்டிபாைளயம் , 5.தச்செபருமாபாைளயம் (வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 

2 - அைனயப்பாைளயம் , 6.தச்செபருமாபாைளயம் (வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) 

வார்டு 2 - ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி புங்கம்பள்ளி638402    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.புங்கம்பள்ளி(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 3 ,4 - புங்கம்பள்ளி ஒரு பகுதி 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி புங்கம்பள்ளி638402    

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.புங்கம்பள்ளி(வ.கி)ேதசிபாைளயம்(ஊ) வார்டு4 - புங்கம்பள்ளி ஆதிதிராவிடர் 

வதீி , 2.புங்கம்பள்ளி(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு4 - மாதாபாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

211 211 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளிேதசிபாைளயம் 638459   

 ,வடக்கு பார்த்த  கட்டிடம்

1.சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வகி)ேதசிபாைளயம்(ஊ) வார்டு6,7,8 - சுங்கக்காரன் 

பாைளயம் ஒரு பாகம் , 2.சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) 

வார்டு6,7,8 - சுங்கக்காரன் பாைளயம் இரண்டாம் பாகம் , 3.சுங்கக்காரன் 

பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - சு.ேதசிபாைளயம் , 

4.சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - ைகக்காளன் 

குட்ைட , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளிேதசிபாைளயம் 638459   

 ,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - கீrயம்பாைளயம் 

, 2.சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - ராவுத்தன் 

புதூர் , 3.சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு5 - 

சு.ேதசிபாைளயம் , 4.சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு8 

- பாச்சாமல்லனூர் , 5.சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) 

வார்டு8 - ஆதிதிராவிடர்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

பைனயம்பள்ளி638459    ,வலது 

பக்கம் வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.பைனயம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2,3 - 

பைனயம்பள்ளி,ஆதிதிராவிடர்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

பைனயம்பள்ளி638459    ,வலது 

பக்கம் கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம்

1.பைனயம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2,3 - 

பைனயம்பள்ளி,ஆதிதிராவிடர்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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215 215 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

பைனயம்பள்ளி638459    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்  இடது பக்கம்

1.பைனயம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக் 4 - புஜங்கனூர், ஆைனகட்டி , 

2.பைனயம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4 - 

இந்திராநகர்ஆதிதிராவிடர்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

பைனயம்பள்ளி638459    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.பைனயம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - பரசபாைளயம் பிளாக் 5 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

பைனயம்பள்ளி638459    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம்

1.பைனயம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெசாலவனூர் பிளாக் 9 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

மல்லியம்பட்டி638459    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.பைனயம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மல்லியம்பட்டிபிளாக்6 , 

2.பைனயம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - உயிலாம்பாைளயம்பிளாக் 7 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிெபrயகள்ளிப்பட்டி641302

    ,வடக்கு பார்த்த முகப்பு கட்டிடம்

1.ெபrயகள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - ெபrயகள்ளிப்பட்டி வார்டு 3 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிெபrயகள்ளிப்பட்டி641302

    ,ேமற்கு பார்த்த முகப்பு கட்டிடம்

1.ெபrயகள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - ஓலக்காரன்பாைளயம் 

ேகாட்ைடபுதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

221 221 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி 

அய்யம்பாைளயம்641302    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

ெதற்கு பக்கம்

1.அய்யம்பாைளயம் (வகி)ெபrயகள்ளிப்பட்டி (ஊ) - அய்யம்பாைளயம் வார்டு 

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி 

அய்யம்பாைளயம்641302    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

வடக்கு பக்கம்

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி)ெபrயகள்ளிப்பட்டி (ஊ) - சித்தன்குட்ைட 

ெஜ.ெஜ.நகர் கன்ராெமாக்ைக வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெவங்கநாயக்கன்பாைளயம்638459    

,ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.மாதம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2 - ெவங்கநாயக்கன்பாைளயம் 

, 2.மாதம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2 - 

ெவங்கநாய்கன்பாைளயம்அrசனகாலனி , 3.மாதம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு1,2 - முத்துநகர்,ேபா.காடு,சுப்புராயல்காடு,ேதா.சாைலகள் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெவங்கநாயக்கன்பாைளயம்638459    

,ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் இடது பக்கம்

1.மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2 - ெவங்கநாயக்கன்பாைளயம் , 

2.மாதம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2 - கணக்கரசம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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225 225 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெவங்கநாயக்கன்பாைளயம்638459    

,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் வலது புறம்

1.மாதம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

ெவங்கநாய்கன்பாைளயம்அrசனகாலனி , 2.மாதம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)வார்டு2 - கணக்கரசம்பாைளயம் , 3.மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)வார்டு 2 - ேதாட்டசாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

மாராயிபாைளயம்638459    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஆர்.சி. கட்டிடம்

1.மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - கீழ்முடுதுைற , 

2.மாராயிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - மாராயிபாைளயம் , 

3.மாதம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

இந்திராநகர்ஆதிதிராவிடர்காலனி , 4.மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 - சின்னப்புதூர் , 5.மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

மாதம்பாைளயம்638459    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.மாதம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - மாதம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

மாதம்பாைளயம்638459    ,கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - கள்ளிப்பாைளயம் , 

2.மாதம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு4 - மாதம்பாைளயம 

அrஜனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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229 229 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளிநல்லூர்638459   

 ,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.நல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2 - நல்லூர் கஸ்பா வடக்குபகுதி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளிநல்லூர்638459   

 ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.நல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2 - நல்லூர்கஸ்பாெதற்குபகுதி , 

2.நல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - பண்ணாடி புதூர் , 3.நல்லூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - புங்கம்பள்ளிேதாட்டபகுதிகள் , 4.நல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

ெசல்லம்பாைளயம் ேதா.பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளிநல்லூர்638459  

  ,கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பக்கம்

1.நல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு4,5 - தாசம்பாைளயம் , 2.நல்லூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)வார்டு6 - புதுப்பாைளயம் , 3.நல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - 

புதுக்காலனி , 4.நல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) - முல்ைலநகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிஎரங்காட்

டுப்பாைளயம்638459    ,கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.நல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு7 - ெபான்னம்பாைளயம் , 2.நல்லூர்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு7 - காந்திபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

எரங்காட்டுப்பாைளயம்638459    

,வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் இடதுபுறம்

1.நல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு7 - கேணசபுரம் , 2.நல்லூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு7 - ேநருநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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234 234 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ேநரு நகர்    

,வடக்கு பார்த்த கிழக்குப்புர கட்டிடம்

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு7 - ேநருநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

எரங்காட்டுப்பாைளயம்638459    

,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்

1.நல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு8 - எரங்காட்டுபாைளயம் 

ஆதிதிராவிடர்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(காவல் நிைலயம் 

அருகில்) பு.புளியம்பட்டி638459    

,ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - அண்ணா நகர் ெதரு-1 வார்டு-7 , 2.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - அண்ணா நகர் ெதரு-2 வார்டு-7 , 3.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) -

 அண்ணா நகர் ெதரு-3 வார்டு-7 , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - அண்ணா நகர் 

ெதரு-4 வார்டு-7 , 5.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - தங்கசாைல ெதரு வார்டு-12 , 

6.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - காந்திநகர் ேமல்பகுதி வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி.(காவல் நிைலயம் 

அருகில்)புளியம்பட்டி638459    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - கிழேமல் ெதரு 1 வார்டு-10 , 2.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி 

(ந) - ெதன்வடல் ெதரு 1 வார்டு-10 , 3.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - ெதன்வடல் 

ெதரு 2 வார்டு-10 , 4.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - ெதன்வடல் ெதரு 3 வார்டு-10 , 

5.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - கிழேமல் ெதரு 2 வார்டு-10 , 6.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி 

(ந) - புதுகாலனி ெதன்வடல் ெதரு 1வார்டு-11 , 7.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - 

புதுகாலனி ெதன்வடல் ெதரு 2வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

238 238 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி.(காவல் நிைலயம் 

அருகில்)புளியம்பட்டி638459    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - புதுகாலனி ெதன்வடல் ெதரு 3 வார்டு-10 , 

2.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - புதுகாலனி ெதன்வடல் ெதரு 4வார்டு-10 , 

3.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - ேதாட்டச்சாைலகள் வார்டு-11 , 

4.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - நம்பியூர் ேராடு வார்டு-10 , 5.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி 

(ந) - ராஜவதீி வார்டு-8 , 6.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - காந்திநகர் கீழ்வதீி வார்டு-

10 , 7.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - காந்திநகர் கீழ்ேமல்வதீி -2வார்டு-10 , 

8.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - காந்திநகர்ெதன்வடல் ெதருவார்டு-10 , 

9.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) - புதுக்காலனி வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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239 239 ேக.வி.ேக.அரசுஆ.ேமல்நி.பள்ளிபு.புளிய

ம்பட்டி638459    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ஜவஹர் வதீி வார்டு-13 , 2.புஞ்ைச புளியம்பட்டி 

(ந) - அவினாசி ேராடு வார்டு-13 , 3.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - அவினாசி 

ேராடு ெதரு-1 வார்டு-13 , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - அவினாசி ேராடு ெதரு -

2 வார்டு-13 , 5.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - அவினாசி ேராடு ெதரு-3 வார்டு-13 , 

6.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ஊர் கவுண்டர் ெதரு வார்டு13 , 7.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - கள்ளித்ேதாட்டத்ெதரு வார்டு-13 , 8.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) 

- ெபாறிக்காரர் ெதரு வார்டு-13 , 9.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ெபாறிக்காரர் 

ெதரு-2 வார்டு-13 , 10.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - இந்திரா நிைனவுக்குடியிருப்பு 

ெதரு-1 வார்டு-13 , 11.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - இந்திரா நிைனவுக்குடியிருப்பு 

ெதரு-2  வார்டு-13 , 12.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - இந்திரா நிைனவுக்குடியிருப்பு 

ெதரு-3  வார்டு-13 , 13.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - இந்திரா நிைனவுக்குடியிருப்பு 

ெதரு-4 வார்டு-13 , 14.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ேதாட்டசாைலகள் வார்டு-13 , 

15.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - குட்லக் வதீி வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -
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240 240 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி(காவல் நிைலயம் 

அருகில்) பு.புளியம்பட்டி638459    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கு 

பகுதி

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ஜவஹர் ெதரு பகுதி வார்டு15 , 2.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - ராஜா ெதரு பகுதி வார்டு7 , 3.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ேமட்டுப்பாைளயம் ேராடு வார்டு-14 , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - அண்ணமார் 

ேகாவில் வதீி வார்டு-14 , 5.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - மாrயம்மன் ேகாவில் 

வதீிவார்டு-14 , 6.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ெபருமாள் ேகாவில் வதீி வார்டு-14 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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241 241 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி(காவல் நிைலயம் 

அருகில்) பு.புளியம்பட்டி638459    

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பகுதி

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ெஜ.ெஜ. நகர்வார்டு-14 , 2.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) -

 ஆசாத் ெதரு பகுதி வார்டு6 , 3.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - சுல்தான் ெதரு  

பகுதி வார்டு6 , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - சர்ச் வதீி வார்டு-6 , 5.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - ெபrயார் ெதரு வார்டு-6 , 6.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ெகம்பண்ணா ெதரு வார்டு-8 , 7.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - முத்து விநாயகர் 

ெதரு வார்டு-8 , 8.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - அண்ணா ெதரு பகுதி வார்டு8 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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242 242 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி(சத்திரம் அருகில்) 

பு.புளியம்பட்டி638459    ,ெதற்கு 

பார்த்த மத்திய தார்சுகட்டிடம்

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - மைறமைலயடிகள் ெதரு வார்டு-17,1,3 , 2.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - திரு.வி.க.ெதரு வார்டு-17 , 3.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ேநதாஜி ேராடு வார்டு-17 , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - உடுமைல நாராயணன் 

ெதரு வார்டு-17 , 5.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - அன்பழகன் ெதரு வார்டு-17 , 

6.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ராஜாஜி ெதரு வார்டு-17,1 , 7.புஞ்ைச புளியம்பட்டி 

(ந) - ெசௗடம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
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243 243 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி(சத்திரம் அருகில்) 

பு.புளியம்பட்டி638459    ,வடக்கு 

பார்த்த மத்திய தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - இளங்ேகா ெதரு வார்டு-2 , 2.புஞ்ைச புளியம்பட்டி 

(ந) - நாவலர் ெதரு வார்டு-2 , 3.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - வ.உ.சி ெதரு 

வார்டு-2 , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - சின்னசாமி ெதரு வார்டு-2 , 5.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - கிழேமல் ெதரு வார்டு-2 , 6.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ேக.வி.ேக.சாமி ெதரு வார்டு-2 , 7.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - பாரதிதாசன் ெதரு 

வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
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244 244 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி(சத்திரம் அருகில்) 

பு.புளியம்பட்டி638459    ,வடக்கு 

பார்த்த மத்திய தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ெதன்வடல் ெதரு வார்டு-2 , 2.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - மாதம்பாைளயம் ேராடு வார்டு-2 , 3.புஞ்ைச புளியம்பட்டி 

(ந) - காமராஜர் ெதரு வார்டு-2 , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - விேனாபா ெதரு 

வார்டு-3 , 5.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - கி ெபா விஸ்வநாதன் ெதரு வார்டு2 , 

6.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - திரு.வி.க. ெதரு வார்டு-18 , 7.புஞ்ைச புளியம்பட்டி 

(ந) - சுல்தான் ெதரு வார்டு-18 , 8.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - திரு.வி.க. இைண 

ெதரு  வார்டு-18 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் 
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245 245 ேக.வி.ேகஅரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்

ளி பு.புளியம்பட்டி638459    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமயஅைற 

ெதற்கு பகுதி

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-15 - திரு.வி.க. ெதரு , 2.புஞ்ைச புளியம்பட்டி 

(ந) வார்டு-15 - பாலசுப்ரமணியம் வதீி , 3.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-15 - 

காயிேதமில்லத் ெதரு , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-16 - ேசரன் வதீி , 

5.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-16 - ஔைவெதரு , 6.புஞ்ைச புளியம்பட்டி 

(ந) வார்டு-16 - நக்கீரன் ெதரு , 7.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-16 - கண்ணகி 

ெதரு , 8.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-16 - மாதவி ெதரு , 9.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-16 - ேதாட்டச்சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -
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246 246 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(சத்திரம் அருகில்) 

பு.புளியம்பட்டி638459    ,சத்திரம் 

அருகில் ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம்

1.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-18 - திரு.வி.க. இைண ெதரு , 

2.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-2 - எஸ்.ஆர்.டி. பின்புற ெதரு-1 , 

3.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-2 - எஸ்.ஆர்.டி. பின்புற ெதரு-2 , 

4.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-2 - எஸ்.ஆர்.டி. பின்புற ெதரு-3 , 

5.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-2 - எஸ்.ஆர்.டி. பின்புற ெதரு-4 , 

6.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-2 - எஸ்.ஆர்.டி. பின்புற ெதரு-5 , 

7.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-18 - பன்னர் ெசல்வம் ெதரு , 

8.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-3 - சுல்தான் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 66 of 81



19   நீலகிr ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
107   பவானிசாகர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

247 247 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(சத்திரம் அருகில்) 

பு.புளியம்பட்டி638459    ,ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைலக் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-3 - மாணிக்கமுதலியார் வதீி , 

2.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-3 - மைறமைலயடிகள் ெதரு , 

3.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-3 - மாணிக்கம் ெதரு , 4.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி 

(ந) வார்டு-3 - பி.எஸ்.சுந்தரம் ெதரு , 5.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-18 - 

ெதரு ெபயர் இல்ைல , 6.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-3 - விேனாபா வதீி , 

7.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-1 - கிழக்குேமல்ெதரு , 8.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி 

(ந) வார்டு-3 - பாரதிவதீி , 9.புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-3 - சுந்திரம்வதீி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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248 248 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(காவல் நிைலயம் 

அருகில்)புளியம்பட்டி638459    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ஜவஹர் ெதரு பகுதி வார்டு4,6,7,8 , 2.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - காமாட்சியம்மன்  ேகாவில் ெதரு வார்டு-5 , 3.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - சுல்தான் ெதரு வார்டு-4 , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

குமரன் ெதரு வார்டு-5 , 5.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - மாேதஸ்வரன்  ேகாவில் 

ெதரு வார்டு-6 , 6.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ஆசாத் ெதரு வார்டு-6 , 7.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - ெசாக்கப்ப ெதரு வார்டு-6 , 8.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

அண்ணா ெதரு வார்டு-7 , 9.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ராஜ வதீி வார்டு-8 , 

10.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - சேராஜினி வதீி வார்டு-9 , 11.புஞ்ைச புளியம்பட்டி 

(ந) - ெகம்பண்ணா ெதரு வார்டு-9 , 12.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - கட்ைடயப்பா 

ெதரு வார்டு-9 , 13.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - பாரதி ெதரு வார்டு-9 , 14.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - ரங்கப்பா சந்து வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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249 249 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி.(காவல் நைலயம் 

அருகில்)புளியம்பட்டி638459    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதி

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - தாகூர் ெதரு வார்டு-5,4 , 2.புஞ்ைச புளியம்பட்டி 

(ந) - தாகூர் இைண ெதரு வார்டு-5 , 3.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ெசங்குந்தபுரம் ெதன்வடல் ெதரு 1 வார்டு-4 , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ெசங்குந்தபுரம் ெதன்வடல் ெதரு 2 வார்டு-4 , 5.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ெசங்குந்தபுரம் ெதன்வடல் ெதரு 3 வார்டு-4 , 6.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ெசங்குந்தபுரம்  கிழேமல் ெதரு 1 வார்டு-4 , 7.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ெசங்குந்தபுரம் கிழேமல் ெதரு 2 வார்டு-4 , 8.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ெசங்குந்தபுரம் கிழேமல்  ெதரு 3 வார்டு-4 , 9.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ெசங்குந்தபுரம் கிழேமல் ெதரு 4 வார்டு-4 , 10.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

அண்ணா வதீி வார்டு-8 , 11.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - குமரன்வதீி வார்டு-5 , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  
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ளி பு.புளியம்பட்டி638459    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ஜவஹர் ெதரு வார்டு-7 , 2.புஞ்ைச புளியம்பட்டி 

(ந) - மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  வார்டு-7 , 3.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

கைலவாணர் ெதரு வார்டு-7 , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ேதேவந்திரா ெதரு 

வார்டு-7 , 5.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - பட்டக்காரர் ெதரு வார்டு-10 , 6.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - நம்பியூர் ேராடு வார்டு-10 , 7.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - 

ெகம்பண்ணா ெதரு வார்டு-9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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251 251 ேக.வி.ேகஅரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்

ளி பு.புளியம்பட்டி638459    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - தங்கசாைலத் ெதரு வார்டு-9 , 2.புஞ்ைச 

புளியம்பட்டி (ந) - ெசன்னிமைலத் ெதரு வார்டு-9 , 3.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) -

 சுப்பராயலு ெதரு வார்டு-9 , 4.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - பாரதி ெதரு வார்டு-9 

, 5.புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - சேராஜினி வதீி வார்டு-9 , 6.புஞ்ைச புளியம்பட்டி 

(ந) - ேதாட்டசாைல வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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252 252 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி 

ஆலாம்பாைளயம்638459    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பகுதி

1.(ெநாச்சிக்குட்ைட) (ஊ)புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ெநாச்சிக்குட்ைட , 

2.ெநாச்சிக்குட்ைட (ஊ)புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ஆலாம்பாைளயம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -
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ஆலாம்பாைளயம்638459    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 

பக்கம்

1.ெநாச்சிக்குட்ைட (ஊ)புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ேகாயில்புதூர் , 

2.ெநாச்சிக்குட்ைட ஊபுஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - அrசனகாலனி , 

3.ெநாச்சிக்குட்ைட ஊபுஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - ெபான்ேமடு , 

4.ெநாச்சிக்குட்ைட ஊபுஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) - நல்லகாளிபாைளயம் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்
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254 254 ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகாணமூைல638402    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.ேகாணமூைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ேகாணமூைல , 2.ேகாணமூைல 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 - அண்ணாநகர் , 3.ேகாணமூைல (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு1,2 - காந்திநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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255 255 ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகாணமூைல638402    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வலது 

பக்கம்

1.ேகாணமூைல(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வார்டு 1,2 - காந்திநகர் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகாணமூைல638402    ,ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேகாணமூைல(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வார்டு2 - ெசன்னிமூப்பன்புதூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊ.ஒ.நடு.நி.பள்ளி 

நஞ்சப்பகவுண்டன்புதூ638402    

,ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.ேகாணமூைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - நஞ்சப்பகவுண்டன் புதூர் , 

2.ேகாணமூைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 - நஞ்சப்பகவுண்டன்புதூர்காலனி 

, 3.ேகாணமூைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - நஞ்சப்பகவுண்டன்புதூர் 

ேதா.சா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊ.ஒ.நடு.நி.பள்ளி 

நஞ்சப்பகவுண்டன்புதூ638402    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.அக்கைரெநகமம்(வ.கி) ேகாணமூைல (ஊ) வார்டு 3 - அக்கைரெநகமம் , 

2.அக்கைரெநகமம் (வகி) ேகாணமூைல (ஊ) வார்டு 4 - அக்கைரெநகமம்புதூர் , 

3.அக்கைரெநகமம் (வ கி) ேகாணமூைல (ஊ) வார்டு 3 - 

அக்கைரெநகமம்ேதா.சாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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259 259 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிபைழயகைலயனூர்63840

2    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வலது பக்கம்

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - முருகர் வதீி 2 வார்டு 8 , 2.அrயப்பம்பாைளயம் 

(ேப) - அருந்ததியர் வதீி வடக்கு வார்டு 6 , 3.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - 

ஈஸ்வரன் வதீி வார்டு 8 , 4.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - அருந்ததியர் ெதரு 

வார்டு 6 , 5.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - முருகர் வதீி வார்டு 8 , 

6.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - நஞ்சப்பாவதீி வார்டு 8 , 7.அrயப்பம்பாைளயம் 

(ேப) - பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிபைழயகைலயனூர்63840

2    ,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

இடது பக்கம்

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7 - அண்ணா வதீி 1 , 

2.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7 - அண்ணா வதீி 2 , 

3.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7 - அண்ணா வதீி 3 , 

4.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7 - அண்ணாமைல வதீி , 

5.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 6 - சத்தி ஈேராடு ெநடுஞ்சாைல (பகுதி) , 

6.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7 - ராஜாஜி வதீி , 7.அrயப்பம்பாைளயம் 

(ேப) வார்டு 7 - அண்ணாமைல வதீி (ேதாட்டசாைலகள்) , 

8.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7 - ெபருமாள்ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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261 261 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிபைழயகைலயனூர்63840

2    ,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - காமாட்சியம்மன் ேகாவில்வதீி , 

2.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 8,9 - 

அrயப்பம்பாைளயம்ெகாடிகாத்தகுமரன்வதீி , 3.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) 

வார்டு 9 - ெகாடிகாத்த குமரன் வதீி , 4.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு9 - 

திருவள்ளுவர்வதீி , 5.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - ஆதிதிராவிடர்வதீி 

, 6.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - காணியாளர்வதீி , 

7.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9 - பவானிஆற்றுவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி பள்ளி 

ெபrயூர்638402    ,ெதற்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 13 - பட்டக்காரர் வதீி (ெகஞ்சநாயக்கனூர்) , 

2.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 13 - எல்ைலவாய் காந்தி நகர் 

(ெகஞ்சநாயக்கனூர்) , 3.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு13 - அழகிr காலனி  

(ெகஞ்சநாயக்கனூர்) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி பள்ளி 

ெபrயூர்638402    ,ெதற்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - காமராசர் வதீி வார்டு15 , 2.அrயப்பம்பாைளயம் 

(ேப) - ேகாடங்கி ரங்ைகயன் வதீி வார்டு14 , 3.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - 

திருமைல வதீி வார்டு 14 , 4.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - வ.உ.சி. வதீி  

ெகால்லூர் வார்டு 14 , 5.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - ெபருமாள் ேகாவில் வதீி 

வார்டு15 , 6.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - கட்டெபாம்மன் வதீி வார்டு 15 , 

7.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - சத்தி புளியம்பட்டி ேராடு வார்டு 15 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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264 264 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

இண்டியம்பாைளயம்(ெகாத்துக்காடு)6384

02    ,வடக்கு பார்த்த  கட்டிடம் 

வலது பக்கம்

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - பைழய ெகாத்துக்காடு  மாrயம்மன் ேகாவில் 

வதீி வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

இண்டியம்பாைளயம்(ெகாத்துக்காடு)6384

02    ,வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் இடது 

பக்கம்

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - சத்தி ஈேராடு ெமயின்  ேராடு  வார்டு 11 , 

2.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - ெகாண்டாமுத்தனூர் அருந்ததியர் வதீி வார்டு10 

, 3.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - ரங்ைகயன் வதீி வார்டு10 , 

4.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - அண்ணாநகர் (அrஜன காலனி) வார்டு 11 , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

இண்டியம்பாைளயம்(ெகாத்துக்காடு63402

)    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

இடது பக்கம்

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப)வார்டு 11 - சத்தி ஈேராடு ெமயின் ேராடு , 

2.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு11 - முனியன் வதீி 1 , 

3.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - குப்பன் வதீி 1 , 4.அrயப்பம்பாைளயம் 

(சி.சி.ஊ) வார்டு 11 - குப்பன் வதீி 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

இண்டியம்பாைளயம்(ெகாத்துக்காடு63402

)    ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு11 - வரீமாத்தி ேகாவில் வதீி , 

2.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - நாகரைண சாைல , 

3.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11 - அம்மாைச வதீி  1 , 

4.புதூக்கைலயனூர்(ேப) - புதூக்கைலயனூர் வார்டு11 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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268 268 அ.மகளிர்ேம.நி.பள்ளிதிம்ைமயன்புதூர்

அrயப்பம்பாைளயம்638402    

,வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

பகுதி

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - ேநருநகர்ேமற்குவதீி 1 வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 அ.மகளிர்ேம.நி.பள்ளிதிம்ைமயன்புதூர்

அrயப்பம்பாைளயம்638402    

,வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

ேமற்குபகுதி

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - ேநருநகர்ேமற்குவதீி 2 வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 அ.மகளிர்ேம.நி.பள்ளிதிம்ைமயன்புதூர்

அrயப்பம்பாைளயம்638402    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம் 

அைற எண்-24

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - ேநரு நகர் அருந்ததியர் வதீி வார்டு1 , 

2.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - சத்தி ஈேராடு ெநடுஞ்சாைல வார்டு 3 , 

3.அrயப்பம்பாைளயம்(ேப)வார்டு 3 - திம்ைமயன்புதூர்வதீி1,2 

த.புதூர்எக்ஸ்ெடன்சன்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 அ.மகளிர்ேம.நி.பள்ளிதிம்ைமயன்புதூர்

அrயப்பம்பாைளயம்638402    ,வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது பக்கம் 

அைறஎண் -23

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - ராஜ வதீி வார்டு 4 , 2.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) -

 அம்ேபத்கார் வதீி வார்டு 5 , 3.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - காந்தி வதீி 

(கரட்டூர்) வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

272 272 அ.மகளிர்ேம.நி.பள்ளிதிம்ைமயன்புதூர்

அrயப்பம்பாைளயம்638402    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் அைற எண்-22

1.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - சுப்ரமணியம் வதீி 1 வார்டு 5 , 

2.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - சுப்ரமணியம் வதீி 2 வார்டு 5 , 

3.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - ெபrயண்ணன் வதீி வார்டு 5 , 

4.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி வார்டு 5 , 

5.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) - மணியக்காரன் வதீி வார்டு 5 , 

6.அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5 - அrயப்பம்பாைளயம் மாrயம்மன் 

ேகாவில் வதீி, கரட்டூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ேவடச்சின்னானூர்638402    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வலது பக்கம்

1.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - ேவடசின்னானூர் , 

2.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - தம்மக்காவூர் , 

3.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

ேபாயகவுண்டனூர்அrசனகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ேவடச்சின்னானூர்638402    ,வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

இடது பக்கம்

1.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - நடுப்பாைளயம் , 

2.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - நடுப்பாைளயம் ஆ.தி.காலனி , 

3.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - சின்னகுட்ைடபுதூர் , 

4.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3 - தங்கநகரம் , 5.ெசண்பகப்புதூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - சாைலயூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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275 275 ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி 

ேவடச்சின்னானூர்638402    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2 - ெபாந்தலி தாசrயூர் , 

2.ெசண்பகப்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - முள்ளிக்காபாைளயம் , 

3.ெசண்பகப்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ெசண்பகப்புதூர் , 

4.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ெசன்னப்பனூர் , 

5.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - ஒப்பலவாடனூர் , 99.அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

குண்டிெபாம்மனூர்-638402    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - ேமட்டூர் , 2.ெசண்பகப்புதூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - குட்ைடேமட்டூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

குண்டிெபாம்மனூர்-638402    ,கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது பக்கம்

1.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - சிந்தாநாய்க்கன்பாைளயம் , 

2.ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1 - குண்டிெபாம்மனூர் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி உக்கரம்638402   

 ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வலது பக்கம்

1.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 1 - உக்கரம் , 2.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 7 - குப்பன்துைறகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி உக்கரம்638402   

 ,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

இடதுபக்கம்

1.உக்கரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2 - சமநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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280 280 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி உக்கரம்638402   

 ,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல 

பிரதான கட்டிடம்

1.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு7 - குப்பந்துைர , 2.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு7 - ெபாங்கியானூர் , 3.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு7 - 

குப்பன்துைற காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி-காளிகுளம்638402    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

அைற எண்.2

1.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு8 - காளிகுளம் , 2.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு12 - ேகத்தம்பாைளயம் , 3.உக்கரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு12 - 

கக்ராகுட்ைட , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி காளிகுளம்638402    

,ேமற்கு பார்த்த  தார்சு கட்டிடத்தின் 

அைற எண்.3

1.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு8 - காளிகுளம் , 2.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு6 - மல்லநாய்கன்பாைளயம் , 3.உக்கரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6 -

 அண்ணாநகர் , 4.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6 - மில்ேமடு , 

5.உக்கரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6 - எம் ஜி ஆர் நகர், ேதா.சாைலகள் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி சாணார்பாைளயம் 

638402    ,இடது பக்கம் கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம்

1.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு11 - சாணார்பாைளயம் , 2.உக்கரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - கக்கராக்குட்ைட (ேபாடிபாைளயம்) வார்டு12 , 3.உக்கரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) - கக்ராகுட்ைடகரடு வார்டு12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி சாணார்பாைளயம் 

638402    ,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 

வலது பக்கம்

1.உக்கரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) - மில்ேமடு வார்டு 12 , 2.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) - ெபrயார் நகர் வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

285 285 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

வண்டிபாைளயம்638402    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1.உக்கரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 - மதிப்பானூர் , 2.உக்கரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - கேணசபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

வண்டிபாைளயம்638402    ,ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

1.உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - வண்டிபாைளயம்கிழக்கு , 2.உக்ரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5 - வண்டிபாைளயம் ேமற்கு , 3.உக்ரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - வண்டிபாைளயம் காலனி , 4.உக்ரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு5 - ெவள்ளிநகர் , 5.உக்ரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 5 - குமார்நகர் 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி குள்ளம்பாைளயம்638454 

   ,வடக்கு பார்த்த கட்டிடம்

1.அரசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 - குள்ளம்பாைளயம் , 2.அரசூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - தாசநாயக்கனூர் , 3.அரசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 -

 அரசூர்  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி அரசூர்638454    

,வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது 

பக்கம்

1.மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - 

ேத.புரம்,கேணசபுரம்,அரசூர் பைழயூர்,அண்ணாநகர் , 2.மாக்கினாங்ேகாம்ைப 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - ஆ.தி.காலனி,கணபதிநகர்,அ.ெம.ேராடு,ெஜ 

ெஜ.நகர் , 3.மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - 

த.புதூர்.ஆ.தி.காலனி,தங்கநகர்,ேதா.சாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

289 289 ஊ.ஒ. ந.பள்ளி அரசூர்638454    

,வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது 

பக்கம்

1.மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - 

ேதவாங்கபுரம்,கேணசபுரம்,அரசூர்,பைழயூர்,அ.நகர் , 2.மாக்கினாங்ேகாம்ைப 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - அரசூர்ஆ.தி.காலனி,கண.நகர்,அ.ெம.ேராடு,ெஜ 

ெஜ.நகர் , 3.மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4 - 

தட்டாம்புதூர,த.பு.அ.காலனி,த.நகர்,ேதா.சாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

290 290 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி 

மாக்கினாங்ேகாம்ைப638454    ,ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - மாக்கினாங்ேகாம்ைப , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

மாக்கினாங்ேகாம்ைப638454    ,வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்கம்

1.மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - மங்களபுரம் 

ம.ஆதிதிராவிடர்காலனி , 2.மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

ெகாங்கரடு,ெவள்ளிமைலஆ.காலனி,ேதா.சாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 ஊ.ஒ.ந.பள்ளி அரசூர்638454    ,ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வலது பக்கம்

1.இண்டியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - இண்டியம்பாைளயம் 

ஆதிதிராவிடர்காலனி , 2.இண்டியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - 

இ.ேமட்டுப்புதூர் , 3.இண்டியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1 - 

இண்டியம்பாைளயம்கஸ்பா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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293 293 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி அரசூர்638454    

,ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது 

பக்கம்

1.இண்டியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

அரசூர்புதூர்,கண்ணதாசன்நகர்,நாய்க்கர்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் - -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

294 294 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி அரசூர்638454    

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது 

பக்கம்

1.இண்டியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2 - இ.ேமட்டுப்புதூர் , 

2.இண்டியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3 - 

குறவர்காலனிேதாட்டசாைலகள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 

Þìñ¢ : ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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