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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கூச்சூர்
- 635203
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,தெற்கு பார்த்ெ மேற்கு பகுெி

ொர்சு கட்டிடம்

1.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கூச்சூர் வார்டு 5 , 2.கண்ணன்டஹள்ளி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அம்ோசசநாயக்கனூர் வார்டு 5 , 3.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி)

5
Ü¬ùî¢¶
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ேற்றும் (ஊ) கூச்சூர்காலனி வார்டு 5 , 4.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
மசாளங்குட்சட , 5.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ராஜிவ்நகர் வார்டு 5 ,
6.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மொழனூர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -

2

2

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,கூச்சூர்
635203

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி

ொர்சு கட்டிடம்

1.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபருோள் குப்பம்

வார்டு 5 ,

2.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபத்ெநாயக்கனூர் வார்டு 5 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கூச்சூர்காலனி வார்டு 5 ,
4.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாட்டார்தகாட்டாய் வார்டு 5 ,
5.கண்ணன்டஹள்ளி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குருகப்பட்டி வார்டு 5 , 6.கண்ணன்டஹள்ளி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மசாழங்குட்சட வார்டு 5 , 7.கண்ணன்டஹள்ளி

(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) கூச்சூர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 3

3

அரசு மேல்நிசலப்பள்ளி
,கண்ணன்டஹள்ளி - 635 203

1.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கண்ணன்டஹள்ளி வார்டு 1 ,
,தெற்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

2.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கண்ணன்டஹள்ளி கூட்டுமராடு வார்டு 1 ,
3.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மஜ.ஆர்.நகர் வார்டு 1 , 4.கண்ணன்டஹள்ளி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காேராஜ்நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 1 of 55

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
51 ஊத்தங்கரை êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.
âí¢

1

2

4

4

5

5

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகட்டம்பட்டி வார்டு 1 , 2.கண்ணன்டஹள்ளி

தகட்டம்பட்டி(கண்ணன்டஹள்ளி) - 635

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ெிம்ேிநாய்க்கனூர் வார்டு 1 , 3.கண்ணன்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

203

(ஊ) ஆண்டிக்கானூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ ஓட்டுக் கட்டிடம்

அரசு மேல் நிசலப்பள்ளி
,கண்ணன்டஹள்ளி 635 203

1.கண்ணன்டஹள்ளி
,தெற்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கண்ணன்டஹள்ளி

வார்டு 1 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
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பார்த்ெ மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
6

6

அரசு மேல் நிசலப்பள்ளி
,கண்ணன்டஹள்ளி 635 203

7

7

8

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆெி ெிராவிடர் காலனி வார்டு 1 ,

2.கண்ணன்டஹள்ளி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கண்ணன்டஹள்ளி

கூட்டு மராடு வார்டு 1

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி புெிய ொர்சு

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கண்ணாண்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அத்ெிகானூர் வார்டு 1,2,3 , 99.அயல்நாடு

துவக்கப்பள்ளி,அத்ெிகானூர் 635203

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ
8

,தெற்கு

1.கண்ணன்டஹள்ளி
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õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பகுெி புெிய

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கண்ணாண்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அத்ெிகானூர் வார்டு 1,2,3 ,

துவக்கப்பள்ளி,அத்ெிகானூர் 635203

2.கண்ணாண்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஒட்டத்தெரு வார்டு 2 ,

,வடக்கு பார்த்ெ

3.கண்ணாண்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மநரு நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்
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தெற்கு பகுெி

ொர்சு

வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 2 of 55
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4
1.கண்ணாண்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அத்ெிகானூர் வார்டு 2,3 ,

அத்ெிகானூர் - 635203

2.கண்ணாண்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபரியதகாட்டாய் வார்டு 2 ,

,கிழக்கு பார்த்ெ

14

5
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தெற்கு பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம் .

3.கண்ணாண்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேரியகவுண்டனூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.நாகம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாகம்பட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நாகம்பட்டி 635 203

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெக்

மேற்கு புற ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.நாகம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பள்ளத்தூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பள்ளத்தூர் - 635 203

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நாகம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மோட்டூர், எர்ரப்ப நாய்க்கனூர் வார்டு 2 ,

,நாகம்பட்டி 635 203

2.நாகம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மோட்டுர் வார்டு

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்

,ோடரஹள்ளி - 635203

2.நாகம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இனாம் பிச்சு தகாண்டப்பள்ளி

வார்டு
வார்டு

3 ,
3 ,
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99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நாகம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோடரஹள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,ோடரஹள்ளி - 635203

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
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வாக்காளர்கள் 1.நாகம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோடரஹள்ளி, அரிசன காலனி

,கிழக்கு பார்த்ெ
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2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

மேற்கு பகுெி
13

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

தெற்கு பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம்
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நாகம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோடரஹள்ளி வார்டு 4 , 2.நாகம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்

,ோடரஹள்ளி - 635203

(ஊ) காட்டுக்காசன வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு பார்த்ெ

தெற்கு பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தபாம்மேபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கருங்கல்குட்சட வார்டு 3 , 2.தபாம்மேபள்ளி

,கருங்காலிப்பட்டி 635120

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கருங்காலிப்பட்டி வார்டு 3 , 3.தபாம்மேபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,வடக்கு

பார்த்ெ மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

கருங்காலிப்பட்டி காலனி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.தபாம்மேபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபாம்மேப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.தபாம்மேபள்ளி

,குண்மடப்பள்ளி 635120

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னூவட்டம் வார்டு 1 , 3.தபாம்மேபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,வடக்கு புற

கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

5
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பண்டாரம்தகாட்டாய் வார்டு 1 , 4.தபாம்மேபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
தசன்னப்பன்தகாட்டாய், வார்டு 1 , 5.தபாம்மேபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
தரட்டியார்வட்டம் வார்டு 1 , 6.தபாம்மேபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குண்மடப்பள்ளி
வார்டு

2 , 7.தபாம்மேபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சவுளூர் வார்டு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிகரலப்பள்ளி வார்டு
18

18

2 , 8.தபாம்மேபள்ளி

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தபாம்மேபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சப்பாணியூர் வார்டு 4 , 2.தபாம்மேபள்ளி (வ.கி)

,கருங்காலிப்பட்டி 635203

ேற்றும் (ஊ) காளிக்கவுண்டன்தகாட்டாய்

,வடக்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

(ஊ) ஜீடிகுப்பம்

வார்டு

வார்டு 4 , 3.தபாம்மேபள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கல்மலத்ெிப்பட்டி வார்டு 3 , 2.சிவம்பட்டி (வ.கி)

நடுப்பட்டி 635203

ேற்றும் (ஊ) நடுப்பட்டி வார்டு 3 , 3.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபான்னுசாேி

,மேற்கு பார்த்ெ

கிழக்கு புற ொர்சு கட்டிடம்

வட்டம் வார்டு 3 , 4.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாடார் நகர் வார்டு 3 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் வார்டு 4 , 2.சிவம்பட்டி (வ.கி)

நடுப்பட்டி 635203

ேற்றும் (ஊ) பாண்டவர்குட்சட வார்டு 4 , 3.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) முத்து

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

நகர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிவம்பட்டி வார்டு 1 , 2.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்

சிவம்பட்டி - 635203

(ஊ) எம் ஜி ஆர் நகர் வார்டு 1 , 3.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர்

,தெற்கு பார்த்ெ

மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

வார்டு 1 , 4.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோணிக்க கவுண்டர் வட்டம் வார்டு 1 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேந்ெிப்பட்டி வார்டு 3 , 2.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்

சிவம்பட்டி - 635203

(ஊ) ஐயர்வட்டம் வார்டு 2 , 3.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாவிந்ென் வட்டம்

,தெற்கு பார்த்ெ

கிழக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

வார்டு 2 , 4.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சாமுடி வட்டம் வார்டு 2 , 5.சிவம்பட்டி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாபால் வட்டம் வார்டு 2 , 6.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
பச்சப்பன் வட்டம் வார்டு 2 , 7.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குந்ெலன் வட்டம்
வார்டு 2 , 8.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாடார் மொட்டம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 5 of 55
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ெர்ேத்மொப்பு வார்டு 2 , 2.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்

ெருேமொப்பு - 635203

(ஊ) எக்மலரியான் தகாட்டாய் வார்டு 2 , 3.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,கிழக்கு பார்த்ெ

தெற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

5
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உப்புக்காரன் வட்டம் வார்டு 2 , 4.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோவுெசலயன்
வட்டம் வார்டு 2 , 5.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ரங்கப்பன் வட்டம் வார்டு 2 ,
6.சிவம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அோவாசச காலனி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

24

25

26

27

24

25

26

27

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேத்தூர்

வாக்காளர்கள் 1.ேத்தூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேத்தூர் , 2.ேத்தூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேத்தூர்பெி வார்டு

635203

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ ேத்ெிய ொர்சு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேத்தூர்

1.ேத்தூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேத்தூர் கீ ழ் வெி
ீ வார்டு 2 , 2.ேத்தூர் (வ.கி) ேற்றும் (

635203

ஊ) ேத்தூர் மேல் வெி
ீ , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

ேத்ெிய பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேத்தூர்

1.பட்ரஅள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ேத்தூர் (ஊ) ேத்தூர்

635203

ேத்தூர் (ஊ) ேத்தூர்பெி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி

, 2.பட்ரஅள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேத்தூர்

1.பட்ரஅள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ேத்தூர் (ஊ) ேத்தூர் கீ ழ் வெி
ீ

635203

ேற்றும் (ஊ) ேத்தூர் மேல் வெி
ீ , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேத்தூர்

1.பட்ரஅள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ேத்தூர் (ஊ) மூக்காக் கவுண்டனூர் வார்டு 4 , 2.பட்ர

635203

அள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ேத்தூர் (ஊ) மசாடத்ொன் தகாட்டாய் வார்டு 4 , 3.பட்ர அள்ளி

,தெற்கு பார்த்ெ மேற்கு பகுெி

ொர்சு கட்டிடம்

5
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(வ.கி) ேற்றும் ேத்தூர் (ஊ) சித்ொண்டிதகாட்டாய் வார்டு 4 , 4.பட்ர அள்ளி (வ.கி)
ேற்றும் ேத்தூர் (ஊ) அண்ணாநகர் வார்டு 4 , 5.பட்ர அள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ேத்தூர்
(ஊ) ேத்தூர்

29

30

29

30

வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ேத்தூர்

1.பட்ர அள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ேத்தூர் (ஊ தசட்டியப்பநகர் வார்டு 3 , 2.பட்ர அள்ளி

635203

(வ.கி) ேற்றும் ேத்தூர் (ஊ ேத்தூர் காலனி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

மேற்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி.

வாக்காளர்கள் 1.பட்ர அள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ேத்தூர் (ஊ) ஈச்சங்காடு வார்டு 3 , 2.பட்ர அள்ளி (வ.கி)

ஈச்சங்காடு 635203

ேற்றும் ேத்தூர் (ஊ ஈச்சங்காடு காலனி வார்டு 3 , 3.பட்ர அள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

,கிழக்கு மநாக்கிய

மேற்கு புற ொர்சு கட்டிடம்
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ேத்தூர் (ஊ புட்டாமூப்பர் தகாட்டாய் வார்டு 3 , 4.பட்ர அள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ேத்தூர்
(ஊ மகாபால் தகாட்டாய் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

31

32

33

31

32

33

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) சேத்துவபுரம் வார்டு 1,2 , 2.தகண்டிகாம்பட்டி

களர்பெி 635203

(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) களர்பெி வார்டு 1,2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ மேற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) களர்பெி வார்டு 1,2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

களர்பெி 635203

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,தெற்கு பார்த்ெ மேற்கு

பகுெி மேற்கு ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) களர்பெி வார்டு 1,2 , 2.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி)

களர்பெி 635203

ேற்றும்(ஊ) தகாத்ெமகாட்சட வார்டு 1,2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) ேசலயாண்டஹள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

ேசலயாண்டஹள்ளி 635206

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு
35

36

37

35

36

37

கட்டிடம்(பசழயது)
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) நாகனூர் வார்டு 3 , 2.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி)

ேசலயாண்டஹள்ளி - 635206

ேற்றும்(ஊ) பூசாரிதகாட்டாய் வார்டு 3 , 3.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

,கிழக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பகுெி.

மகாட்டானூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) மேகலாம்பட்டி வார்டு 4 , 2.தகண்டிகாம்பட்டி

மேக்கலாம்பட்டி 635206

(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) அங்கம்பட்டி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

ஓடு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) மோட்டூர் வார்டு 4 , 2.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி)

மேக்கலாம்பட்டி 635206

ேற்றும்(ஊ) மேலகாம்பட்டி வார்டு 4 , 3.தகண்டிகாம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

,தெற்கு பார்த்ெ

மேற்கு பகுெி கிழக்கு ொர்சு கட்டிடம்

பூத்ெேல்லி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மசானார அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) சாணிப்பட்டி காலனி வார்டு 1 , 2.மசானார

சாணிப்பட்டி 635203

அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) சாணிப்பட்டி வார்டு 1 , 3.மசானார

,மேற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) சகலாசப்பள்ளம் வார்டு 1 , 4.மசானார
அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) ோலக்கவுண்டர் வட்டம் வார்டு 1 , 5.மசானார
அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) நாடார் வட்டம் வார்டு 1 , 6.மசானார
அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) தவள்சளயன் வட்டம் வார்டு 1 , 7.மசானார
அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) சுந்ெரம் வட்டம் வார்டு 1 , 8.மசானார
அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) சகலாசபள்ளம் மகாணிக்கால்(எ)மேட்டுக்தகாட்டாய்
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

39

39

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மசானார அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) மகாடிப்பெி வார்டு 4 , 2.மசானார

மகாடிப்பெி 635203

அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) மகாடிப்பெி காலனி வார்டு 4 , 3.மசானார

,தெற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் ேத்ெிய பகுெி

அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) மகாடிப்பெி தகால்சல தகாட்டாய்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 4 ,

4.மசானார அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) ோெவன்தகாட்டாய் வார்டு 4 , 5.மசானார
அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) சவுளுக் தகாட்டாய்

வார்டு 3 , 6.மசானார

அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) பள்ளத்துக் தகாட்டாய்
40

40

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள்
1.மசானார அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர்
(ஊ) கவுண்டனூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மகாடிப்பெி 635203

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மசானார அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) மசானாரஹள்ளி

மகாடிப்பெி 635203

அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர். நகர் வார்டு 3 , 3.மசானார

,தெற்கு பாாாாத்ெ

கிழக்கு பகுெி மேற்கு ொர்சு கட்டிடம்

வார்டு 3 , 2.மசானார

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) பள்ளத்துக்தகாட்டாய் வார்டு 3 , 4.மசானார
அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) கவுண்டனூர் கூட்டு மராடு

வார்டு 3 , 5.மசானார

அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) சவுளூதகாட்டாய் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்
42

43

44

45

42

43

44

45

ஆெி ெிராவிட நல. துவக்கப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
1.மசானார அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) அத்ெிப்பள்ளம் காலனி

அத்ெிப்பள்ளம் 635203

2.மசானார அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) அத்ெிப்பள்ளம் வார்டு

,வடக்கு பார்த்ெ

வார்டு

2 ,

2 , 3.மசானார

ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி.

அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) சந்ெனங்தகாட்டாய் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.மசானார அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) கேலாபுரம் வார்டு 2 , 2.மசானார

கேலாபுரம், 635203

அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) அத்ெிப்பள்ளம் புெிய காலனி வார்டு 2 , 3.மசானார

,வடக்கு பார்த்ெ

புெிய ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி

அள்ளி(வ.கி)கவுண்டனூர் (ஊ) கேலாபுரம் கூட்டு மராடு

அரசு உயர்நிசலப்பள்ளி, வாலிப்பட்டி

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ரங்கம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கண்ணுகானூர் வார்டு 1 , 2.ரங்கம்பட்டி (வ.கி)

635306

ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) வாலிப்பட்டி வார்டு 1 , 3.ரங்கம்பட்டி (வ.கி)

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

ேற்றும்வாலிப்பட்டி (ஊ) கம்ோளனூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ரங்கம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) தபரேனூர் வார்டு 2 , 2.ரங்கம்பட்டி

தபரேனூர் 635306

(வ.கி) ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) ெஞ்சான்வட்டம் வார்டு 2 , 3.ரங்கம்பட்டி (வ.கி)

ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுெி

ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) காவல்காரன் தகாட்டாய் வார்டு 2 , 4.ரங்கம்பட்டி (வ.கி)
ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) அருந்ெெியர் வட்டம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ரங்கம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) கருப்மபரி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

கருப்மபரி 635306

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.ரங்கம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) கவுண்டப்பனூர் வார்டு 4 , 2.ரங்கம்பட்டி

சாலூர்- 635306

(வ.கி) ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) வாலிப்பட்டிமேட்டுக்தகாட்டாய் வார்டு 4 ,

,மேற்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் தெற்கு பகுெி

5
Ü¬ùî¢¶
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3.ரங்கம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) சாலூர் வார்டு 4 , 4.ரங்கம்பட்டி (வ.கி)
ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) கருத்ெகாளி தகாட்டாய் வார்டு 4 , 5.ரங்கம்பட்டி (வ.கி)
ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) சாசலக்தகாட்டாய் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

48

49

50

48

49

50

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் 1.ரங்கம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) கருப்பன்குட்டம் வார்டு 4 ,

சாலூர்- 635306

2.ரங்கம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) பனங்காடு வார்டு 4 , 3.ரங்கம்பட்டி

,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் ேத்ெிய பகுெி

(வ.கி) ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) நத்ெகயம்

அரசு உயர் நிசலப்பள்ளி, மவலாவள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.ரங்கம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் வாலிப்பட்டி (ஊ) மவலாவள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

635306

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

காலனி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கிழக்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) தபரியமஜாகிப்பட்டி வார்டு 4 ,

,தபரியமஜாகிப்பட்டி 635306

2.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) நடுமஜாகிப்பட்டி வார்டு 4 ,

பார்த்ெ ஓடு கட்டிடம்

,வடக்கு

3.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) சாலமஜாகிப்பட்டி வார்டு 4 ,
4.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) கணிகாரமஜாகிப்பட்டி வார்டு 4 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊரட்சி ஓன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) அந்மெரிப்பட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

அந்மெரிப்பட்டி 635306

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்குப் பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி
ஊரட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
,தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி 635306

53

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி வார்டு 1 ,
,வடக்கு

2.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) தகாடோண்டப்பட்டிகூட்டு சாசல

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்.

வார்டு 1 , 3.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) சுண்ணாம்பட்டி வார்டு 1 ,

ஊரட்சி ஓன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) ெிப்பம்பட்டி வார்டு 3 ,

அந்மெரிப்பட்டி 635306

2.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) வராகவுண்டனூர்
ீ
வார்டு 3 ,

,தெற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி

54
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3.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) தகாட்டபள்ளனூர் வார்டு 3 ,
4.தகாண்டிதரட்டிப்பட்டி(வ.கி)அந்மெரிப்பட்டி(ஊ) தகாக்காரப்பட்டி வார்டு

54

5
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3 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ) குட்லானூர் வார்டு 5 ,

துவக்கப்பள்ளி,முருக்கம்பட்டி 635306

2.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ) முருக்கம்பட்டி வார்டு 4 ,

,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு

3.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ) வண்டிகானூர் வார்டு 5 ,

பகுெி

4.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ) மகாட்டூர் வார்டு 4 ,
5.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ) மபாயர்தகாட்டாய் வார்டு 4 ,
6.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ)
ொொநகர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊரட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ)

தகாடோண்டபட்டி 635306

கீ ழ்சந்ெம்பட்டி வார்டு 1 , 2.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ)

,தெற்கு

பார்த்ெ ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி

5
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தகாடோண்டப்பட்டி காலனி வார்டு 2 ,
3.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ) மேல்சந்ெம்பட்டி வார்டு 1 ,

56

57

56

57

ஊரட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ) தகாடோண்டப்பட்டி வார்டு 2,3 ,

தகாடோண்டபட்டி 635306

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

பார்த்ெ ஓடு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி
ஊரட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு 3 ,

தகாடோண்டபட்டி 635306

2.தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ) அண்ணா நகர்

,வடக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி

காலனி வார்டு 3

,

3.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ) எம்..ஜி.ஆர்
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நகர் வார்டு 3 ,

4.ோரப்பநாயக்கன்பட்டி(வ.கி)தகாடோண்டப்பட்டி (ஊ) தபாத்துகான்வட்டம் வார்டு 3 ,
58

59

60

58

59

60

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மூக்கம்பட்டி(வ.கி)ஒட்டப்பட்டி (ஊ) புெிய ஒட்டப்பட்டி

ஒட்டப்பட்டி 635206

2.மூக்கம்பட்டி(வ.கி)ஒட்டப்பட்டி (ஊ) பசழய ஒட்டப்பட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

,கிழக்கு பார்த்ெ

வார்டு 1 ,

ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மூக்கம்பட்டி(வ.கி)ஒட்டப்பட்டி (ஊ) புளியாண்டப்பட்டி வார்டு 4 , 2.ஒட்டப்பட்டி (ஊ)

துவக்கப்பள்ளி,புளியாண்டப்பட்டி 635206

புளியாண்டப்பட்டி காலனி வார்டு 4 , 3.மூக்கம்பட்டி(வ.கி)ஒட்டப்பட்டி (ஊ)

,கிழக்கு பார்த்ெக் ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு

பரசுராேக்கவுண்டனூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.மூக்கம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் ஒட்டப்பட்டி (ஊ) ோெம்பெி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

ோெம்பெி - 635206

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மூக்கம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் ஒட்டப்பட்டி (ஊ) மூக்கம்பட்டி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

மூக்கம்பட்டி - 635206

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) மபாக்கம்பட்டி வார்டு 3 , 2.பாமளத்மொட்டம்

மபாக்கம்பட்டி 635206

(வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) கன்னியப்பன் வட்டம் வார்டு

,வடக்கு பார்த்ெ

3 , 3.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி)

ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி

ேற்றறும் (ஊ) ஒட்டுக்கல்லனூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) கரடனூர் வார்டு 3 , 2.பாமளத்மொட்டம்

கரடனூர் 635206

(வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) எொர்லப்பட்டி வார்டு 3 , 3.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும்

,மேற்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம்

(ஊ) இராேநாயக்கன் தகாட்டாய் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயர் நிசலப்பள்ளி

1.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) ெிப்பம்பட்டி வார்டு 1 , 2.பாமளத்மொட்டம்

பாமளத்மொட்டம், 635206

,வடக்கு

பார்த்ெ மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) இந்ெிரா நகர்

வார்டு 1 , 3.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும்

(ஊ) தஜய்நகர் வார்டு 1 , 4.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) ெிருப்பெி வட்டம்
வார்டு 1 , 5.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) பாமளத்மொட்டம் வார்டு 1 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

அரசு உயர் நிசலப்பள்ளி
,பாமளத்மொட்டம் - 635206

1.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) சின்னப்பாமளமொட்டம் வார்டு 2 ,
,வடக்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

2.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) மூங்கம்பட்டி வார்டு 2 , 3.பாமளத்மொட்டம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) தோளகனூர் வார்டு 2 , 4.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும் (ஊ)
நடுவூர் வார்டு 2 , 5.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) குறிஞ்சி கங்சகபுரம்
வார்டு 2 , 6.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) சநனர் தகாட்டாய் வார்டு 2 ,
7.பாமளத்மொட்டம் (வ.கி) ேற்றறும் (ஊ) காட்டு ோரியம்ேன் மகாவில் வார்டு 2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

66

66

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காட்டுதவன்ற அள்ளி

காட்டுதவன்றவள்ளி 635206

2.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காட்டுதவன்ற அள்ளி காலனி வார்டு 1 ,

,தெற்கு

பார்த்ெ முென்சே ஓடு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 1 ,

3.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பறப்பட்டி வார்டு 1 , 4.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி)
ேற்றும் (ஊ) குப்பனூர் வார்டு 1 , 5.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஒட்டர் தெரு
வார்டு

67

67

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பீராஜினூர் வார்டு 2 , 2.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி)

அயிலம்பட்டி 635206

ேற்றும் (ஊ) அயிலம்பட்டி வார்டு 2 , 3.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பூெனூர்

,கிழக்கு பார்த்ெ

ேங்களுர் ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுெி

வார்டு 2 , 4.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பூெனூர் அருந்ெெியர் காலனி
2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசன்றாய நகர்

பாரண்டபள்ளிபுதூர் 635206

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாரண்டப்பள்ளி புதூர் வார்டு 3 , 3.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

,மேற்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

வார்டு 3 , 2.பாரண்டப்பள்ளி

5
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(ஊ) பாரண்டப்பள்ளி வார்டு 3 , 4.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்ன
பாரண்டப்பள்ளி வார்டு 3 , 5.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எொர்ரலப்பட்டி
வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

69

70

69

70

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பீராஜினூர் வார்டு 2 , 2.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி)

ொெம்பட்டி 635206

ேற்றும் (ஊ) அயிலம்பட்டி வார்டு 2 , 3.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பூெனூர்

,தெற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி

வார்டு 2 , 4.பாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பூெனூர் அருந்ெெியர் காலனி

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ொெம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோவத்தூர் வார்டு 1 , 2.ொெம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்

ோவத்தூர் கூட்டு மராடு 635206

(ஊ) குந்தூர் வார்டு 2 , 3.ொெம்பட்டி (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு

Ü¬ùî¢¶
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,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு
71

71

பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜிங்கல்கெிரம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஜிங்கல்கெிரம்பட்டி வார்டு 1 ,

பாப்பானூர் 635201

2.ஜிங்கல்கெிரம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாப்பானூர் வார்டு 1 , 3.ஜிங்கல்கெிரம்பட்டி

,தெற்குப் பார்த்ெ

ஓடுகட்டிடம் கிழக்கு பகுெி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பந்ெரவல்லி வார்டு
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜிங்கல்கெிரம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எலுேிச்சம்பள்ளம் வார்டு 2 ,

பாப்பானூர் 635201

2.ஜிங்கல்கெிரம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேல்தகாசப்பட்டி வார்டு 2 ,

,தெற்குப் பார்த்ெ

ஓடு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி

5
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3.ஜிங்கல்கெிரம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கீ ழ்தகாசப்பட்டி வார்டு 2 ,
4.ஜிங்கல்கெிரம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) முதுகாம்பட்டி வார்டு 2 ,
5.ஜிங்கல்கெிரம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசட்டியூர் வார்டு 2 , 6.ஜிங்கல்கெிரம்பட்டி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பனங்காட்டூர் வார்டு 3 , 7.ஜிங்கல்கெிரம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
புது மோட்டூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

73

74

75

76

73

74

75

76

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ெிருவணப்பட்டி

ெிருவனப்பட்டி , 635304

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ெிருவணப்பட்டி காலனி , 3.ெிருவணப்பட்டி

,வடக்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ெிருவணப்பட்டி , 2.ெிருவணப்பட்டி
(வ.கி)

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 முத்ெம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ெிருவணப்பட்டி

சின்னகாோட்சிப்பட்டி, 635304

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சின்ன காோட்சிப் பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

,தெற்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 சின்ன ஆனந்தூர் , 2.ெிருவணப்பட்டி

பார்த்ெ மேற்கு பகுெி அஸ்தபட்டாஸ்

வாக்காளர்கள் -

சீட் கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ெிருவணப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 5 தபரியகாோட்சிப் பட்டி ,

துவக்கப்பள்ளிசின்னகாோட்சிப்பட்டி,

2.ெிருவணப்பட்டி

635304

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ மேற்கு பகுெி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 மேட்டுச்மசரி , 99.அயல்நாடு வாழ்

கூடுெல் ொர்சு கட்டிடம்
அரசு மேல்நிசலப்பள்ளி ஆனந்தூர் -

1.ஆனந்தூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆனந்தூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635306

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

ொர்சு கட்டிடம்
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3

4

அரசு மேல்நிசலப்பள்ளி ஆனந்தூர் -

1.ஆனந்தூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆனந்தூர் தெற்குபகுெி மொலம்பெி வார்டு 2 ,

635306

2.ஆனந்தூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகாட்டாவூர்,கரியம்பெி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மேற்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி

ொர்சு கட்டிடம்
அரசு மேல்நிசலப்பள்ளி ஆனந்தூர் -

வாக்காளர்கள் 1.ஆனந்தூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசங்கம்பட்டி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635306

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய, நடுநிசலப்பள்ளி

1.ஆனந்தூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) துளசம்பட்டி வார்டு

நடுப்பநாய்க்கன்பட்டி(ரங்கனூர்) -635306

(ஊ) நடுப்ப நாய்க்கன்பட்டி வார்டு

,மேற்கு பார்த்ெ வடக்கு புறமுள்ள ொர்சு

புதூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.தரட்டிப்பட்டி(வ.கி) ேற்றும்

வாணிப்பட்டி (ஊ) சீங்கம்பட்டி வார்டு 1 ,

அம்ேன்மகாயில்பெி - 635112

2.தரட்டிப்பட்டி(வ.கி) ேற்றும்

வாணிப்பட்டி (ஊ) அம்ேன் மகாவில்பெி வார்டு 1 ,

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி.

3.தரட்டிப்பட்டி(வ.கி) ேற்றும்

வாணிப்பட்டி (ஊ) சுண்ணாம்பெி வார்டு 2 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.தரட்டிப்பட்டி(வ.கி) ேற்றும் வாணிப்பட்டி (ஊ) தரட்டிப்பட்டி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

தரட்டிபட்டி 635207

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

,கிழக்கு பார்த்ெ

3 , 2.ஆனந்தூர் (வ.கி) ேற்றும்

3 , 3.ஆனந்தூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேல்பெி,

புெிய ொர்சு கட்டிடம்(வடக்கு பகுெி)
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தரட்டிப்பட்டி(வ.கி) ேற்றும்

வாணிப்பட்டி (ஊ) தகாரப்பநாயக்கன்பட்டி வார்டு 4 ,

தரட்டிபட்டி 635207

2.தரட்டிப்பட்டி(வ.கி) ேற்றும்

வாணிப்பட்டி (ஊ) தகால்லப்பட்டி வார்டு 4 ,

3.தரட்டிப்பட்டி(வ.கி) ேற்றும்

வாணிப்பட்டி (ஊ) சாேிநாென் நகர் வார்டு 4 ,

,கிழக்கு பார்த்ெ

புெிய ொர்சு கட்டிடம்(தெற்கு பகுெி)

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தரட்டிப்பட்டி(வ.கி) ேற்றும் காட்டுப்பட்டி (ஊ) காட்டுப்பட்டி வார்டு 1 , 2.காட்டுப்பட்டி

காட்டுப்பட்டி 635304

(ஊ) புதூர்

,வடக்கு பார்த்ெ

வார்டு 1 , 3.காட்டுப்பட்டி (ஊ) அண்ணா நகர்

வார்டு 2 , 4.காட்டுப்பட்டி

புெிய ொர்சு கட்டிடம்

(ஊ) ேணல் பள்ளம் வார்டு 2 , 5.காட்டுப்பட்டி (ஊ) அப்புநகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.சாலேரத்துப்பட்டி (வ,கி) ேற்றும் (ஊ) சாலேரத்துப்பட்டி வார்டு 1 ,

சாலேரத்துப்பட்டி 635304

2.சாலேரத்துப்பட்டி (வ,கி) ேற்றும் (ஊ) குருகப்பட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மேற்குப்

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ேங்களூர் ஓட்டு

வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சாலேரத்துப்பட்டி (வ,கி) ேற்றும் (ஊ) சந்தூர் வார்டு 2 , 2.சாலேரத்துப்பட்டி (வ,கி)

சாலேரத்துப்பட்டி 635304

ேற்றும் (ஊ) பப்ரிகானூர் வார்டு 2 , 3.சாலேரத்துப்பட்டி (வ,கி) ேற்றும் (ஊ) தபாடார்

,மேற்குப்

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ேங்களூர் ஓட்டு

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.சாலேரத்துப்பட்டி (வ,கி) ேற்றும் (ஊ) ஓசலப்பட்டி மேற்கு வார்டு 4,5 , 99.அயல்நாடு

ஓசலப்பட்டி 635304

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்குப் பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.சாலேரத்துப்பட்டி (வ,கி) ேற்றும் (ஊ) ஓசலப்பட்டி கிழக்கு வார்டு 4,5 ,

ஓசலப்பட்டி 635304

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஒன்னகசர

சூளகசர - 635304

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் சூளகசர (ஊ) சூளகசர வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ொர்சு கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஒன்னகசர

சூளகசர - 635304

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் சூளகசர (ஊ) மேட்டு சூளகசர வார்டு2 , 99.அயல்நாடு

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி .

1.ஒன்னகசர

பாப்பாரப்பட்டி 635304

(வ.கி) ேற்றும் சூளகசர (ஊ) குண்டு பாப்பாரப்பட்டி வார்டு 3 , 3.ஒன்னகசர

,கிழக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் சூளகசர (ஊ) பாப்பாரப்பட்டி வார்டு 3 , 2.ஒன்னகசர

ேற்றும் சூளகசர (ஊ) புதூர் வார்டு 3 , 4.ஒன்னகசர

(வ.கி)

5
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(வ.கி) ேற்றும் சூளகசர (ஊ)

ோென்தகாட்டாய் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 91

91

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஒன்னகசர

ஒன்னகசர - 635304

(வ.கி) ேற்றும் சூளகசர (ஊ) கும்ேனூர் வார்டு 2 1 , 3.ஒன்னகசர

,கிழக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் சூளகசர (ஊ) ஒன்னகசர வார்டு 1 , 2.ஒன்னகசர

சூளகசர (ஊ) பள்ள சூளகசர

வார்டு 1 , 4.ஒன்னகசர

காட்டு ெிம்ேன்தகாட்டாய் வார்டு 1 , 5.ஒன்னகசர

(வ.கி) ேற்றும்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ேற்றும் சூளகசர (ஊ)

(வ.கி) ேற்றும் சூளகசர (ஊ)

ேல்லாபுரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 92

93

92

93

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தபரியதகாட்டகுளம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 தசட்டிப்பட்டி ,

தசட்டிப்பட்டி , 635304

2.தபரியதகாட்டகுளம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 சவரம்பட்டி ,

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்

3.தபரியதகாட்டகுளம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 லக்கம்பட்டி , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.தபரிய தகாட்டகுளம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 தசங்கழன ீர்பட்டி ,

தசங்கழநீர்ப்பட்டி , 635304

2.தபரியதகாட்டகுளம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 தபரியதகாட்டகுளம் ,

3.தபரியதகாட்டகுளம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னதகாட்டகுளம் , 99.அயல்நாடு வாழ்

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

,வடக்கு

வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி - எம்.
தவள்ளாளப்பட்டி,635304

95

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1.எம். தவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி),மேட்டுொங்கல்

(ஊ) வார்டு 3எம். தவள்ளாளப்பட்டி ,

,தெற்கு பார்த்ெ 2.எம். தவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி),மேட்டுொங்கல் (ஊ) வார்டு 4 பச்சனாம்பட்டி ,

கிழக்குபகுெி ொர்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மேட்டுொங்கல் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேட்டுொங்கல் , 99.அயல்நாடு வாழ்

மேட்டுத்ொங்கல், 635304

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

5
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பார்த்ெ தெற்கு பகுெி புெியொர்சு கட்டிடம்
96

97

98

96

97

98

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மேட்டுொங்கல்

மேட்டுத்ொங்கல், 635304

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாழி நாயக்கன் பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.வரணகுப்பம்
ீ

மவலம்பட்டி, 635304

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 தசாரக்காபட்டி , 3.வரணகுப்பம்
ீ

,தெற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 மவலம்பட்டி புதூர் , 2.வரணகுப்பம்
ீ
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி.

வார்டு 3 தகால்லபட்டி , 4.வரணகுப்பம்
ீ

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

தவண்ணாம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.வரணகுப்பம்
ீ
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 5 காட்டனூர் , 2.வரணகுப்பம்
ீ

வரணகுப்பம்
ீ
, 635304

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 கெிரம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1
(வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
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வடக்கு பகுெி ேங்களுர் சீட் கட்டிடம்
99

99

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.வரணகுப்பம்
ீ

வரணகுப்பம்
ீ
, 635304

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 தவண்ணாம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 வரணகுப்பம்
ீ
, 2.வரணகுப்பம்
ீ
(வ.கி)

ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.சந்ெிரப்பட்டி

சந்ெிரப்பட்டி ,635304

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 சந்ெிரப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.சந்ெிரப்பட்டி

சந்ெிரப்பட்டி ,635304

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 தவள்ளிேசல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சின்னசந்ெிரப்பட்டி , 2.சந்ெிரப்பட்டி

ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பகுெி.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சந்ெிரப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 மவடப்பட்டி , 2.சந்ெிரப்பட்டி

மவடப்பட்டி , 635304

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 தசங்கல்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி

கல்லாவி - 635304

(வ.கி) ,கல்லாவி

,மேற்கு பார்த்ெ

(வ.கி)

(ஊ) வார்டு 1 உசடயார் தெரு , 2.பனேரத்துபட்டி

(ஊ) வார்டு 1 ேஜித் தெரு , 3.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ)

கிழக்கு புறம் ொர்சு கட்டிடம் அசற

வார்டு 4 அண்ணா நகர் , 4.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 4 ஜசடயன்

எண்.8

பள்ளம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 4 பணேரத்துப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

கல்லாவி - 635304

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

கிழக்கு புறம் புெிய ொர்சு கட்டிடம்
அசற எண்.6
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4

அரசு ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) தசன்றாயபண்டாரம் தெரு , 2.பனேரத்துபட்டி

கல்லாவி - 635304

(வ.கி),கல்லாவி

,மேற்கு பார்த்ெ

(ஊ) வார்டு 1 அண்ணா சாசல , 3.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி

கிழக்கு புறம் புெிய ொர்சு கட்டிடம்

(ஊ) அஞ்சலக தெரு , 4.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 1 மவலாயுெ

அசற எண்.2

தசட்டி தெரு , 5.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 1 உசடயார் தெரு ,

5
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99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 106

106

அரசு ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 1 ேஜித் தெரு , 2.பனேரத்துபட்டி

கல்லாவி - 635304

(வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 1 மபாயர் தெரு , 3.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ)

,மேற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு புறம் அசற

வார்டு 1 துசரசாேி நாயுடு தெரு , 4.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 1

எண்.1

கிருஷ்ணதசட்டி தெரு , 5.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 1 குழந்செ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தசட்டி தெரு , 6.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 1 ராஜ வெி
ீ ,
7.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 1 எம்.ஜி.ஆர் தெரு , 8.பனேரத்துபட்டி
(வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 1 முருகன் தெரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 107

108

107

108

அரசு ேகளிர் உயர்நிசலபள்ளி,

1.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 3 மவலாயுெ காலனி , 2.பனேரத்துபட்டி

கல்லாவி - 635304

(வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 3 அம்மபத்கார் நகர் , 3.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி

,தெற்கு பார்த்ெ

புெிய ொர்சு கட்டிடம் வடமேற்கு ேத்ெிய

(ஊ) வார்டு 3 மபாயர் தெரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம் பகுெி அசற எண்.1
அரசு தபண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 3 துசரசாேி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

கல்லாவி - 635304

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

வடமேற்கு ேத்ெிய புெிய ொர்சு கட்டிடம்
அசற எண். 25
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3

4

அரசு தபண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 4 இருளர் தெரு , 2.பனேரத்துபட்டி

கல்லாவி - 635304

(வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 4 மபாயர் தெரு , 3.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ)

,மேற்கு பார்த்ெ

புெிய ொர்சு கட்டிடம் அசற எண்.23

வார்டு 4 மேட்டு காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) வார்டு 2 & 5 தபருோள் நாயக்கன்பட்டி ,

தபருோள்நாய்க்கன்பட்டி , 635304

2.பனேரத்துபட்டி (வ.கி),கல்லாவி (ஊ) 2 ம் பிரிவு கல்லாவி (ஊ) , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மேற்கு பார்த்ெ புெிய ொர்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

வடக்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.வராச்சிகுப்பம்
ீ

கருவானூர் 635207

112

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,வடக்குப் பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஓபிலி நாய்க்கம்பட்டி வார்டு 2 , 2.வராச்சிகுப்பம்
ீ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ொெி நாய்க்கம்பட்டி வார்டு 2 , 3.வராச்சிகுப்பம்
ீ

ொர்சு கட்டிடம்

(ஊ) கருவானூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.வராச்சிகுப்பம்
ீ

வராச்சிகுப்பம்
ீ
635304

ேற்றும் (ஊ) கூராக்குப்பட்டி வார்டு 2 , 3.வராச்சிகுப்பம்
ீ

,கிழக்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வராச்சிகுப்பம்
ீ
வார்டு 1 , 2.வராச்சிகுப்பம்
ீ
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

புெிய ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுெி

காவளிக்கானூர் வார்டு

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.வராச்சிகுப்பம்
ீ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் குரும்பர்தெரு வார்டு 2

வராச்சிகுப்பம்
ீ
- 635304

2.வராச்சிகுப்பம்
ீ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாகேரத்துப்பள்ளம் வார்டு

,தெற்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

புெிய ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கஞ்சனூர்

தகரிமகப்பள்ளி 635304

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

(வ.கி)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 , 99.அயல்நாடு

(வ.கி) ேற்றும் தகரிமகப்பள்ளி (ஊ) பூர்கலப்பள்ளி வார்டு 3 ,

ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பாகம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.கஞ்சனூர்

கஞ்சனூர் - 635304

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் தகரிமகப்பள்ளி (ஊ) கஞ்சனூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

புெிய ொர்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மகாளளப்பட்டி

தகரிமகப்பள்ளி 635304

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் தகரிமகப்பள்ளி (ஊ) படவனூர் வார்டு 2 ,

ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பாகம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மகாளளப்பட்டி

தகரிமகப்பள்ளி 635304

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் தகரிமகப்பள்ளி (ஊ) மகாளளப்பட்டி வார்டு 2 ,

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.குள்ளம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் தகரிமகப்பள்ளி (ஊ) குள்ளம்பட்டி வார்டு 1 ,

குல்லம்பட்டி - 635203

2.குள்ளம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் தகரிமகப்பள்ளி (ஊ) அெிவரம்பட்டி
ீ
வார்டு 1 ,

ொர்சு கட்டிடம்.

3.குள்ளம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் தகரிமகப்பள்ளி (ஊ) பிள்ளியனூர் வார்டு 1 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.படப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) படப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.படப்பள்ளி

படப்பள்ளி - 635306

(ஊ) பட்டகாணூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

,மேற்கு பார்த்ெ

துசண ொர்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.படப்பள்ளி

படப்பள்ளி - 635306

படப்பள்ளி காலனி

,கிழக்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சரட்டூர் வார்டு 3 , 2.படப்பள்ளி
வார்டு 4 , 3.படப்பள்ளி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குண்டல் ேடுகு

துசண ொர்சு கட்டிடம் வடமேற்கு பகுெி. வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊ ஒ துவக்கப்பள்ளி புதுக்காடு(எ)

1.படப்பள்ளி

தபருோள்குப்பம் 635207

ேற்றும் (ஊ) தபருோள் குப்பம் காலனி

,கிழக்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபருோள்குப்பம் வார்டு 1 , 2.படப்பள்ளி

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் (வடக்கு பாகம்)

-

ஊ ஒ துவக்கப்பள்ளி புதுக்காடு(எ)

1.படப்பள்ளி

தபருோள்குப்பம் 635207

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

(வ.கி)

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புதுக்காடு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

5
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பார்த்ெ புெிய ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு
123

124

123

124

பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி .

1.படப்பள்ளி

கணக்கம்பட்டி 635207

ேற்றும் (ஊ) படப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

125

127

126

127

,தெற்கு பாகம் கிழக்கு பார்த்ெ

-

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி , பசந்ெி 1.சாேல்பட்டி (வ கி) ேற்றும் (ஊ) காஞ்சம்பெி வார்டு 3 , 2.சாேல்பட்டி (வ கி) ேற்றும்
- 635306

126

(வ.கி)

கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி , பசந்ெி 1.சாேல்பட்டி (வ கி) ேற்றும் (ஊ) பசந்ெி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
635306

125

,வடக்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கணக்கம்பட்டி வார்டு 5 , 2.படப்பள்ளி

,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு

(ஊ) மோட்டூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம் வடக்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சாேல்பட்டி (வ கி) ேற்றும் (ஊ) சாேல்பட்டி கிழக்கு வார்டு 1 , 2.சாேல்பட்டி (வ கி)

சாேல்பட்டி 635306

ேற்றும் (ஊ) அம்மபத்கார் நகர் வார்டு 1 , 3.சாேல்பட்டி (ஊ) இரயில்மவ காலனி

,மேற்கு பார்த்ெ

ேத்ெிய பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஓன்றியதுவக்கப்பள்ளி

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.சாேல்பட்டி (வ கி) ேற்றும் (ஊ) சாேல்பட்டி கிழக்கு வார்டு 1 , 2.சாேல்பட்டி (வ கி)

சாேல்பட்டி 635306

ேற்றும் (ஊ) சாேல்பட்டி அம்மபத்கர் நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,தெற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் (மேற்கு பகுெி)

வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஓன்றியதுவக்கப்பள்ளி

1.சாேல்பட்டி (வ கி) ேற்றும் (ஊ) சாேல்பட்டி மேற்கு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

சாேல்பட்டி 635306

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் (கிழக்கு பகுெி)
அரசினர் மேல்நிசலப்பள்ளி,சாேல்பட்டி

1.சாேல்பட்டி(வ,கி) ேற்றும் (ஊ) கனிச்சி வார்டு 3 , 2.சாேல்பட்டி(வ,கி) ேற்றும் (ஊ)

635306

கங்கானூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

5
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(மேற்கு பகுெி)
130

130

அரசினர் மேல்நிசலப்பள்ளி,சாேல்பட்டி

1.சாேல்பட்டி(வ,கி) ேற்றும் (ஊ) நாகல்பட்டி வார்டு 4 , 2.சாேல்பட்டி(வ,கி) ேற்றும்

635306

(ஊ) சுப்பிரேணி நகர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ ேத்ெிய ொர்சு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி
131

132

131

132

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நார்லப்பள்ளி (வ கி) ேற்றும் (ஊ) குள்ளகானப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.நார்லப்பள்ளி (வ

குள்ளுகானப்பள்ளி 635306

கி) ேற்றும் (ஊ) படொசம்பட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நார்லப்பள்ளி (வ கி) ேற்றும் (ஊ) கூர்சம்பட்டி வார்டு 2 , 2.நார்லப்பள்ளி (வ கி)

குள்ளுகானப்பள்ளி(படொசம்பட்டி) 635306

ேற்றும் (ஊ) ஒட்டப்பட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,தெற்கு பார்த்ெ புெிய ொர்சு கட்டிடம்,
133

133

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நார்லப்பள்ளி (வ கி) ேற்றும் (ஊ) நார்லப்பள்ளி வார்டு 3 , 2.நார்லப்பள்ளி (வ கி)

நார்லப்பள்ளி - 635306

ேற்றும் (ஊ) பரசனூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நார்லப்பள்ளி (வ கி) ேற்றும் (ஊ) சாவடியூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

சாவடியூர் - 635306

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி மக.

1.மக. எட்டிப்பட்டி(வ கி) ேற்றும் (ஊ) மக. எட்டிப்பட்டி மேற்கு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

எட்டிப்பட்டி 635306

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

5
Ü¬ùî¢¶
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ொர்சு கட்டிடம் (கிழக்கு பாகம்)
136

137

136

137

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி, மக.

1.மக. எட்டிப்பட்டி(வ கி) ேற்றும் (ஊ) மக. எட்டிப்பட்டி கிழக்கு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

எட்டிப்பட்டி - 635306

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுெி.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி மக.

1.மக. எட்டிப்பட்டி(வ கி) ேற்றும் (ஊ) கூனம்பட்டி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

எட்டிப்பட்டி 635306

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
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ொர்சு கட்டிடம் (மேற்கு பாகம்)
138

139

138

139

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கீ ழ்

1.மக. எட்டிப்பட்டி(வ கி) ேற்றும் (ஊ) முக்கரம்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

எட்டிப்பட்டி - 635306

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மக. எட்டிப்பட்டி(வ கி) ேற்றும் (ஊ) குோரம்பட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நடுநிசலப்பள்ளி,குோரம்பட்டி 635306

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி
ொர்சுகட்டிடம்
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4

அரசு ேகளிர் உயர்நிசலப்பள்ளி,

1.குன்னத்தூர்(வ கி) ேற்றும் (ஊ) குன்னத்தூர் வார்டு 2 , 2.குன்னத்தூர்(வ கி) ேற்றும்

குன்னத்தூர் - 635206

(ஊ) லட்சுேணதகாட்டாய் வார்டு

,வடக்கு பார்த்ெ

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு புற மேற்கு பகுெி
141

141

அரசு ேகளிர் உயர்நிசலப்பள்ளி,

1.குன்னத்தூர்(வ கி) ேற்றும் (ஊ) ஆெிெிராவிடர்காலனி வார்டு 2 , 2.குன்னத்தூர்(வ கி)

குன்னத்தூர் - 635206

ேற்றும் (ஊ) அருந்ெெியர் தெரு வார்டு 2 , 3.குன்னத்தூர்(வ கி) ேற்றும் (ஊ)

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு புற கிழக்கு பகுெி தசன்னானூர் வார்டு
142

143

144

145

142

143

144

145

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ்

அரசு ேகளிர் உயர்நிசலப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள்
1.குன்னத்தூர்(வ கி) ேற்றும் (ஊ) குன்னத்தூர் வார்டு 2 , 2.குன்னத்தூர்(வ கி) ேற்றும்

குன்னத்தூர் - 635206

(ஊ) முத்ொகவுண்டனூர் வார்டு 4 , 3.குன்னத்தூர்(வ கி) ேற்றும் (ஊ) தசன்னானூர்

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.குன்னத்தூர்(வ கி) ேற்றும் (ஊ) வடுகனூர் வார்டு

வடுகனூர் 635306

(ஊ) கந்ெகவுண்டனூர் வார்டு 1 , 3.குன்னத்தூர்(வ கி) ேற்றும் (ஊ) அண்ணாேசலயூர்

,தெற்கு பார்த்ெ

1 , 2.குன்னத்தூர்(வ கி) ேற்றும்

ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.காேட்சிபட்டி (வ.கி), ராேகிருஷ்ணம்பெி (ஊ) வார்டு 3 காோட்சிபட்டி ,

துவக்கப்பள்ளி,காோட்சிப்பட்டி - 635207

2.காேட்சிபட்டி (வ.கி),ராேகிருஷ்ணம்பெி (ஊ) வார்டு 3 பீம்பெி , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.காேட்சிபட்டி (வ.கி),ராேகிருஷ்ணம்பெி (ஊ) வார்டு 4 ஆொளியூர் , 2.காேட்சிபட்டி

ஆொலியூர் - 635207

(வ.கி),ராேகிருஷ்ணம்பெி (ஊ) வார்டு 4 சந்ெகவுண்டனூர் , 3.காேட்சிபட்டி

ொர்சு கட்டிடம்

,வடக்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி),ராேகிருஷ்ணம்பெி (ஊ) வார்டு 4 மகாட்டானூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ராேகிருஷ்ணம்பெி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ராேகிருஷ்ணம்பெி , 99.அயல்நாடு

ராேகிருஷ்ணம்பெி - 635207

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

பார்த்ெ புெிய ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மகாட்டப்பெி(வ.கி),ராேகிருஷ்ணம்பெி (ஊ) வார்டு

மகாட்டபெி - 635654

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

1 மகாட்டப்பெி , 99.அயல்நாடு

வடக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மோட்டூர்(வ.கி),மக. பாப்பாரப்பட்டி (ஊ) வார்டு 2 மோட்டூர் , 2.மோட்டூர்(வ.கி),மக.

மோட்டூர் - 635207

பாப்பாரப்பட்டி (ஊ) வார்டு 2 சாஸ்ெிரகாரன் தகாட்டாய் , 3.மோட்டூர்(வ.கி),மக.

,கிழக்கு பார்த்ெ

வடபகுெி ொர்சு கட்டிடம்

5
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பாப்பாரப்பட்டி (ஊ) வார்டு 2 லட்சுேணன் தகாட்டாய் , 4.மோட்டூர் (வ.கி),மக.
பாப்பாரப்பட்டி (ஊ) வார்டு 2 ெசலவிரிச்சான்தகாட்டாய் , 5.மோட்டூர்(வ.கி)ஷமக.
பாப்பாரப்பட்டி (ஊ) வார்டு 2 மோட்டூர் , 6.மோட்டூர்(வ.கி),மக. பாப்பாரப்பட்டி (ஊ)
பச்சூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

149

150

149

150

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மக. பாப்பாரப்பட்டி(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 மக. பாப்பாரப்பட்டி , 2.மக.

K.பாப்பாரப்பட்டி ,635207

பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 அரிசன காலனி , 3.மக. பாப்பாரப்பட்டி

,வடக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பச்சூர் , 4.மக. பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு

ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி

2 மோட்டூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கருோண்டபெி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 எலச்சுயூர், தபரியாகவுண்டனூர்,

(எலச்சூர்))தபரியகவுண்டணூர், 635207

அண்ணா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு
பகுெி
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கருோண்டபெி (வ.கி) ேற்றும்

கருோண்டபெி ,635207

(வ.கி) ேற்றும்

,மேற்கு பார்த்ெ

(ஊ) வார்டு 1 கருோண்டபெி , 2.கருோண்டபெி

(ஊ) வார்டு 2 முத்ெம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம்
152

152

அரசு உயர் நிசலப்பள்ளி
(கெவணி)அருணபெி ,635207

153

154

153

154

1.அருணபெி (வ.கி) ,கெவணி
,கிழக்கு

155

(ஊ) வார்டு 1 ேயிலாடும்பாசற , 3.அருணபெி (வ.கி),கெவணி (ஊ) வார்டு 1எம்.ஜி.ஆர்

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்.

நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அருணபெி(வ.கி),கெவணி (ஊ) வார்டு 2 கெவணி , 2.அருணபெி (வ.கி),கெவணி (ஊ)

கெவணி - 635207

வார்டு 2 கெவணிபுதூர் , 3.அருணபெி(வ.கி),கெவணி (ஊ) வார்டு 2 அருணபெி

,வடக்கு பார்த்ெ

கிழக்கு பகுெி கூடுெல் ொர்சு கட்டிடம்

கூட்டுமராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.புள்ளமவடம்பெி (வ,கி),கெவணி (ஊ) வார்டு 3 கண்ணாணூர் , 2.புள்ளமவடம்பெி

(நடுப்பட்டி)நல்லாக்கவுண்டணூர் , 635207

(வ,கி),கெவணி (ஊ) வார்டு 3 நல்லாகவுண்டனூர் , 3.புள்ளமவடம்பெி (வ,கி),கெவணி

,வடக்குப்பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
155

(ஊ) வார்டு 1 அருணபெி , 2.அருணபெி (வ.கி),கெவணி

1.காரப்பட்டு

,635207

(வ.கி)ேற்றும்

கட்டிடம் மேற்கு பகுெி அசற எண்31

Ü¬ùî¢¶
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(ஊ) வார்டு 3 புள்ளமவடம்பெி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் மேல்நிசலப்பள்ளி காரப்பட்டு
,வடக்கு பார்த்ெ புெிய ொர்சு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 சின்னசாேி நகர் , 2.காரப்பட்டு
(ஊ) வார்டு 4 காரப்பட்டு , 3.காரப்பட்டு

கந்ெகவுண்டனூர் , 4.காரப்பட்டு
5.காரப்பட்டு
(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4

(வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 தபரியார் நகர் ,

(ஊ) வார்டு 3 தகாட்டிகுட்சட காடு , 6.காரப்பட்டு

(ஊ) வார்டு 3 வண்ணாம்பள்ளி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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3

4

அரசினர் மேல்நிசலப்பள்ளி காரப்பட்டு

1.காரப்பட்டு (வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 சகாமெவன்தகாட்டாய் , 2.காரப்பட்டு

,635207

(வ.கி)ேற்றும்

,வடக்கு பார்த்ெ புெிய ொர்சு

5
Ü¬ùî¢¶
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(ஊ) வார்டு 4 காரப்பட்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி அசற எண் 35
157

157

அரசினர் மேல்நிசலப்பள்ளி காரப்பட்டு

1.காரப்பட்டு

,635207

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ புெிய ொர்சு

(வ.கி)ேற்றும்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) வார்டு 3 வண்ணாம்பள்ளி , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி அசற எண் 36
158

158

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காரப்பட்டு

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) சின்னெகரப்பட்டி , 2.காரப்பட்டு

துவக்கப்பள்ளி,காரப்பட்டு ,635207

ெகரப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ மேற்கு பகுெி புெிய
159

160

159

160

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.காரப்பட்டு

வளத்ொனூர் - 635207

பள்ளிகூடத்ொன்தகாட்டாய் , 3.காரப்பட்டு

,தெற்கு பார்த்ெ

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) வளத்ொனூர் , 2.காரப்பட்டு
(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) தபரியசாேி நகர் ,

கூடுெல் ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கீ ழ்ேத்தூர் (வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 கீ ழ்ேத்தூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

கீ ழ்ேத்துர் ,635307

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

மேற்கு பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கீ ழ்ேத்துர் ,635307

,கிழக்கு பார்த்ெ

தெற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

1.கீ ழ்ேத்தூர்

(வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 அண்ணாநகர் , 2.கீ ழ்ேத்தூர்

(ஊ) வார்டு 2 ஆெிெிராவிடர் காலனி , 3.கீ ழ்ேத்தூர்
ொென்தகாட்டாய் , 4.கீ ழ்ேத்தூர்
5.கீ ழ்ேத்தூர்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 3

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 காமவரிதகாட்டாய் ,

(ஊ) வார்டு 3 அரியானூர் , 6.கீ ழ்ேத்தூர்

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 3 ோவுெசலயன்தகாட்டாய் , 7.கீ ழ்ேத்தூர்

(வ.கி)ேற்றும்

ஆண்டியூரான்தகாட்டாய் , 8.கீ ழ்ேத்தூர்

(ஊ) வார்டு 3 ெிருப்பெி

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 3

தகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 162

162

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கீ ழ்ேத்தூர்

கீ ழ்ேத்துர் , 635307

(ஊ) வார்டு 2 அண்ணா நகர் , 3.கீ ழ்ேத்தூர்

,தெற்கு பார்த்ெ

கிழக்கு பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம்

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 1 கீ ழ்ேத்தூர் , 2.கீ ழ்ேத்தூர்

ஆெிெிராவிடர் காலனி , 4.கீ ழ்ேத்தூர்
, 5.கீ ழ்ேத்தூர் (வ.கி)ேற்றும்
(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 2

(ஊ) வார்டு 3 ொென் தகாட்டாய்

(ஊ) வார்டு 3 காமவரி தகாட்டாய் , 7.கீ ழ்ேத்தூர் (வ.கி)ேற்றும்

தகாட்டாய் , 9.கீ ழ்ேத்தூர்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ)

(ஊ) வார்டு 3 ோவுெசலயன்

(ஊ) வார்டு 3 ஆண்டியூரான் தகாட்டாய் ,

(ஊ) வார்டு 3 ெிருப்பெி தகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் 163

163

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.எக்கூர்

ஆண்டியூர் , 635307

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) வார்டு 3 நாட்டான் தகாட்டாய் , 6.கீ ழ்ேத்தூர்

வார்டு 3 அரியானூர் , 8.கீ ழ்ேத்தூர்
10.கீ ழ்ேத்தூர்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 படத்ொன் தகாட்டாய், எலியன் தகாட்டாய் ,

வடக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.எக்கூர்

ஆண்டியூர், 635307

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

புெிய ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பாகம்
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி எக்கூர்

1.எக்கூர்

,635307

புதூர் , 3.எக்கூர்

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

166

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, எக்கூர்
- 635307

1.எக்கூர்

(வ.கி)ேற்றும்

167

(வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) வார்டு 3 பசழயூர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம். 3 புதூர் , 3.எக்கூர்

(ஊ) வார்டு 2 எக்கூர் , 2.எக்கூர்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) வார்டு

(ஊ) வார்டு 3 சாோட்சி தகாட்டாய் , 4.எக்கூர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) வார்டு 4 பசழயூர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ேகனூர்பட்டி

ேகனூர்பட்டி ,635307

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

(ஊ) வார்டு 2எக்கூர் , 2.எக்கூர்

(வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 சாோட்சிதகாட்டாய் , 4.எக்கூர்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்
167

5
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(வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஆண்டியூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

(வ.கி)ேற்றும்
166
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(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 1 ேகனூர்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மேற்கு பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம்
168

168

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பளி,

1.ேகனூர்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும்

ேகனூர்பட்டி ,635307 ள்

(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 1 மஜ.மஜ.நகர் , 3.ேகனூர்பட்டி

,வடக்கு

(ஊ) வார்டு 1 ேகனூர்பட்டி மராடு , 2.ேகனூர்பட்டி

பார்த்ெ கிழக்கு பாகம் புெிய ொர்சு

வார்டு 1 மொட்டக்காரன் தகாட்டாய் , 4.ேகனூர்பட்டி

கட்டிடம் அசற எண்.3

ராேகவுண்டனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ேகனூர்பட்டி

ேகனூர்ப்பட்டி, 635307

(வ.கி)ேற்றும்

,வடக்கு பார்த்ெ

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 2 ராேகவுண்டனூர் , 2.ேகனூர்பட்டி

(ஊ) வார்டு 2 ொயம்ோபுதூர் , 3.ேகனூர்பட்டி

(ஊ)

கிழக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

வார்டு 2 மநொஜி நகர் , 4.ேகனூர்பட்டி

ஊராச்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ேகனூர்பட்டி (வ.கி)ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 நரிக்கானூர் , 2.ேகனூர்பட்டி

விசுவாசம்பட்டி , 635307

(வ.கி)ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 3 குருபரவலசச , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பகுெி
ஊராச்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ேகனுர்பட்டி

(வ.கி)ேற்றும்

விசுவாசம்பட்டி , 635307

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

,கிழக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பாகம்
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ேகனுர்பட்டி

விசுவாசம்பட்டி , 635307

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ேகனூர்பட்டி

நடுநிசலப்ள்ளி,முசிலிகுட்சட , 635307

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி)ேற்றும்

(வ.கி) ேற்றும்

5
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(ஊ) வார்டு 2 ேகனூர்பட்டி ,

Ü¬ùî¢¶
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(ஊ) வார்டு 3 விசுவாசம்பட்டி பகுெி 1 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) வார்டு 3 விசுவாசம்பட்டி பகுெி 2 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) வார்டு 4 முசிலிக்தகாட்சட , 2.ேகனூர்பட்டி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) வார்டு 4 பாபான்தகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
174

174

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ேகனூர்பட்டி

(வ.கி)ேற்றும்

நடுநிசலப்ள்ளி,முசிலிகுட்சட , 635307

(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 5 பட்லான்தகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,வடக்கு பார்த்ெ மேற்கு பாகம் ொர்சு

-

(ஊ) வார்டு 5 ொவுக்தகாட்டாய் , 2.ேகனூர்பட்டி

கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.உப்பாரப்பட்டி

ஊசேயனூர்,635207

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.உப்பாரப்பட்டி

சின்னகுன்னத்தூர்,635207

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.உப்பாரப்பட்டி

மபயனூர் ,635207

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

வடக்கு பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.உப்பாரப்பட்டி

உப்பாரப்பட்டி ,635207

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

5
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(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) ஊசேயனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) சின்ன குன்னத்தூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 4 மபயனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்
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(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 3 உப்பாரப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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மேற்கு பகுெி ேங்களுர் சீட் கட்டிடம்
179

180

179

180

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.தகங்கபிராம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும்

தகங்கபிராம்பட்டி - 635207

2.தகங்கபிராம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 புதூர் , 3.தகங்கபிராம்பட்டி

,மேற்கு

(ஊ) வார்டு 2 தகங்கபிராம்பட்டி ,
(வ.கி)

பார்த்ெ தெற்கு புற ொர்சு கட்டிடம்.

ேற்றும்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.தகங்கபிராம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 3 பாண்டவர் நகர் ,

,தகங்கபிராம்பட்டி ,635207

2.தகங்கபிராம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 3 பாட்சடயூர் , 3.தகங்கபிராம்பட்டி

,கிழக்கு

பார்த்ெ தெற்கு புற ேங்களுர் ஓட்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) வார்டு 3 சுப்பராயன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) வார்டு 3 தசன்னானூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அப்பிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி),தகங்கபிராம்பட்டி (ஊ) வார்டு 4 அப்பிநாய்க்கன்பட்டி ,

அப்பிநாயக்கன்பட்டி,635207

2.அப்பிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி),தகங்கபிராம்பட்டி (ஊ) வார்டு 4 தசன்னானூர் ,

,கிழக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பகுெி

3.அப்பிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி),தகங்கபிராம்பட்டி (ஊ) வார்டு 4 அப்பிநாயக்கன்பட்டி

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.தகங்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி),தகங்கபிராம்பட்டி (ஊ) வார்டு 1 தகங்கிநாயக்கம்பட்டி ,

மஜாெி நகர் தகங்கிநாயக்கன்ப்பட்டி ,

2.தகங்கிநாய்க்கன்பட்டி(வ.கி),தகங்கபிராம்பட்டி (ஊ) வார்டு 1 ேண்ணான்டியூர் ,

635207

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு புற

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.தகங்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி),,தகங்கபிராம்பட்டி (ஊ) வார்டு 1 நாச்சகவுண்டனூர் ,

மஜாெி நகர் தகங்கிநாயக்கன்ப்பட்டி ,

2.தகங்கிநாய்க்கன்பட்டி (வ.கி),தகங்கபிராம்பட்டி (ஊ) வார்டு 1 மஜாெிநகர் ,

635207

3.தகங்கிநாய்க்கன்பட்டி(வ.கி),தகங்கபிராம்பட்டி (ஊ) வார்டு 1 காேராஜ நகர் ,

,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மகாவிந்ொபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2, நடூர் , 2.மகாவிந்ொபுரம்

நடுநிசலப்பள்ளி,தகாம்ேம்பட்டு, 635307

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 பால்காரன்தகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

(வ.கி)

5
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,தெற்கு பார்த்ெ ேங்களுர் ஓட்டு கட்டிடம்
185

186

185

186

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மகாவிந்ொபுரம்

நடுநிசலப்பள்ளி,தகாம்ேம்பட்டு, 635307

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 தகாம்ேம்பட்டு , 3.மகாவிந்ொபுரம்

,தெற்கு பார்த்ெ புெிய ொர்சு கட்டிடம்

வார்டு 2 தகாம்ேம்பட்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிழக்கு பாகம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மகாவிந்ொபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 5 தகடகாரனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

மகாவிந்ொபுரம்,635307

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 தரண்டாத்ெம்பட்டி , 2.மகாவிந்ொபுரம்

ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பாகம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மகாவிந்ொபுரம்

மகாவிந்ொபுரம்,635307

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 மகாவிந்ொபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ்

ொர்சு கட்டிடம் ேத்ெிய பாகம்
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தரட்டிவலசச (வ.கி), தபரிய ெள்ளப்பாடி (ஊ) வார்டு 1 தரட்டிவலசச ,

தரட்டிவலசச , 635307

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

புெிய ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தபரியெள்ளப்பாடி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 அருந்ெெியர் காலனி ,

தபரியெள்ளப்பாடி, 635307

2.தபரியெள்ளப்பாடி

,வடக்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 கிட்டம்பட்டி , 3.தபரியெள்ளப்பாடி

பார்த்ெ மேற்கு பகுெி புெிய ொர்சு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 5 தபரியெள்ளப்பாடி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தபரியெள்ளப்பாடி

தபரியெள்ளப்பாடி, 635307

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ஆெிெிராவிடர் காலனி ,

5
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பார்த்ெ புெிய கூடுெல் ொர்சு கட்டிடம்
191

191

வடக்கு பாகம்
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தபரியெள்ளப்பாடி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 தபரியெள்ளப்பாடி ,

தபரியெள்ளப்பாடி,635307

2.தபரியெள்ளப்பாடி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 தபரியெள்ளப்பாடி ,

3.தபரியெள்ளப்பாடி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 கிட்டம்பட்டி , 4.தபரியெள்ளப்பாடி

,கிழக்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி புெிய கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 5 தபரியெள்ளப்பாடி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தபரியெள்ளப்பாடி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 தபரியெள்ளப்பாடி ,

தபரியெள்ளப்பாடி , 635307

,கிழக்கு

2.தபரியெள்ளப்பாடி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ஆெிெிராவிடர் காலனி ,

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பகுெி

3.தபரியெள்ளப்பாடி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 மகாணார்தகாட்டாய் ,

4.தபரியெள்ளப்பாடி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 5 தபரியெள்ளப்பாடி , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ோரம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 கானம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கானம்பட்டி ,636904

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

5
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புெிய ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்
194

195

194

195

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.ோரம்பட்டி

,ோரம்பட்டி 635207

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2

ோரம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

ொர்சுக்கட்டிடம் (பசழயது)
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.ோரம்பட்டி

நாய்பிராம்பட்டி , 635207

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 வசந்ெபுரம் , 3.ோரம்பட்டி

,கிழக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுெி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 நாய்பிராம்பட்டி

நாய்பிராம்பட்டி ,ோரன்தகாட்டாய் , 4.ோரம்பட்டி

பகுெி 1 , 2.ோரம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3

Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4

ேல்லம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 196

196

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சின்னெள்ளப்பாடி (வ.கி),ேிட்டப்பள்ளி

சின்னெள்ளப்பாடி,635307

2.சின்னெள்ளப்பாடி (வ.கி),ேிட்டப்பள்ளி (ஊ) வார்டு 2 சாேகவுண்டன் வலசச ,

,கிழக்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி புெிய ொர்சு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 39 of 55
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.தவங்கடொம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) துரிஞ்சிப்பட்டி (பாப்பனூர்) வார்டு 2 ,

துரிஞ்சிப்பட்டி(எ)பாப்பானூர் 635207

2.தவங்கடொம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகால்லப்பட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

,கிழக்கு புற தெற்கு மநாக்கிய ொர்சு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.தவங்கடொம்பட்டி

துரிஞ்சிப்பட்டி(எ)பாப்பானூர் 635207

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசலகாரம்பட்டி வார்டு 1 , 3.தவங்கடொம்பட்டி

,மேற்கு புறம் உள்ள தெற்கு மநாக்கிய

(ஊ) தசலக்காரம்பட்டி வரியம்பட்டி
ீ
வார்டு 1.2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வரியம்பட்டி
ீ
வார்டு 1 , 2.தவங்கடொம்பட்டி
(வ.கி) ேற்றும்

5
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ொர்சு கட்டிடம் அசற எண் 3
199

200

199

200

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தவங்கடொம்பட்டி

.தவங்கடொம்பட்டி 635207

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு

பார்ெெ ொர்சு கட்டிடம்(வடக்கு பகுெி)
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி .காந்ெி
நகர்(தவங்கடொம்பட்டி) 635207

201

201

,தெற்கு

1.தவங்கடொம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மசாளக்காப்பட்டி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கல்லுகானூர் வார்டு 5 , 2.தவங்கடொம்பட்டி
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(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தவங்கடொம்பட்டி வார்டு 5 , 3.தவங்கடொம்பட்டி

(வ.கி)

பார்ெெ புெிய ொர்சு கட்டிடம்

ேற்றும் (ஊ) துறிஞ்சிப்பட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தவங்கடொம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தவங்கடொம்பட்டி பகுெி 2 வார்டு 4 ,

.தவங்கடொம்பட்டி 635207

2.தவங்கடொம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தவங்கடொம்பட்டி புதூர் வார்டு 4 ,

,மேற்குப்

பார்த்ெ புெிய கட்டிடம் தெற்கு பகுெி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 40 of 55
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தவங்கடொம்பட்டி

.தவங்கடொம்பட்டி 635207

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தவங்கடொம்பட்டி பகுெி 1 வார்டு 4 ,

5
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பகுெியில் உள்ள வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு
203

203

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி-

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) வார்டு 1 கடலூர் தேயின் மராடு , 99.அயல்நாடு

ஊத்ெங்கசர, 635207

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
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மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு
204

205

206

207

204

205

206

207

பக்கம்
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி-

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) வார்டு 1 அண்ணாநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊத்ெங்கசர, 635207

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

வடக்கு பாகம் ொர்சு கட்டிடம்
அரசு ேகளிர் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) ெர்ேராஜா மகாவில் தெரு, சுண்ணாலம்பட்டி ,

ஊத்ெங்கசர, 635207

2.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) கசலஞர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

,தெற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் அசற எண்.2
அரசு ேகளிர் மேல்நிசலப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் 1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) சுண்ணாலம்பட்டி விஸ்ெரிப்பு(இந்ெிரா நகர்) ,

ஊத்ெங்கசர, 635207

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் அசற எண்.13
அரசு ேகளிர் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) எல்.ஐ.ஜி. குடியிருப்பு , 2.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு

ஊத்ெங்கசர, 635207

சிற்றூராட்சி) சுண்ணாலம்பட்டி விஸ்ெரிப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் அசற எண்.16
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) ராஜாஜி தெரு, நாராயண நகர், , 2.ஊத்ெங்கசர

துவக்கப்பள்ளி,ஊத்ெங்கசர,635207

(சிறப்பு சிற்றூராட்சி) ெருேராஜ மகாவில் தெரு , 3.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி)

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு

கடலூர் தேயின் மராடு , அண்ணாநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) கசடவெி,
ீ
தபருோள் மகாவில் தெரு, ,

துவக்கப்பள்ளி,ஊத்ெங்கசர,635207

2.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) சுண்ணாலம்பட்டி , 3.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு

,வடக்கு பார்த்ெ மேற்கு பகுெி ொர்சு

சிற்றூராட்சி) பசழய கசட வெி
ீ , 4.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) இராேமூர்த்ெி

கட்டிடம்

நகர் , 5.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) ராஜாஜி தெரு , 6.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு

5
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சிற்றூராட்சி) குப்புசாேி தரட்டி சந்து , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 210

211

210

211

அரசு ஆண்கள் மேல் நிசலப்பள்ளி

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) மகாட்சட முனியப்பன் மகாவில் சந்து ,

,ஊத்ெங்கசர , 635207

2.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) கச்மசரி தெரு , 3.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு

,தெற்கு பார்த்ெ

மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அசற

சிற்றூராட்சி) நாராயணநகர் கிழக்கு, மேற்கு , 4.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி)

எண் 6
அரசு ஆண்கள் மேல் நிசலப்பள்ளி

நாராயணநகர் கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) சுண்ணாலம்பட்டி விஸ்ெரிப்பு , 99.அயல்நாடு

ஊத்ெங்கசர , 635207

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் அசற எண் 38
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4

அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) தசங்குந்ெர் தெரு , 2.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு

ஊத்ெங்கசர , 635207

சிற்றூராட்சி) காந்ெி மராடு , 3.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) மநொஜி மராடு ,

,தெற்கு பார்த்ெ

ொர்சுகட்டிடம் கிழக்கு பாகம் அசறஎண்

4.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) அக்ரஹாரம் தெரு , 5.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு

7

சிற்றூராட்சி) காேராஜர் நகர் , 6.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) சுண்ணாலம்பட்டி ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) அக்ரஹாரம் , 8.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி)
ஊத்ெங்கசர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 213

213

அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) நாராயணநகர் மேற்கு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊத்ெங்கசர , 635207

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ொர்சு கட்டிடம் அசற எண் 42
214

214

அரசு ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) நாராயணநகர் மேற்கு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊத்ெங்கசர , 635207

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ொர்சு கட்டிடம் அசற எண். 52
215

216

215

216

அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) வார்டு 12 எம்.ஜி.ஆர்.நகர் , 2.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு

ஊத்ெங்கசர , 635207

சிற்றூராட்சி) வார்டு 12 பனந்மொப்பு , 3.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) வார்டு 12

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் அசற எண் 40

கவர்னர்மொப்பு , 4.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) வார்டு 12 விநாயகபுரம் ,

அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) வார்டு 12 வண்டிக்காரன் தகாட்டாய் ,

ஊத்ெங்கசர , 635207

2.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) வார்டு 12 ொண்டியப்பனூர் , 3.ஊத்ெங்கசர

,மேற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுெி.

(சிறப்பு சிற்றூராட்சி) வார்டு 12 நாட்டான்தகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

அரசினர் தபண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) வார்டு 12 வண்டிக்காரன்தகாட்டாய் ,

ஊத்ெங்கசர , 635207

2.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) வார்டு 13 நாட்டாண்சே தகாட்டாய் ,

,தெற்கு புறம்

பார்த்ெ மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

3.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) வார்டு 14 பாரெிபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ்

அசற எண் - 8

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி அரிசன

1.ஊத்ெங்கசர (சிறப்பு சிற்றூராட்சி) அரிசனக் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ்

காலனி ஊத்ெங்கசர, 635207

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

1.தரட்டிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 தசன்னப்பநாயக்கனூர் பகுெி 1 ,

தசன்னப்பநாயக்கனூர், 635207

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

5
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பார்த்ெ தெற்கு பகுெி புெிய ொர்சு
220

220

கட்டிடம்.
அரசு உயர்நிசலப்பள்ளி,
தசன்னப்பநாயக்கனூர், 635207

1.தரட்டிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 தசன்னப்பநாயக்கனூர் பகுெி 2 ,
,மேற்கு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுெி.
221

221

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளிதசன்னப்பநாயக்கனூர், 635207

1.தரட்டிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

பார்த்ெ மேற்கு பகுெி புெிய ொர்சு
கட்டிடம்.

ðè¢èñ¢ âí¢ : 44 of 55

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
51 ஊத்தங்கரை êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.
âí¢

1

2

222

222

223

224

225

226

227

223

224

225

226

227

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.தரட்டிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1

,தரட்டிப்பட்டி, 635207

ராேமபாயர்தகாட்டாய், வ , 2.தரட்டிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 புதூர் ,

,வடக்கு பார்த்ெ

தசன்னப்ப நாயக்கனூர்,

புெிய ொர்சு கட்டிடம்.

3.தரட்டிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 தரட்டிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.தரட்டிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ெிப்பம்பட்டி, தபரியார் நகர் , 99.அயல்நாடு

,தரட்டிப்பட்டி, 635207

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

ேத்ெி ொர்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.தகாண்டம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மபாெராஜம்பட்டி , 2.தகாண்டம்பட்டி (வ.கி)

தகாண்டம்பட்டி,635207

ேற்றும் (ஊ) புதூர் , 3.தகாண்டம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சாசானூர் , 99.அயல்நாடு

,வடக்கு பார்த்ெ

புெிய ொர்சு கட்டிடம் ேத்ெிய பகுெி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

அசற எண் 7
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.தகாண்டம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகாண்டம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

தகாண்டம்பட்டி,635207

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

ேத்ெிய ொர்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தகாண்டம்பட்டி

பாம்பாறு மடம், 635207

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இலுப்சபக்குட்டப்பட்டி , 3.தகாண்டம்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,கிழக்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 குங்கிலிபட்டி , 2.தகாண்டம்பட்டி

ொர்சு கட்டிடம்

தகால்லனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ேிட்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 குடியானவர் தெரு , 99.அயல்நாடு வாழ்

ேிட்டப்பள்ளி , 635307

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

கிழக்கு புற ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ேிட்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ஆெிெிராவிடர் காலனி , 99.அயல்நாடு

ேிட்டப்பள்ளி , 635307

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

ேத்ெிய ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஓன்றிய

1.ேிட்டபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 5 அருந்ெெியர் காலனி 1 , 99.அயல்நாடு

துவக்கப்பள்ளி,ேிட்டப்பள்ளி , 635307

வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
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,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு ொர்சு கட்டிடம்
230

230

மேற்கு பாகம்.
ஊராட்சி ஓன்றிய

1.ேிட்டபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 5 அருந்ெெியர் காலனி 1 , 99.அயல்நாடு

துவக்கப்பள்ளி,ேிட்டப்பள்ளி , 635307

வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு ொர்சு கட்டிடம்
231

231

மேற்கு பாகம்.
ஊராட்சி ஓன்றிய
துவக்கப்பள்ளி,ேிட்டப்பள்ளி , 635307

1.ேிட்டபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 5 அருந்ெெியர் காலனி 2 , 99.அயல்நாடு
,

வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கூதெற்கு பார்த்ெ புெியடுெல் ொர்சு
232

232

கட்டிடம் கிழக்கு பாகம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தநாச்சிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 தவள்ளாளப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

(என்.தவள்ளாளப்பட்டி)தநாச்சிப்பட்டி,635207 வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ மேற்கு பகுெி
233

233

ேங்களூர் ஓட்டு கட்டிடம்
ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தநாச்சிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 தநாச்சிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

(என்.தவள்ளாளப்பட்டி)தநாச்சிப்பட்டி,635207 வாக்காளர்கள் ,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி
ேங்களூர் ஓட்டு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தநாச்சிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 தநாச்சிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

(என்.தவள்ளாளப்பட்டி)தநாச்சிப்பட்டி,635207 வாக்காளர்கள் -

5
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,வடக்கு பார்த்ெ மேற்கு பகுெி ொர்சு
235

236

237

238

239

240

235

236

237

238

239

240

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தநாச்சிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஆண்டிபட்டி , 2.தநாச்சிப்பட்டி (வ.கி)

கல்லூர்,635207

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஊணாம்பாசளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ மேற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தநாச்சிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 தபரியதபாம்பட்டி , 2.தநாச்சிப்பட்டி (வ.கி)

கல்லூர்,635207

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சின்னகனக்கம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ புெிய

ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தநாச்சிப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 வத்ெியானுர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

கல்லூர் - 635207

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

கிழக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கீ ழ்குப்பம்

சின்னதபாம்பட்டி ,635207

(ஊ) வார்டு 2 முருங்கிபட்டி , 3.கீ ழ்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பூசம்பட்டி ,

,வடக்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 புளியம்பட்டி , 2.கீ ழ்குப்பம்

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி புெிய ொர்சு

4.கீ ழ்குப்பம்

கட்டிடம்
அரசு மேல்நிசலப்பள்ளி, கீ ழ்குப்பம்

வாக்காளர்கள் 1.கீ ழ்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 கீ ழ்குப்பம் , 2.கீ ழ்குப்பம்

,636902

(ஊ) வார்டு 4 ஸ்ரீநகர் , 3.கீ ழ்குப்பம்

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி

(வ.கி) ேற்றும்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 தபாம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்
(வ.கி) ேற்றும்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 5 ஆெிெிராவிடர்

ேத்ெிய அசற ொர்சு கட்டிடம்.
அரசு மேல்நிசலப்பள்ளி, கீ ழ்குப்பம்

காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கீ ழ்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 பனேரத்துப்பட்டி , 2.கீ ழ்குப்பம்

,636902

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 அருந்ெெியர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

Ü¬ùî¢¶
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ொர்சு கட்டிடம்.
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.மூங்கிமலரி

,மூங்கிமலரி , 636902

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மூங்கிமலரி

,புதுப்பட்டி, 636902

(ஊ) வார்டு 2 தகாட்டாரப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 புதுப்பட்டி , 2.மூங்கிமலரி

(வ.கி) ேற்றும்

தெற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.புதூர்புங்கசன

,மகாணப்பட்டி , 635207

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 முருக்கந்ொள் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) வார்டு 1 மூங்கிமலரி , 99.அயல்நாடு வாழ்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 மகாணப்பட்டி , 2.புதூர்புங்கசன

(வ.கி)
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ேங்களுர் ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி
244

244

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.புதூர்புங்கசன

மகாணப்பட்டி , 635207

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 அம்ேியம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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ேங்களுர் ஓட்டு கட்டிடம் மேற்கு பாகம்
245

246

247

245

246

247

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.புதூர்புங்கசன (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 புங்கசன , 99.அயல்நாடு வாழ்

(புதூர்)புங்கசன , 636902

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி புதூர் -

1.புதூர்புங்கசன

635207

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ மேற்கு பாகம்

ஓடு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.புதூர்புங்கசன

ஒட்டம்பட்டி,636902

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ஒட்டம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.காட்மடரி

காட்மடரி,636902

வார்டு 1 ஓண்ணகசர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ புெிய

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 காட்மடரி , 2.காட்மடரி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.காட்மடரி

தவப்பாலம்பட்டி - 636902

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ொெனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு

(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) வார்டு 1 தவப்பாலம்பட்டி , 2.காட்மடரி

(வ.கி)

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பாகம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அனுேந்ெீர்த்ெம் (வ.கி) ,காட்மடரி (ஊ) வார்டு 4 மேல் லக்கம்பட்டி ,

அனுேந்ெீர்த்ெம் , 636902

2.அனுேந்ெீர்த்ெம் (வ.கி),காட்மடரி (ஊ) வார்டு 5 கீ ழ்லக்கம்பட்டி காலனி ,

,மேற்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.அனுேந்ெீர்த்ெம் (வ.கி) ,காட்மடரி (ஊ) வார்டு 3 அனுேந்ெீர்த்ெம் , 99.அயல்நாடு

அனுேந்ெீர்த்ெம் , 636902

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் ேத்ெிய பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அனுேந்ெீர்த்ெம் (வ.கி),காட்மடரி (ஊ) வார்டு 3 அனுேந்ெீர்ெம் , 2.அனுேந்ெீர்த்ெம்

அனுேந்ெீர்த்ெம் , 636902

(வ.கி),காட்மடரி (ஊ) வார்டு 3 தேய்யாண்டபட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அனுேந்ெீர்த்ெம் (வ.கி),காட்மடரி (ஊ) வார்டு 1 ஓண்ணகசர , 2.அனுேந்ெீர்த்ெம்

கருக்கம்பட்டி(ஆலேரத்தூர்) , 636902

(வ.கி),காட்மடரி (ஊ) வார்டு 5 கருக்கம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
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,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பாகம் ொர்சு
254

254

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி-

1.பாவக்கல் (வ.கி) ேறறும் (ஊ) வார்டு 1 பாவக்கல் கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ்

பாவக்கல் , 635307

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

கிழக்கு புற ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி-

1.பாவக்கல் (வ.கி) ேறறும் (ஊ) வார்டு 1 பாவக்கல் மேற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ்

பாவக்கல் , 635307

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பாவக்கல் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கரியதபருோள் வலசச, , 99.அயல்நாடு வாழ்

பாவக்கல் , 635307

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி
,நல்லவம்பட்டி , 635307

258

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1.பாவக்கல்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நல்லவம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.மூன்றாம்பட்டி

,வன்னியர் நகர் ,635307 ,

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 குட்டாலனூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ஒபக்கவலசச , 2.மூன்றாம்பட்டி
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பார்த்ெ வடக்கு பகுெி புெிய ொர்சு
259

259

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மூன்றாம்பட்டி

,தகாட்டுக்காரம்பட்டி ,635307

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகாட்டுக்காரன்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ேற்றும்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி.
260

260

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி

1.மூன்றாம்பட்டி

,வன்னியர் நகர் ,635307 ,

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு

பார்த்ெ தெற்குபகுெி ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.மூன்றம்பட்டி

மகத்துநாய்க்கன்பட்டி ,635307

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 மகத்துநாய்க்கன்பட்டி , 99.அயல்நாடு

5
Ü¬ùî¢¶
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பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
262

262

அசற எண் 1
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மூன்றம்பட்டி

தபாம்ேொசம்பட்டி - 635307

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 5 தபாம்ேொசம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்ெ (பசழய) ொர்சு கட்டிடம்
263

264

265

266

263

264

265

266

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சிங்காரப்மபட்சட

,சிங்காரப்மபட்சட, 635307

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அம்மபத்கார் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

பார்த்ெ புெிய ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சிங்காரப்மபட்சட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சசயத் நகர்

,சிங்காரப்மபட்சட, 635307

ேற்றும் (ஊ) சசயத் நகர் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு

, 2.சிங்காரப்மபட்சட (வ.கி)

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு பகுெி..
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சிங்காரப்மபட்சட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 நார்சாம்பட்டி , 2.சிங்காரப்மபட்சட

,சிங்காரப்மபட்சட , 635307

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நார்சாம்பட்டி அம்மபத்கார் காலனி மேல்தெரு ,

,மேற்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுெி

3.சிங்காரப்மபட்சட

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.குருகபட்டி (வ..கி) ,சிங்காரப்மபட்சட (ஊ) வார்டு 3 ேல்லுப்பட்டி , 99.அயல்நாடு

,ேல்லுப்பட்டி - 635307

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நார்சாம்பட்டி அம்மபத்கார் காலனி கீ ழ்தெரு ,

புெி ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி
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4

அரசு ஆண்கள் மேல்நிசல பள்ளி

1.சிங்காரப்மபட்சட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 சிங்காரப்மபட்சட ,

,சிங்காரப்மபட்சட , 635307

2.சிங்காரப்மபட்சட

,கிழக்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 தகண்ணடி நகர் , 99.அயல்நாடு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் அசறஎண் 7
அரசு ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.குருகப்பட்டி (வ.கி),சிங்காரப்மபட்சட

,சிங்காரப்மபட்சட , 635307

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

(ஊ) வார்டு 5 குருகப்பட்டி , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) வார்டு 5 குருகப்பட்டி , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் அசற எண் 9
அரசு ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி

1.குருகப்பட்டி (வ.கி),சிங்காரப்மபட்சட

,சிங்காரப்மபட்சட , 635307

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,தெற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
270

270

அசற எண் 17
அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.குருகப்பட்டி (வ.கி),சிங்காரப்மபட்சட (ஊ) குருகப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

சிங்காரப்மபட்சட(குருகப்பட்டி)635307

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் அசற
எண் -10
271

271

அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிசலப்பள்ளி,

1.குருகப்பட்டி (வ.கி),சிங்காரப்மபட்சட (ஊ) ெர்ேராஜநகர் , 2.குருகப்பட்டி

சிங்காரப்மபட்சட(குருகப்பட்டி)635307

(வ.கி),சிங்காரப்மபட்சட (ஊ) குருகப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் அசற
எண் -10
272

272

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.புளியானூர் (வ.கி),சிங்காரப்மபட்சட (ஊ) வார்டு 2 புளியானூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

புளியானூர் - 635307

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ெீர்த்ெகிரிவலசச (வ.கி),சிங்காரப்மபட்சட (ஊ) வார்டு 5 ெீர்த்ெகிரிவலசச ,

,தவள்ளக்குட்சட - 635307

2.ெீர்த்ெகிரிவலசச (வ.கி),சிங்காரப்மபட்சட (ஊ) வார்டு 5 பாரெி நகர் ,

,வடக்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்.

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.ெீர்த்ெகிரிவலசச (வ.கி),சிங்காரப்மபட்சட (ஊ) வார்டு 5 காேராஜ் நகர் ,
4.ெீர்த்ெகிரிவலசச (வ.கி),சிங்காரப்மபட்சட (ஊ) வார்டு 5 தஜ.தஜ.நகர் , 99.அயல்நாடு

274

275

276

277

278

274

275

276

277

278

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ெீர்த்ெகிரிவலசச (வ.கி), சிங்காரப்மபட்சட (ஊ) வார்டு 5 தவள்சளக்குட்சட ,

,தவள்ளக்குட்சட - 635307

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நாய்க்கனூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1,3 நாய்க்கனூர் வடக்கு , 99.அயல்நாடு

நாயக்கனூர் , 635307

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

மேற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நாய்க்கனூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1,3 நாய்க்கனூர் தெற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ்

நாயக்கனூர் , 635307

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நாய்க்கனூர்

நாயக்கனூர் , 635307

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ேணியன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 நாய்க்கனூர் புதூர் , 2.நாய்க்கனூர்

ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நாய்க்கனூர்

தகண்டிகானூர் , 635307

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ராஜ் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்குபார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 தகண்டிகானூர் , 2.நாய்க்கனூர்

வடக்குபகுெி ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.நடுப்பட்டி

நடுப்பட்டி ,635307

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 1 குப்பநத்ெம் , 99.அயல்நாடு வாழ்

வடக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.நடுப்பட்டி

நடுப்பட்டி ,635307

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,கிழக்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 நடுப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

வடக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,

1.நடுப்பட்டி

நடுப்பட்டி ,635307

ேற்றும் (ஊ) வார்டு 3 மகாடாலிவலசச , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 2 தவங்கட்டாபுரம் , 2.நடுப்பட்டி

கிழக்கு பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நடுப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு

எட்டிப்பட்டி , 635307

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

தெற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி ,

1.நடுப்பட்டி

எட்டிப்பட்டி , 635307

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்ெ

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி)

5 எட்டிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ஓந்ெியம் , 99.அயல்நாடு வாழ்
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Ü¬ùî¢¶
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ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு பாகம்.
284

284

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அத்ெிப்பாடி

,அத்ெிப்பாடி , 635307

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அத்ெிப்பாடி வடக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ொர்சு கட்டிடம் மேற்கு பகுெி அசற
285

285

எண் 1
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அத்ெிப்பாடி

,அத்ெிப்பாடி , 635307

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அத்ெிப்பாடி தெற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ்

கிழக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்.
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிசலப்பள்ளி,
பள்ளத்தூர் , 635307
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1.அத்ெிப்பாடி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பள்ளத்தூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

5
Ü¬ùî¢¶
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மேற்கு புற சிதேண்ட் சீட் கட்டிடம்
287

287

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
எலவம்பாடி , 635307

1.அத்ெிப்பாடி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எலவம்பாடி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம்

ï£÷¢ : 01/09/2018
Þìñ¢ : கிருஷ்ணகிரி

டாக்டர்.எஸ்.பிரபாகர் இ.ஆ.ப.,
ோவட்ட மெர்ெல் அலுவலர் ேற்றும் ோவட்ட ஆட்சியர்
கிருஷ்ணகிரி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும்(ஊ) துரர ஏரி வார்டு 1 ,

காளிக்ககாவில்-635120

2.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும்(ஊ) குண்டிருட்டி ககால்ரை வார்டு 1 ,

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த,வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் 3.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும்(ஊ) முருக்கமரத்துக் ககால்ரை வார்டு 1 ,
4.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும்(ஊ) காளிக்ககாவில் வார்டு 1 ,
5.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருளர் ககாட்டாய் வார்டு 1 ,
6.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி)மற்றும்(ஊ) கசக்கான் குட்ரட வார்டு 1 ,
7.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி)மற்றும்(ஊ) நல்ைமான் சந்ரத வார்டு 1 ,
8.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி)மற்றும்(ஊ) கன்னிகான் ஏரி வார்டு 1 ,
9.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாந்துசன் ககால்ரை வார்டு 1 ,
10.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருளர் ககாட்டாய் வார்டு 1 ,
2

2

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

11.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ)) ஜவுக்கு பள்ளம் வார்டு 1 ,
1.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பசவன் ககாவில் வார்டு 2 ,

கமல்ககாட்டாய் -635 120

2.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பரழய கசாதரன சாவடி வார்டு 2 ,

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

,கமற்கு

3.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருவினாயனபள்ளி கமல்கதரு வார்டு
2 , 4.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருவிநாயனப்பள்ளி கீ ழ்கதரு
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வன்னியர்கதரு வார்டு 3 ,

கமல்ககாட்டாய் -635 120

2.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காைணி வார்டு 3 ,

,கிழக்கு

பார்த்த கூடுதல் தார்சு கட்டிடம்

5
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3.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முட்டு பாரற வார்டு 3 ,
4.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாமரத்துக் ககால்ரை வார்டு 3 ,
5.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன கிணறு வார்டு 3 ,
6.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமல் ககாட்டாய் வார்டு 3 ,
7.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாட்டகுட்டி வார்டு 3 ,
8.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) படாகான் பள்ளம் வார்டு 3 ,

4

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
சிந்தகம்பள்ளி 635 104

5

5

,கமற்கு

9.குருவிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துரர ஏரி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்
1.சின்ன மட்டாரப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) கமல் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 2.சின்ன

மட்டாரப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) ககம்பிநாயனப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்குப்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சின்ன மட்டாரப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) சிந்தகம்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

சிந்தகம்பள்ளி 635102

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கமற்கு

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.சின்னமட்டாரப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) சின்னமட்டாரப்பள்ளி வார்டு 3 ,

சின்னமட்டாரப்பள்ளி 635120

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
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,கமற்கு பார்த்த, வடக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
7

7

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.சின்னமட்டாரப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) சின்னமட்டாரப்பள்ளி வார்டு 3 ,

சின்னமட்டாரப்பள்ளி 635120

2.சின்னமட்டாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருளர் காைனி வார்டு 3 ,

,கதற்கு பார்த்த, கமற்கு பகுதி

3.சின்னமட்டாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாண்டவன் பள்ளம் வார்டு 3 ,

தார்சு கட்டிடம்,

4.சின்னமட்டாரப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) சாமுண்டியம்மன் ககாயில் வார்டு 3 ,
5.சின்னமட்டாரப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) ககால்ரை ககாட்டாய்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 3 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
8

9

8

9

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சின்னமட்டாரப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) கமடுகம்பள்ளி வார்டு 1 ,

கமடுகாம்பள்ளி - 635120

2.சின்னமட்டாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூரை ககால்ரை வார்டு 1 ,

,கமற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சின்னமட்டாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கச்சாைிகானூர்

ஓதிகுப்பம் - 635120

2.சின்னமட்டாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓதி குப்பம் வார்டு 1 ,

,கிழக்கு

வார்டு 1 ,

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

3.சின்னமட்டாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரவத்திக்காரன் ககாட்டாய் வார்டு 1 ,

கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப் பள்ளி

1.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதசப்பள்ளி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கதசுப்பள்ளி 635120

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

5
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பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்
11

12

13

14

11

12

13

14

கமற்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப் பள்ளி

1.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எ.காட்டூர் வார்டு 5 , 2.வரட்டனப்பள்ளி

கதசுப்பள்ளி 635120

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாண்டம் பள்ளம் வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

கமற்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமல்பூங்குருத்தி வார்டு 5 ,

கதசுப்பள்ளி

2.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீ ழ்பூங்குருத்தி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு

635 120

,வடக்கு

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு கமல் நிரைப்பள்ளி

1.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீ ழ் கதரு வார்டு 2 , 2.வரட்டனப்பள்ளி

வரட்டனபள்ளி 635121

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாராஜாகரட கராடு வார்டு 2 , 3.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி)

,கதற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணகிரி கராடு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
அரசு கமல் நிரைப்பள்ளி

1.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபாடிப்பாரற வார்டு 2 , 2.வரட்டனப்பள்ளி

வரட்டனபள்ளி 635121

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரட்டனப்பள்ளி கரடவதி
ீ வார்டு 2 , 3.வரட்டனப்பள்ளி

,கதற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமல்கதரு வார்டு 2 , 4.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
ஆதிதிராவிடர் காைனி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

அரசு கமல் நிரைப்பள்ளி

1.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமல் கதரு வார்டு 4 , 2.வரட்டனப்பள்ளி

வரட்டனபள்ளி- 635120

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் கதரு வார்டு 4 , 3.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி)

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு

மற்றும் (ஊ) குப்பம் கராடு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
அரசு கமல் நிரைப்பள்ளி

1.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரியன் ககாட்டாய் வார்டு 4 ,

வரட்டனபள்ளி- 635121

2.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டுக் ககால்ரை வார்டு 4 ,

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

3.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஸ்ரீனிவாசபுரம வார்டு 4 , 4.வரட்டனப்பள்ளி

பகுதி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீ ழ் அக்ரஹாரம் வார்டு 4 , 5.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்

5
Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) கீ ழ் கதரு வார்டு 4 , 6.வரட்டனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரட வதி
ீ
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 17

17

அரசு உயாா்நிரைப்பள்ளி ,

1.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் கபைவர்த்தி (ஊ)

கபைவர்த்தி ,635104

சின்னதிம்மினாயனபள்ளி வார்டு 2 , 2.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும்

,கிழக்கு

பார்த்த,வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் கபைவர்த்தி (ஊ) ஏரி ககாடி வார்டு 2 , 3.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும்
கபைவர்த்தி (ஊ) ஜாமத் கதாட்டம் வார்டு 2 , 4.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி)
மற்றும் கபைவர்த்தி (ஊ) ககாட்டூர் வார்டு 2 , 5.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி)
மற்றும் கபைவர்த்தி (ஊ) புஷ்பகிரி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வள்ளுவர்புரம் 635120
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,கதற்கு

5
1.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் கபைவர்த்தி (ஊ) வள்ளுவர்புரம் வார்டு Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி
19

19

அரசு உயர் நிரைப்பள்ளி சின்ன

1.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் கபைவர்த்தி (ஊ) மிஷின் ககாட்டாய்

கபைவர்த்தி 635104

வார்டு 1 , 2.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் கபைவர்த்தி (ஊ) குண்டூர்

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த,கதற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் வார்டு 1 , 3.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் கபைவர்த்தி (ஊ)
சந்தப்பனூர் வார்டு 1 , 4.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் கபைவர்த்தி
(ஊ) கபரிய கபைவர்த்தி வார்டு 1 , 5.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும்
கபைவர்த்தி (ஊ) சின்ன கபைவர்த்தி

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் 20

20

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் கபைவர்த்தி (ஊ) தின்னூர் கூட்டு

நடுநிரைப்பள்ளி,தின்னூர் 635120

கராடு வார்டு 4 , 2.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் கபைவர்த்தி (ஊ)

,கதற்கு பார்த்த,கமற்கு பகுதி தார்சு

சீகைப்பள்ளி வார்டு 4 , 3.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் கபைவர்த்தி

கட்டிடம்

(ஊ) தின்னூர் வார்டு 4 , 4.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் கபைவர்த்தி
(ஊ) காட்டூர் வார்டு 4 , 5.சின்னதிம்மினாயனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் கபைவர்த்தி
(ஊ) நாகமரத்துப்பள்ளம் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாதனகுப்பம்,

வார்டு 2 , 2.பாகைபள்ளி (வ.கி)

மாதனகுப்பம் - 635120

,கிழக்கு

மற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரம் வார்டு 2 , 3.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வடக்கு

கஜடுககாத்தூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

1.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவண்ணம்பள்ளி வார்டு 3 , 2.பாகைபள்ளி

கவண்ணம்பள்ளி635120

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூரன் குட்ரட வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த சிகமண்ட்சீட் கட்டிடம்

23

23

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாகைப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

முருக்கம்பள்ளம் - 635108

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
24

24

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருக்கம் பள்ளம் வார்டு 1 , 2.பாகைபள்ளி

துவக்கப்பள்ளி.முருக்கம்பள்ளம்.63510 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராயப்பனூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 8

,கமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
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4

புனித அந்கதாணி

1.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமல் காத்தாடிகுப்பம் வார்டு 4 , 2.பாகைபள்ளி

கமல்நிரைப்பள்ளி எைத்தகிரி-635108

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காத்தாடி குப்பம் வார்டு 4 , 3.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காத்தாம் பள்ளம் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மத்திய பகுதி(அரற எண்.12)
26

26

புனித அந்கதாணி

1.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியன்கதாப்பு வார்டு 4 , 2.பாகைபள்ளி (வ.கி)

கமல்நிரைப்பள்ளி எைத்தகிரி -

மற்றும் (ஊ) எைத்தகிரி வார்டு 4 , 3.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

635108

அந்கதாணியார் நகர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் மத்திய பகுதி(அரற
27

27

எண்.11)
புனித அந்கதாணி

1.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு 5 மற்றும்6 ,

கமல்நிரைப்பள்ளி எைத்தகிரி635108

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
மத்திய பகுதி(அரற எண்.10)
28

28

புனித அந்கதாணி

1.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) ராயப்பனூர் வார்டு 5மற்றும்6 , 99.அயல்நாடு

கமல்நிரைப்பள்ளி எைத்தகிரி635108

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
மத்திய பகுதி(அரற எண்.9)
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4

புனித அந்கதாணி

1.பாகைபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாகாயபுரம் வார்டு 5மற்றும்6 , 2.பாகைபள்ளி

கமல்நிரைப்பள்ளி எைத்தகிரி635108

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எைத்தகிரி வார்டு 5மற்றும்6 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

மத்திய பகுதி(அரற எண்.8)
30

30

புனித கசவியர் நடுநிரைப்பள்ளி

1.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) இந்திரா நகர் வார்டு 1 ,

கந்திகுப்பம்635108

2.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) ராயப்பனூர் வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு
31

32

31

32

பகுதி

3.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) ககாக்கானூர் வார்டு 1 ,

புனித கசவியர் நடுநிரைப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) கசங்ககாடி நகர் வார்டு 1 ,

கந்திகுப்பம்635108

2.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) காமராஜ் நகர் வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி

3.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) டாமின் நகர் வார்டு 1 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) கணிகமடு

துவக்கப்பள்ளி,குறும்பர்கதரு

2.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) குருமத் கதரு வார்டு 2 ,

கந்திகுப்பம் 635108

3.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு 2 ,

,கமற்கு

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

ஒரு பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 2 ,

4.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) தாண்டவம் பள்ளம் வார்டு 2 ,
5.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) நயினூர் புறம் வார்டு 2 ,
6.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) கந்திகுப்பம் வார்டு 2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1
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33

33
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3

34

34

4

புனித கசவியர் நடுநிரைப்பள்ளி
கந்திகுப்பம்-635108

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

,கமற்கு பார்த்த

5
1.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) கந்திக்குப்பம் வார்டு 2 மற்றும் 3 Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
, 2.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) மணியகார் பாரற வார்டு 2

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

மற்றும் 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

புனித கசவியர் நடுநிரைப்பள்ளி

1.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) ஆதி திராவிடர் காைனி வார்டு 2

கந்திகுப்பம்-635108

மற்றும் 3 , 2.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) கமல்கதரு வார்டு 2

,கமற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும் 3 , 3.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) ஏரிககாடி வார்டு 2
மற்றும் 3 , 4.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) எைத்தகிரி வார்டு 2
மற்றும் 3 , 5.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் கந்திக்குப்பம் (ஊ) காமராஜர் சாரை
வார்டு 2மற்றும்3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

35

35

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாகதப்பள்ளி புதிய காைனி வார்டு 1 ம 2 ,

பி.ஆர்.ஜி.மாகதப்பள்ளி 635104

2.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாகதப்பள்ளி பரழய காைனி வார்டு 1 ம 2 ,

,கமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமுகதர் பள்ளம் வார்டு 1 மற்றும் 2 ,

கதற்கு பகுதி

4.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி நகர் வார்டு 1 மற்றும் 2 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஜ.கஜ நகர் வார்டு 1 மற்றும் 2 ,

பி.ஆர்.ஜி.மாகதப்பள்ளி 635104

2.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாகதப்பள்ளி கமயின்கராடு இந்திராநகர்

,கமற்கு பார்த்த

வார்டு 1 ம 2 , 3.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமல் ககாட்டாய் வார்டு 1

ஓட்டு கட்டிடம்

வடக்கு பகுதி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும் 2 , 4.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககால்ை ககாட்டாய் வார்டு 1
மற்றும் 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

37

38

37

38

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாகதப்பள்ளி புதிய காைனி வார்டு 1 ம 2 ,

பி.ஆர்.ஜி.மாகதப்பள்ளி 635105

2.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாகதப்பள்ளி பரழய காைனி வார்டு 1 ம 2 ,

,கமற்கு பார்த்த ஓட்டு

3.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஜ.கஜ நகர் வார்டு 1 மற்றும் 2 ,

கதற்கு பகுதி

4.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமல் ககாட்டாய் வார்டு 1 மற்றும் 2 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாகதப்பள்ளி கமயின்கராடு இந்திராநகர்

பி.ஆர்.ஜி.மாகதப்பள்ளி 635106

வார்டு 1 ம 2 , 2.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமுகதர் பள்ளம் வார்டு 1 ம

,வடக்கு

2 , 3.மாகதப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்திநகர் வார்டு 1 மற்றும் 2 ,

கிழக்கு
39

39

கட்டிடம்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) ககால்ைப்பள்ளி வார்டு 1 ,

ககால்ைப்பள்ளி635104

2.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) ககால்ைப்பள்ளி வார்டு 1 ,

,கமற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) ககால்ைப்பள்ளி ஆதி திராவிடர்

ககால்ைப்பள்ளி - 635104

காைனி வார்டு 1 , 2.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) இருளர் காைனி

,கமற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) ஏர்ராககட் வார்டு 1 ,

ககாட்கைட்டி - 635104

2.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) ககாட்கைட்டி வார்டு 1 ,

,கிழக்கு

பார்த்த மங்களுர் ஒட்டு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) ககாட்கைட்டி எஸ்.சி. காைனி வார்டு
1 , 4.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு 1 ,

42

43

44

42

43

44

அரசு உயர்நிரைப்பள்ளி -காரகுப்பம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) காரகுப்பம் வார்டு 2 ,

635104

2.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) சின்ன காரகுப்பம் வார்டு 2 ,

,கதற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் கமற்கு பகுதி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயர் நிரைப்பள்ளி

1.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) காரகுப்பம் வார்டு 2 ,

காரகுப்பம் 635104

2.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) இருளர் காைனி வார்டு 2 ,

,கதற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

3.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) அம்கமரி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) இராமசாமி நகர் வார்டு 3 ,

,எமகல்நத்தம் - 635104

2.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) காந்திநகர் வார்டு 3 ,

,கிழக்கு

பார்த்த மங்களுர் ஒட்டு கட்டிடம்

3.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) எமக்கல்நத்தம் வார்டு 3 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) பாரறயூர் வார்டு 3 ,

எமகல்நத்தம்635104

2.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) சாைிநாயனப்பள்ளி வார்டு 3 ,

,கதற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) நாடார் காைனி வார்டு 3 ,
4.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) பணந்கதாப்பு வார்டு 3 ,
5.சாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) காரகுப்பம் (ஊ) குட்டூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

46

47

48

46

47

48

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) எண்டு கசட்டி கதரு வார்டு 1 , 2.பர்கூர் (வ.கி)

பர்கூர் 635104

மற்றும் (சி.ஊ) சூப்பிரண்டன்ட் கிருஷ்ணசாமி நாயுடுகதரு வார்டு 1 , 3.பர்கூர்

,வடக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

(வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) காமராஜ் காைனி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) கரீம் சாயபு கதரு வார்டு 2 , 2.பர்கூர் (வ.கி)

பர்கூர் 635104

மற்றும் (சி.ஊ) பி.கக.சஞ்சீவி கசட்டிகதரு வார்டு 3 , 3.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும்

,கதற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் , கமற்குப் பகுதி

(சி.ஊ) பி.ஆர். ககாவிந்த கசட்டி கதரு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

அரசு கபண்கள் கமல்நிரைப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) காந்திபஜார் கதரு வார்டு 4 , 2.பர்கூர் (வ.கி)

பர்கூர் 635104

மற்றும் (சி.ஊ) ஆஸ்பத்திரி

,கதற்கு பார்த்த

கராடு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம் கமற்குப் பகுதி
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4

அரசு கபண்கள் கமல்நிரைப்பள்ளி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) காந்திபஜார் கதரு வார்டு 4 , 2.பர்கூர் (வ.கி)

பர்கூர் 635104

மற்றும் (சி.ஊ) கிருஷ்ணகிரி கராடு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்குப் பார்த்த

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் மத்தியப் பகுதி
(அரற எண்.2)
50

50

அரசு கபண்கள் கமல்நிரைப்பள்ளி

1.பர்கூர்(வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) பிள்ரளயார் ககாவில்கதரு வார்டு 5 , 2.பர்கூர்

பர்கூர் 635104

(வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) பி.வி.திம்மராயன் கசட்டிகதரு வார்டு 5 , 3.பர்கூர் (வ.கி)

,கதற்குப் பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் மத்தியப் பகுதி

மற்றும் (சி.ஊ) காளிகசட்டி கதரு வார்டு 5 , 4.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ)

(அரற எண்.3)

மாரியம்மன் ககாவில்கதரு வார்டு 5 , 5.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) கஜாக்கா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கதரு வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 51

51

அரசு கபண்கள் கமல்நிரைப்பள்ளி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) கஜகதா வதி
ீ வார்டு 1 , 2.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும்

பர்கூர் 635104

(சி.ஊ) கஜகதா வதி
ீ 1 வார்டு 2 , 3.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) கஜகதா வதி
ீ 3

,கதற்குப் பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் மத்தியப் பகுதி

வார்டு 3 , 4.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) ஒம்சக்தி ககாவில் வதி
ீ 1 வார்டு 2 ,

(அரற எண்.4)

5.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) ஒம்சக்தி ககாவில் வதி
ீ 2 வார்டு 2 , 6.பர்கூர்
(வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) ஒம்சக்தி ககாவில் வதி
ீ 3 வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

அரசு கபண்கள் கமல்நிரைப்பள்ளி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) கக.எஸ்.ககாவிந்தகசட்டி கதரு வார்டு 3 ,

பர்கூர் 635104

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்குப் பார்த்த

5
Ü¬ùî¢¶
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தார்சு கட்டிடம் மத்தியப் பகுதி
(அரற எண்.5)
53

53

அரசு கபண்கள் கமல்நிரைப்பள்ளி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) கபாயர் கதரு வார்டு 7 , 2.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும்

பர்கூர்635104

(சி.ஊ) தமிழ் நாடு வட்டு
ீ
வசதி வாரியம் வார்டு 7 , 3.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும்

,கதற்குப் பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் மத்தியப் பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(சி.ஊ) கசட்டி கதரு வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

(அரற எண்.6)
54

54

அரசு கபண்கள் கமல்நிரைப்பள்ளி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) இருளர் காைனி வார்டு 7 , 2.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும்

பர்கூர்635104

(சி.ஊ) துரரஸ் நகர் வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்குப் பார்த்த

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் மத்தியப் பகுதி
(அரற எண்.7)
55

55

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) சின்னபர்கூர் கதரு வார்டு 7 , 2.பர்கூர் (வ.கி)

சின்னபர்கூர் 635104

மற்றும் (சி.ஊ) சின்ன பர்கூர் கதரு வார்டு 7 , 3.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ)

,கதற்கு

பார்த்த கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் சின்ன பர்கூர் கதரு வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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59

60

58

59

60

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) சின்ன பர்கூர் கதரு வார்டு 7 , 2.பர்கூர் (வ.கி)

சின்ன பர்கூர் 635104

மற்றும் (சி.ஊ) சின்ன பர்கூர் கதரு வார்டு 7 , 3.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ)

,கதற்கு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

ககணஷ் நகர் வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
அரசு கபண்கள் கமல்நிரைப்பள்ளி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) ககார்ை சின்னப்ப காைனி, ககாத்தூர் காைனி 1வத

பர்கூர்635104

கிராஸ் வார்டு11 , 2.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) ககார்ை சின்னப்ப கசட்டி

தார்சு கட்டிடம்
58

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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,வடக்கு பார்த்த
மத்திய

பகுதி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) பூமாரை நகர் வார்டு 12 , 2.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும்

பர்கூர்,635104

(சி.ஊ) ககாரை ககாவிந்த கசட்டி காைனி வார்டு 13 (ம) 14 , 99.அயல்நாடு வாழ்

தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) ககாரை ககாவிந்த கசட்டி காைனி வார்டு 13 (ம) 14

கநர்ைககாட்டா 635104

, 2.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) கநரைககாட்டா காைனி வார்டு 13(ம)14 ,

,கிழக்கு

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.பர்கூர் (வ.கி) மற்றும் (சி.ஊ) கஜகினி ககால்ரை வார்டு 13(ம)14 , 99.அயல்நாடு

கநர்ைககாட்டா 635104

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காைனி வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு கபண்கள் கமல்நிரைப்பள்ளி
,கிழக்கு பார்த்த

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கட்டிடம் - கதற்குப் பகுதி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரமரை குண்டா வார்டு 1(ம)2 ,

வரமனகுண்டா - 635104.

2.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரியார் நகர் வார்டு 1(ம)2 , 99.அயல்நாடு

,கமற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் மத்திய

5
Ü¬ùî¢¶
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வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
62

62

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணமுர் வார்டு 1(ம)2 , 2.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி)

கனமூர் - 635104.

மற்றும் (ஊ) கணமுர் வார்டு 1(ம)2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி
63

63

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரத ககாவில் வார்டு 1(ம)2 , 2.ஒப்பத்தவாடி

ஓப்பதவாடி - 635104.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணநகர் இருளர்காைனி வார்டு 1(ம)2 , 3.ஒப்பத்தவாடி

பார்த்த

தார்சு

,கதற்கு

கட்டிடம் கமற்கு

பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மரையான் வட்டம் வார்டு 1(ம)2 , 4.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) கவடியப்பன் நகர் வார்டு 1 (ம) 2 , 5.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வரதப்பன் நகர் வார்டு 1(ம)2 , 6.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
ஒப்பத்தவாடி காைனி வார்டு 1(ம)2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

64

64

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒப்பத்தவாடி வார்டு 1(ம)2 , 2.ஒப்பத்தவாடி

ஓப்பதவாடி - 635104.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபான்னத்தூர் வார்டு 1(ம)2 , 3.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

,கமற்கு
வடக்கு

(ஊ) இருளர் காைனி வார்டு 1(ம)2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாட்டூர் வார்டு 4 , 2.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி,ககாட்டுர் 635104

மற்றும் (ஊ) பிக்கானூர்-1 வார்டு 4 , 3.ஒப்பத்தவாடி (ஊ) மற்றும் (வ.கி)

,கமற்கு பார்த்த, தார்சு கட்டிடம்

பிக்கானூர்-2

ஒரு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டியல் நத்தம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

குண்டியால் நத்தம் 635104

வார்டு 4

5
Ü¬ùî¢¶
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, 4.ஒப்பத்தவாடி (ஊ) மற்றும் (வ.கி) சின்ன ககாட்டூர்

,கதற்கு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த, தார்சு கட்டிடம் மத்திய
ஒரு பகுதி
67

67

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
குண்டியால் நத்தம் 635104

1.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அத்திமரத்து பள்ளம் வார்டு 3 , 2.ஒப்பத்தவாடி

,கதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆத்தூர் வட்டம் வார்டு 3 , 3.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த,தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி கார்டு வட்டம் வார்டு 3 , 4.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசுமரத்து வட்டம்
வார்டு 3 , 5.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மரையான் வட்டம் வார்டு 3 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
68

68

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அங்கினாயனபள்ளி வார்டு 5 , 2.ஒப்பத்தவாடி

அங்கிநாயனபள்ளி 635104

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மத்தூரன் ககாட்டாய் வார்டு 5 , 3.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும்

,வடக்கு

பார்த்த,தார்சு கட்டிடம் கமற்கு
பகுதி

(ஊ) சமயபுரம் வார்டு 5 , 4.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாத்தியர்
ககாட்டாய் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமல் ககாட்டாய் வார்டு 5 , 2.ஒப்பத்தவாடி

அங்கிநாயனபள்ளி 635104

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரடிகுட்ரட வார்டு 5 , 3.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

புது கராடு வார்டு 5 , 4.ஒப்பத்தவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குல்ைா கசட்டியார்

பகுதி

வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு கதாழுகநாயாளிகள்

1.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மல்ைப்பாடி அரசு மறுவாழ்வு இல்ைம் வார்டு 1

மறுவாழ்வு இல்ைம் அலுவைகம்,
மல்ைபாடி 635104

71

71
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,கமற்கு பார்த்த

, 2.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன மல்ைப்பாடி

வார்டு 1 , 3.மல்ைப்பாடி

காளன் ககாட்டாய் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மந்ரத வதி
ீ வார்டு 3 , 2.மல்ைப்பாடி (வ.கி)

மல்ைபாடி 635104

மற்றும் (ஊ) கமல் கதரு வார்டு 1 , 3.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமயின்

கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி நகர் வார்டு 1 , 4.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

சிகமண்ட் ஷீட் கட்டிடம் - மத்திய

,கதற்கு பார்த்த,

5
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கராடு வார்டு 3 , 4.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வி.கக நகர் வார்டு 3 ,
5.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்ைான் கதரு வார்டு 3 , 6.மல்ைப்பாடி (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) மசூதி கதரு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 19 of 79

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
52 பர்கூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.
âí¢

1

2

72

72

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரியகவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு 3 ,

மல்ைபாடி 635104

2.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாணியம்பாடி கராடு வார்டு 3 , 3.மல்ைப்பாடி

,கதற்கு பார்த்த,

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதி நகர் வார்டு 3 , 4.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
ககாபால்சாமி ககாட்டாய் வார்டு 3 , 5.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா
நகர் வார்டு 3 , 6.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன மல்ைப்பாடி

வார்டு 1 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
73

73

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முப்பர்கதரு வார்டு 3 , 2.மல்ைப்பாடி (வ.கி)

மல்ைபாடி 635104

மற்றும் (ஊ) கமல் கதரு வார்டு 1 , 3.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பரழய

,கதற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

காைனி வார்டு 1 , 4.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபாயர் கதரு வார்டு 3 ,
5.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மசூதி கதரு வார்டு 3 , 6.மல்ைபாடி (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிள்ரளயார் ககாவில் கதரு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதிய காைனி வார்டு 1 , 2.மல்ைப்பாடி (வ.கி)

மல்ைபாடி 635104

மற்றும் (ஊ) ககட் கதரு வார்டு 3 , 3.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்ைான்

,வடக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

பகுதி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கதரு வார்டு 3 , 4.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்லீம் கதரு வார்டு 3 ,
5.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு 3 , 6.மல்ைப்பாடி
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு 3 , 7.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
மந்ரத வதி
ீ வார்டு 3 , 8.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜீவ் நகர் வார்டு

1 ,

9.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமயின் கராடு வார்டு 3 , 10.மல்ைப்பாடி (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) சின்ன மல்ைப்பாடி
75

75

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
மல்ைபாடி 635104

76

76

,வடக்கு பார்த்த

வார்டு 1 , 11.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பாரதி நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

1.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மரிமானப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.மல்ைப்பாடி
(வ.கி)மற்றும்(ஊ) மரிமானப்பள்ளி நாயுடு ககாட்டாய் வார்டு 2 , 3.மல்ைப்பாடி

தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காகவரி நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 2.மல்ைப்பாடி

மல்ைபாடி 635104

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்ைப்ப நாயுடு ககாட்டாய் வார்டு 2 , 3.மல்ைப்பாடி(வ.கி)

,கதற்கு பார்த்த

கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

மற்றும் (ஊ) ககாகுல் நகர் வார்டு 2 , 4.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
குமரங்கனப்பள்ளி வார்டு 2 , 5.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திப்பி நாயுடு
ககாட்டாய்

வார்டு 2 , 6.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குட்டக்காடு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திம்மராயன் ககாட்டாய் வார்டு 4 ,

கவங்கட்டாபுரம் 635104

2.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கநரு நகர் வார்டு 4 , 3.மல்ைப்பாடி (வ.கி)

பார்த்த கமற்கு பகுதி

,வடக்கு
தார்சு

கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும் (ஊ) கமல் கவங்கடபுரம் வார்டு 4 , 4.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
முதைியார் வட்டம்

வார்டு 4 , 5.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவங்கடபுரம்

வார்டு 4 , 6.மல்ைப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சவுளூர் வார்டு 4 , 7.மல்ைப்பாடி
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரளயல்காரன் ககாட்டாய் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்
78

78

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் (வ.கி)
1.மல்ைப்பாடி
மற்றும் (ஊ) கீ ரிகான் வட்டம்

குண்டைகுட்ரட 635104

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டைக்குட்ரட வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு

வார்டு 4 , 2.மல்ைப்பாடி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த,வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் வாக்காளர்கள் 79

80

79

80

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அச்சமங்கைம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சமங்கைம் வார்டு 1 , 2.அச்சமங்கைம்

அச்சமங்கைம் 635108

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சமங்கைம் எஸ்.சி காைனி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கமற்கு

வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அச்சமங்கைம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஜய் நகர் வார்டு 1 , 2.அச்சமங்கைம் (வ.கி)

அச்சமங்கைம் 635108

மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணாஜிபுரம் வார்டு 1 , 3.அச்சமங்கைம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,வடக்கு

பார்த்த,கிழக்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் ககால்ைப்பள்ளி வார்டு 2 , 4.அச்சமங்கைம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககால்ைப்பள்ளி
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அச்சமங்கைம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்தல் பள்ளி வார்டு 2 , 2.அச்சமங்கைம்

சத்தைப்பள்ளி, 635108

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்தல்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,வடக்கு

பார்த்த,ஒரு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அச்சமங்கைம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீமனூர் வார்டு 2 , 2.அச்சமங்கைம் (வ.கி)

அச்சமங்கைம் 635104

மற்றும் (ஊ) ஈச்சங்காடு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கமற்கு

5
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்குப்
83

84

85

83

84

85

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அச்சமங்கைம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காைானூர் வார்டு 3 , 2.அச்சமங்கைம் (வ.கி)

அச்சமங்கைம் 635104

மற்றும் (ஊ) ராசிப்பள்ளி வார்டு 3 , 3.அச்சமங்கைம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககட்டூர்

,கமற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குப்

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.பாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசட்டிப்பள்ளி வார்டு 3 ,

கசட்டிப்பள்ளி 635108

2.பாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன கசட்டிப்பள்ளி வார்டு 2 ,

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.பாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசட்டிப்பள்ளி பகுதி - 2 வார்டு 3 ,

கசட்டிப்பள்ளி 635108

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

,வடக்கு
கமற்கு

பகுதி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாைிநாயனப்பள்ளி வார்டு 1 ,

பாளிநாயனப்பள்ளி 635108

2.பாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாைிநாயனப்பள்ளி ஆதி திராவிடர்

,கமற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்குப்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காைனி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
87

87

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அழகியபுதூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

அழகியபுதூர் - 635108

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கமற்கு
88

89

88

89

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.பாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மிட்டப்பள்ளி

மிட்டப்பள்ளி 635112

2.பாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மிட்டப்பள்ளி ஆதி திராவிடர் காைனி

,கமற்கு

வார்டு 4 ,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்குப்

வார்டு 4 , 3.பாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாத்தியர் ககாட்டாய் வார்டு

பகுதி

4 , 4.பாைிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாகனரிகுப்பம் வார்டு 4 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஒரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுண்டனப்பள்ளி

சுண்டம்பட்டி 635108

மற்றும் (ஊ) கவற்றிரை கதாட்டம் வார்டு 5 , 3.ஒரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கமற்கு

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ஒரு பகுதி

வார்டு 5 , 2.ஒரப்பம் (வ.கி)

சின்ன சுண்டம்பட்டி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஒரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புைிக்குட்ரட வார்டு 5 , 2.ஒரப்பம் (வ.கி) மற்றும்

சுண்டம்பட்டி 635108

(ஊ) நாகனப்பள்ளி வார்டு 5 , 3.ஒரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காத்தாம் பள்ளம்

,கதற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

1.ஓரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரியஓரப்பம் வார்டு 4 , 2.ஓரப்பம் (வ.கி) மற்றும்

ஒரப்பம் 635108

(ஊ) கபரிய ஒரப்பம் காைனி வார்டு 4 , 3.ஓரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,வடக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

காத்தாம்பள்ளம் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

1.ஓரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னஒரப்பம்

ஒரப்பம் 635108

(ஊ) ககட்டுககாட்டாய் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த

வார்டு 4 , 2.ஓரப்பம் (வ.கி) மற்றும்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
93

93

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.ஓரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கனிக்காரன் ககாட்டாய் வார்டு 1 , 2.ஓரப்பம் (வ.கி)

மருகதபள்ளி 635108

மற்றும் (ஊ) மஞ்சுகுட்ரட வார்டு 1 , 3.ஓரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கதற்கு

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கமற்கு

கிட்டப்பநாயணப்பள்ளி வார்டு 1 , 4.ஓரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாடிபுதூர்

பகுதி

வார்டு 1 , 5.ஒரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிட்டப்பநாயணப்பள்ளி காைனி வார்டு 1
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.ஒரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருகதப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மருகதபள்ளி 635108

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு
95

95

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப் பள்ளி
மருகதபள்ளி 635108

96

96

,கதற்கு

1.ஒரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரபயனப்பள்ளி வார்டு
(ஊ) கபட்ரடயன் ககாட்டாய் வார்டு

3 , 2.ஒரப்பம் (வ.கி) மற்றும்

3 , 3.ஒரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரகயித்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

ககாட்டாய் வார்டு 3 , 4.ஒரப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னவரன்
ீ
ககாட்டாய்

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.சூைாமரை (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூைாமரை வார்டு 1 , 2.சூைாமரை (வ.கி)

சூைாமரை 635108

மற்றும் (ஊ) சூைாமரை காைனி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு
97

97

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சூைாமரை (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்கன் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 2.சூைாமரை

சூைாமரை 635109

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமல் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 3.சூைாமரை (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி ககானப்பன் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 4.சூைாமரை (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
குமரன்குட்ரட வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 26 of 79

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
52 பர்கூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.
âí¢

1

2

98

98

99

100

99

100

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சூைாமரை (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) சின்ன பனமுட்லு, முதல் கதரு

கபரியபனகமுட்டுலு-635 203

2.சூைாமரை (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) சின்னபனமுட்லு இரண்டாம் கதரு

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.சூைாமரை (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) தீர்த்தகிரி ககாட்டாய் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

கமற்குப் பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சூைாமரை (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) கபரிய பனமுட்லு வார்டு 2 , 2.சூைாமரை

கபரியபனகமுட்டுலு 635203

(வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) வராண்டான் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 3.சூைாமரை (வ.கி)

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அஞ்சூர் (ஊ) பாப்பண்ணன் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 4.சூைாமரை (வ.கி) அஞ்சூர்

கிழக்கு

(ஊ) தூளிக்ககாட்டாய் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி

வார்டு 2 ,
வார்டு 2 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கசந்தாரப்பள்ளி (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) அஞ்சூர் வார்டு 1,7 , 2.கசந்தாரப்பள்ளி (வ.கி)

அஞ்சூர் 635203

அஞ்சூர் (ஊ) இராசன் ககாட்டாய் வார்டு 1,7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி
101

101

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கசந்தாரப்பள்ளி (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) கசந்தாரப்பள்ளி வார்டு 1,7 , 99.அயல்நாடு

அஞ்சூர் 635203

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கமற்குப் பகுதி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.கசந்தாரப்பள்ளி (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) நாயக்கனூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ககால்ரூர்- 635203

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
103

103

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.கசந்தாரப்பள்ளி (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) ககால்ரூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ககால்ரூர்- 635203

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் மத்திய பகுதி
104

105

104

105

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.கசந்தாரப்பள்ளி (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) குரும்பர குட்ரட வார்டு 3 ,

ககால்ரூர்- 635203

2.கசந்தாரப்பள்ளி (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) ககால்ரூர் கமல் ககாட்டாய் வார்டு 3 ,

,கிழக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கதற்குப் பகுதி

3.கசந்தாரப்பள்ளி (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) மூைக்ககாள்ரள வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கமாடிகுப்பம் (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) நக்கல்பட்டி வார்டு 4,5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நக்கல்பட்டி 635203

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கதற்கு

பகுதி
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
கமாடிகுப்பம் 635203

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

,கதற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

5
1.கமாடிகுப்பம் (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) கமாடிக்குப்பம் வார்டு 6 , 2.கமாடிகுப்பம் (வ.கி) Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
அஞ்சூர் (ஊ) நாயுடு கதரு வார்டு

6 , 3.கமாடிகுப்பம் (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ)

ஒரு பகுதி வன்னியர் கதரு வார்டு 6 , 4.கமாடிகுப்பம் (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) கவள்ளாளர் கதரு
வார்டு 6 , 5.கமாடிகுப்பம் (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) காந்தி நகர் வார்டு 6 ,
6.கமாடிகுப்பம் (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ) மாட்டாமந்ரத வார்டு 6 , 7.கமாடிகுப்பம் (வ.கி)
அஞ்சூர் (ஊ) கரடு,கீ ழ்ககாட்டாய் வார்டு 6 , 8.கமாடிகுப்பம் (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ)
ககால்ைககாட்டாய் வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

107

107

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஞானம்மாள் காைனி வார்டு 1 , 2.கஜககதவி

கஜககதவி 635203

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரத ககாவில், மாரியம்மன் ககாவில்

,வடக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

3.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாணியர் கதரு வார்டு
மற்றும் (ஊ) முஸ்லீம் மசூதி கதரு வார்டு

வார்டு 1 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1 , 4.கஜககதவி (வ.கி)

1 , 5.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

நாயுடு கதரு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 108

108

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்கபத்கார் பரழய காைனி

கஜககதவி 635203

2.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஷியா முஸ்ைிம் கதரு வார்டு 1 , 3.கஜககதவி

தார்சு கட்டிடம்

,கிழக்கு பார்த்த

ஒரு பகுதி

வார்டு 3 ,

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பர்கூர் கராடு பால் ரசகசட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதைியர் கதரு வார்டு 1 , 2.கஜககதவி (வ.கி)

கஜககதவி - 635203

மற்றும் (ஊ) வாணியர் கதரு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
110

110

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கமற்கு

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜககதவி (ஊ) அம்கபத்கார் காைனி வார்டு

கஜககதவி 635203

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த

3

, 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
111

111

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,

1.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகர் ககாவில் காந்தி நகர்

கஜககதவி 635203

2.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஜ.கஜ. நகர்

,கிழக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி

வார்டு 3 , 3.கஜககதவி (வ.கி)

கமடு

வார்டு 3 , 5.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆத்து

வார்டு 3 , 6.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாட்டாவூர்

7.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமிநாதன் ககாட்டாய்
112

வார்டு 1 ,

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாழ்
வாக்காளர்கள்
1.கஜககதவி
(வ.கி) மற்றும்
(ஊ) பாகிமானூர் வார்டு 2 , 2.கஜககதவி (வ.கி)

பாகிமானு

மற்றும் (ஊ) இருளர் காைனி வார்டு 2 , 3.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

கட்டிடம்

,கமற்கு பார்த்த தார்சு
ஒரு பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும் (ஊ) ஐகுந்தம் கூட்கராடு வார்டு 3 , 4.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
கிழக்கத்தியர் ககாட்டாய்

112

வார்டு 1 ,

கமலூரான் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 4.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசப்பமுட்லு
காைனி வார்டு 2 , 5.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன கசப்ப முட்லு வார்டு 2
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ஜிட்கடாபனப்பள்ளி

Ü¬ùî¢¶
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ñì¢´ñ£?

,கிழக்கு

5
1.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜிட்கடாபனப்பள்ளி வார்டு 4 , 2.கஜககதவி (வ.கி) Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
மற்றும் (ஊ) ஜிட்கடாபனப்பள்ளி காைனி வார்டு 4 , 3.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குப்

(ஊ) தண்ணர்ீ பள்ளம் வார்டு 4 , 4.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கக.கக நகர்

பகுதி

வார்டு 3 , 5.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவடர்ககாட்டாய் வார்டு 3 ,
6.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆத்து கமடு வார்டு 2 , 7.கஜககதவி (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) ஜிட்கடாபனபள்ளி வார்டு 2 , 8.கஜககதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
கூககாத்தான் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

114

114

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ககாண்டப்பநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அகமுடிநாகமங்கைம் வார்டு 1 ,

ககால்ைநாகமங்கைம் 635108

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
கமற்கு பகுதி
115

115

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ககாண்டப்பநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருமநாகமங்கைம் வார்டு 1 ,

ககால்ைநாகமங்கைம் 635108

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ககாண்டப்பநாயனபள்ளி 635104

5
1.ககாண்டப்பநாயனப்பள்ளி (ஊ) ககாண்டப்பநாயனபள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
ஒரு பகுதி
117

117

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ககாண்டப்பநாயனப்பள்ளி (ஊ) ககாண்டப்பநாயனபள்ளி பகுதி-2 வார்டு 3

ககாண்டப்பநாயனபள்ளி- 635104

2.ககாண்டப்பநாயனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மஸ்திகாணூர் வார்டு 3 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கதற்கு பகுதி
118

118

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கப்பல்வாடி வார்டு 5 , 2.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி)

கப்பல்வாடி 635104

மற்றும் (ஊ) கப்பல்வாடி ககால்ரைக்ககாட்டாய் வார்டு 5 , 3.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி)

,கதற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி மற்றும் (ஊ) கமாண்டிகானூர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 119

119

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குட்டப்பநாய்க்கனூர்

கப்பல்வாடி 635104

2.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரங்கசமுத்திரம் வார்டு 2 , 3.சிகரைப்பள்ளி

,கதற்கு

வார்டு

2 ,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜிட்டிகானூர் வார்டு 2 , 4.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பகுதி

கமாண்டிகானூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஐஇஎல்சி துவக்கப்பள்ளி

1.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவங்கடசமுத்திரம்

கவங்கடசமுத்திரம் 635104

2.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதூர் வார்டு 4,5 , 3.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி)

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

மற்றும் (ஊ) சந்ரத கரம்பு வார்டு 4,5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்

வார்டு 4,5 ,

கிழக்குப் பகுதி
ஐ.இ.எல்.சி. துவக்கப்பள்ளி

1.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிைிநத்தம் கிழக்கு வார்டு 4 ,

கவங்கடசமுத்திரம் 635104

2.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கல்நத்தம் கமற்கு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

,வடக்கு பார்த்த கமற்கு பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
ஐ.இ.எல்.சி. துவக்கப்பள்ளி

1.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணிகாரன் ககாட்டாய் வார்டு 4 ,

கவங்கடசமுத்திரம் 635104

2.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏரிக்ககால்ை கமடு வார்டு 4 , 3.சிகரைப்பள்ளி

,கிழக்கு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் வார்டு 4 , 4.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பார்த்த ஒரு பகுதி

கட்டிடம்

ரபயனூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு கமல்நிரைப்பள்ளி

1.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தம்மகவுண்டணூர் வார்டு 1 , 2.சிகரைப்பள்ளி

சிகர்ைப்பள்ளி 635104

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தம்மகவுண்டணூர் 2 வார்டு 1 , 3.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி)

,கிழக்கு

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி மற்றும் (ஊ) ககாதப்பநாயக்கணூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 33 of 79

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
52 பர்கூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.
âí¢

1

2

124

124

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஞ்சு குட்டியூர் வார்டு

கதல்ைகபண்டா

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தண்ணர்ீ பள்ளம் வார்டு 1 , 3.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்

பாடார்- 635104

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(ஊ) தண்ணர்ீ பள்ளம் பார்டர் வார்டு 1 , 4.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

வடக்கு பகுதி

ஜீவன் வட்டம் வார்டு 1 , 5.சிகர்ைப்பள்ளி (ஊ) பார்டர் வார்டு 1
(ஊ) கதல்ைகபண்டா வார்டு 1

125

126

125

126

1 , 2.சிகரைப்பள்ளி

, 6.சிகர்ைப்பள்ளி

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு கமல்நிரைப்பள்ளி

1.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தபால்கமடு வார்டு 3 , 2.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி)

சிகர்ைப்பள்ளி 635104

மற்றும் (ஊ) சிகரைப்பள்ளி

,கிழக்கு

வார்டு 3 , 3.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு

கல்ைத்துப்பட்டி வார்டு 3 , 4.சிகரைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்ைத்துப்பட்டி

பகுதி

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றியத் துவக்கப்பள்ளி

1.பட்ைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்ைப்பள்ளி வார்டு 2 , 2.பட்ைப்பள்ளி (வ.கி)

ககாத்தைக்குட்டா 635104

மற்றும் (ஊ) ககாத்தைகுட்டா வார்டு 2 , 3.பட்ைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப்

மாமரத்துககாட்டாய் வார்டு 2 , 4.பட்ைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவாபுரம்

பகுதி

வார்டு 2 , 5.பட்ைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிபுரம் வார்டு 2 , 6.பட்ைப்பள்ளி
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னகுட்டி வட்டம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பட்ைப்பள்ளி (ஊ)கபருககாபனபள்ளி (வ.கி) மற்றும்

தீர்த்தகிரிபட்டி 635104

(ஊ) அம்மன் நகர்

,கிழக்கு

வார்டு 1,3 , 2.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பட்ைப்பள்ளி

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்குப்

(ஊ)கபருககாபனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திப்பிநாயனப்பள்ளி வார்டு 1,3 ,

பகுதி

3.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பட்ைப்பள்ளி (ஊ)கபருககாபனபள்ளி (வ.கி) மற்றும்

5
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(ஊ) தீர்த்தகிரிபட்டி வார்டு 1,3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 128

128

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பட்ைப்பள்ளி (ஊ)கபருககாபனபள்ளி (வ.கி) மற்றும்

பூசிநாய்க்கனூர்

(ஊ) பூசிநாயக்கானூர் வார்டு 1,3 , 2.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பட்ைப்பள்ளி

,கிழக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் ஒரு பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)கபருககாபனபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னராமன் ககாட்டாய் வார்டு 1,3 ,
3.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பட்ைப்பள்ளி (ஊ)கபருககாபனபள்ளி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) நீசானூர் வார்டு 1,3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

129

129

ஊராட்சி நடுநிரைப் பள்ளி -

1.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பட்ைப்பள்ளி (ஊ) ககாங்கன் கசரு வார்டு 3 ,

ககாங்கன்கசருகு 635104

2.பட்ைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
130

130

,கிழக்கு
வடக்கு

பகுதி
ஊராட்சி நடுநிரைப் பள்ளி ,
ககாங்கன்கசருகு - 635104

வாக்காளர்கள் 1.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பட்ைப்பள்ளி (ஊ) ககாடியூர் வார்டு 3 , 2.பட்ைப்பள்ளி

,கிழக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னககான்னம்பட்டி வார்டு 3 , 3.பட்ைப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) கதல்ைகபண்டா வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆம்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஆம்பள்ளி 635104

வாக்காளர்கள் -

,கமற்கு பார்த்த

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி
132

132

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆம்பள்ளி வார்டு 3 , 2.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

ஆம்பள்ளி 635104

ராம்நகர் வார்டு 3 , 3.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியம்பட்டி வார்டு 3 , 4.குட்டூர்

,கமற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு
133

133

பகுதி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூஸ்ைிம் வட்டம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குட்டூர் வார்டு 1 , 2.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

குட்டூர் 635104

நடுமூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் கதற்குப் பகுதி
134

135

134

135

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமாட்டுர்

குட்டூர் 635104

காரிமங்கைத்தனூர் வார்டு 1 , 3.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கூர் வார்டு 1 ,

,கதற்கு பார்த்த

வார்டு 1 , 2.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

தார்சு கட்டிடம் மத்திய பகுதி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜிஞ்சம்பட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஜிஞ்சம்பட்டி 635103

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசக்கினாம்பட்டி வார்டு 2 , 2.குட்டூர் (வ.கி) மற்றும்

ஜிஞ்சம்பட்டி 635104

(ஊ) ககால்ை கசக்கினம்பட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குப்
137

138

139

137

138

139

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) கமாட்டாரப்பள்ளி வார்டு 3 ,

பண்டசீமனூர் 635104

2.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) பாசிநாயனப்பள்ளி வார்டு 3 ,

,கதற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்குப்

3.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) கதாட்டிககால்ைப்பள்ளி வார்டு3 ,

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) பண்டசீமனூர் வார்டு 2 ,

பண்டசீமனூர்- 635104

2.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) பூதன்ககாட்டாய் வார்டு 3 ,

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம், கமற்கு

3.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) ககண்டிகான்ககாட்டாய் வார்டு2 ,

பகுதி

4.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) மந்தாளிகானூர் வார்டு 2 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) ஈஸ்வரதாசரபள்ளி வார்டு 1 ,

குண்டாைனூர் 635104

2.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) குண்டைானூர் வார்டு 1 ,

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப்

3.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) தாசிரிககாட்டாய் வார்டு 1 ,

பகுதி

4.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) பாண்ரிகிருஷ்ணன் ககாட்டாய்
வார்டு 1 , 5.பாசிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) பண்டசீமனூர் (ஊ) ககாரவநாய்கன்
ககாட்டாய் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.புைிகுண்டா (வ.கி) கபருககாபனபள்ளி (ஊ) கரடிககால்ைப்பட்டி வார்டு 2 ,

கரடிககால்ைப்பட்டி 635203

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கமற்குப்
பகுதி
141

141

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.புைிகுண்டா (வ.கி) கபருககாபனபள்ளி (ஊ) உத்தாரி ககாட்டாய் வார்டு 2 ,

கரடிககால்ைப்பட்டி 635203

2.புைிகுண்டா (வ.கி) கபருககாபனபள்ளி (ஊ) சவுளூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

,கதற்கு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி ஓட்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
142

142

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

1.புைிகுண்டா (வ.கி) கபருககாபனபள்ளி (ஊ) கபருககாபனபள்ளி வார்டு 1 ,

கபருககாபனப்பள்ளி 635203ங

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
வடக்குப் பகுதி
143

143

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

1.புைிகுண்டா (வ.கி) கபருககாபனபள்ளி (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு 1 ,

கபருககாபனப்பள்ளி 635203

2.புைிகுண்டா (வ.கி) கபருககாபனபள்ளி (ஊ) பனந்கதாப்பு வார்டு 1 , 3.புைிகுண்டா

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) கபருககாபனபள்ளி (ஊ) கபரியார் நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கதற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.புைிகுண்டா (வ.கி) கபருககாபனபள்ளி (ஊ) ககாட்டூர் வார்டு 1,3 , 2.புைிகுண்டா

துவக்கப்பள்ளி,கபருககாபனப்பள்ளி

(வ.கி) கபருககாபனபள்ளி (ஊ) கபருககாபனபள்ளி

635203

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கமற்கு பார்த்த தார்சு

வார்டு 1,3 , 99.அயல்நாடு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.புைிகுண்டா (வ.கி) கபருககாபனபள்ளி (ஊ) கிட்டனூர் வார்டு 4 , 2.புைிகுண்டா

துவக்கப்பள்ளி,கிட்டனூர் 635203

(வ.கி) கபருககாபனபள்ளி (ஊ) குருகப்பட்டி வார்டு 4 , 3.புைிகுண்டா (வ.கி)

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கபருககாபனபள்ளி (ஊ) எம்ஜிஆர் நகர் வார்டு 4 , 4.புைிகுண்டா (வ.கி)

ஒரு பகுதி

கபருககாபனபள்ளி (ஊ) நாயுடு குருகப்பட்டி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

வாக்காளர்கள் 1.புைிகுண்டா (வ.கி) கதாகரப்பள்ளி (ஊ) கதாகரப்பள்ளி வார்டு 3 , 2.புைிகுண்டா

கதாகரப்பள்ளி 635203

(வ.கி) கதாகரப்பள்ளி (ஊ) கதாகரப்பள்ளி காைனி வார்டு 3 , 3.புைிகுண்டா (வ.கி)

,கமற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

கதாகரப்பள்ளி(ஊ) கதாகரப்பள்ளி வார்டு 3 , 4.புைிகுண்டா (வ.கி)

பகுதி

கதாகரப்பள்ளி(ஊ) கதாகரப்பள்ளி காைனி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

1.புைிகுண்டா (வ.கி) கதாகரப்பள்ளி (ஊ) கதாகரப்பள்ளி கூட்டு கராடு வார்டு 2,3 ,

கதாகரப்பள்ளி 635203

2.புைிகுண்டா (வ.கி) கதாகரப்பள்ளி (ஊ) தாயப்பன் ககாட்டாய் வார்டு 3 ,

,கமற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி 3.புைிகுண்டா (வ.கி) கதாகரப்பள்ளி (ஊ) புைிகுண்டா வார்டு 3 , 4.புைிகுண்டா
(வ.கி) கதாகரப்பள்ளி (ஊ) பில்ைககாட்டாய் (முத்தூரம் ககாட்டாய்) வார்டு 4 ,
5.புைிகுண்டா (வ.கி) கதாகரப்பள்ளி (ஊ) தாயப்பன் ககாட்டாய் வார்டு 3 ,
6.புைிகுண்டா (வ.கி) கதாகரப்பள்ளி (ஊ) நாட்டான்ககாட்டாய் வார்டு 3 ,
9.புைிகுண்டா (வ.கி) கதாகரப்பள்ளி (ஊ) புருடிகான் ககாட்டாய் வார்டு 3 ,
148

148

அரசு ஆண்கள் கமல்நிரைப்பள்ளி -

99.அயல்நாடு வாழ்
1.புைிகுண்டா
(வ.கி) வாக்காளர்கள்
கதாகரப்பள்ளி -(ஊ) குப்புசாமி ககாட்டாய் வார்டு 1 ,

கதாகரப்பள்ளி 635203

2.புைிகுண்டா (வ.கி) கதாகரப்பள்ளி (ஊ) ஆடாைம் வார்டு 1 , 3.புைிகுண்டா (வ.கி)

,கதற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி கதாகரப்பள்ளி (ஊ) பாகிமனூர் கூட்டு கராடு வார்டு 2 , 4.புைிகுண்டா (வ.கி)
கதாகரப்பள்ளி(ஊ) கதாகரப்பள்ளி கூட்டு கராடு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
149

149

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.புைிகுண்டா (வ.கி) கதாகரப்பள்ளி(ஊ) பில்ைககாட்டாய் வார்டு 4 , 2.புைிகுண்டா

பில்ைககாட்டாய் -635 203

(வ.கி) கதாகரப்பள்ளி(ஊ) பூகுட்ரட வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ஒரு பகுதி
150

150

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஐககாந்தம் வார்டு 3 ,

ஐகுந்தம் 635203

2.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருளர் காைனி வார்டு 3 ,

தார்சு கட்டிடம்

,வடக்கு பார்த்த
கமற்கு பகுதி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்கபத்கார் காைனி வார்டு 3 ,

ஐகுந்தம்-635203

2.ஐகுந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (ஊ) ரபபாஸ் வார்டு 3

,கிழக்கு

பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

, 3.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாமரை ககாட்டாய் வார்டு 3 , 4.ஐககாந்தம்
ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசன்றாய நகர் வார்டு 1 , 5.ஐககாந்தம்
ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துகவுண்டர் காைனி வார்டு 1 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

152

152

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மஜீத் ககால்ைஹள்ளி

மஜித்ககால்ைஹள்ளி 635203

ககால்ைஹள்ளி

(ஊ) மஜீத்

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி
153

153

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மஜீத் ககால்ைஹள்ளி

மஜித்ககால்ைஹள்ளி- 635203

ககால்ைஹள்ளி பகுதி-1 வார்டு 1 , 2.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மஜீத்

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ககால்ைஹள்ளி

கதற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள் -

(ஊ) ஒண்டியூர்
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(ஊ) மஜீத்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) ககாத்தப்பள்ளி (ஊ) கமல் சீனிவாசபுரம் (ம)

நடுநிரைப்ப்பள்ளி - சீனிவாசபுரம்

கமயின் கராடுக்கு கமற்கு வார்ட , 2.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி)

635203

ககாத்தப்பள்ளி (ஊ) கீ ழ்சீனிவாசபுரம் வார்டு 4 , 3.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் கதற்குப் பகுதி

5
Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி) ககாத்தப்பள்ளி (ஊ) வடிகவல் ககாட்டாய் வார்டு 4 , 4.ஐககாந்தம்
ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) ககாத்தப்பள்ளி (ஊ) காளியம்மன் ககாயில் பஸ் ஸ்டாப் (ம)
ககால்ைககாட்டாய் வார , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

155

155

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிகூட கதரு வார்டு 2 ,

ஐககாந்தம்ககாத்தப்பள்ளி 635203

2.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடாபி ககாட்டாய் வார்டு 2 ,

,கமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காைனி வார்டு 2 , 4.ஐககாந்தம்

கதற்கு பகுதி

ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிங்கதரு (ம) கமயின் கராடு

வார்டு 2 ,

5.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுண்டர் கதரு,
மூைக்ககரல்ரை வார்டு 2 , 6.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
மசூதி கதரு வார்டு 2 , 7.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாட்டா
மந்ரத பகுதி வார்டு 2 , 8.ஐககாந்தம் ககாத்தப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூஜாரி
கதரு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ) பட்டனூர் வார்டு 1 , 2.பாகைகுளி (வ.கி)

கூரம்பட்டி 635205

எருமாம்பட்டி (ஊ) மாங்குடி நகர் வார்டு 1 , 3.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ)

,கமற்கு பார்த்த

ஒட்டு கட்டிடம் கதற்குப் பகுதி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கபான்நகர் வார்டு 1 , 4.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ) ககாயில்
வழிக்ககாட்டாய் வார்டு 1 , 5.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ) கபாட்டுகான்
ககாட்டாய் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

157

157

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ) கூரம்பட்டி வார்டு 1 , 2.பாகைகுளி (வ.கி)

கூரம்பட்டி 635205

எருமாம்பட்டி (ஊ) பூமாரை நகர் வார்டு 1 , 3.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி

,வடக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

Ü¬ùî¢¶
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(ஊ) கதகனாரட நகர் வார்டு 1 , 4.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ)
குட்டியப்பன் நகர் வார்டு 1 , 5.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ) விநாயகபுரம்
வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

158

159

158

159

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ) எருமாம்பட்டி வார்டு

எருமாம்பட்டி 635203

(வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ) கவடராயன் ககாட்டாய் வார்டு

,கிழக்கு

2,3 , 2.பாகைகுளி
2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ) கூச்சக்கல்லூர் வார்டு

எருமாம்பட்டி-635203

(வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ) குட்டூர் வார்டு 2 , 3.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ)

,கிழக்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி மங்களுர்

கதாப்பூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஒட்டு கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 43 of 79

3 , 2.பாகைகுளி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
52 பர்கூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.
âí¢

1

2

160

160

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,

1.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ) கசைப்பசனாம்பட்டி வார்டு 4 ,

கசைப்பசனாம்பட்டி 635205

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
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,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
161

161

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,

1.பாகைகுளி (வ.கி) எருமாம்பட்டி (ஊ) ககாட்டாயூர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கசைப்பசனாம்பட்டி 635205

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
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,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
162

162

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பாகளகுளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாகளகுளி வார்டு

பாகைகுளி 635205

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி
163

163

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பாகளகுளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாகளகுளி காைனி

பாகைகுளி 635205

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாப்பூர்

,கதற்கு பார்த்த

கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

கணவாய் மூரள வார்டு

பகுதி

ககாட்டாய் வார்டு

வார்டு

வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 , 2.பாகளகுளி

3 , 3.பாகளகுளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

3 , 4.பாகளகுளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரியமரை

3 , 5.பாகளகுளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீதா குட்ரட வார்டு

6.பாகளகுளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரியமரை கராடு வார்டு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 44 of 79
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.தளிஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஸ்பா தனிஹள்ளி

,

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் கதரு வார்டு 1 , 3.தளிஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்

தளிஹள்ளி 635112

,கிழக்கு

வார்டு 1 , 2.தளிஹள்ளி

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குப்

(ஊ) பழனி ககாட்டாய் வார்டு 1 , 4.தளிஹள்ளி (ஊ) தாசன் ககாட்டாய் வார்டு 3

பகுதி

, 5.தளிஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குட்டியன் ககாட்டாய் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

5
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வாழ் வாக்காளர்கள் 165

166

165

166

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.தளிஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரிய தளிஹள்ளி கூட்டு கராடு வார்டு 3 ,

, தளிஹள்ளி 635112

2.தளிஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு 3 , 3.தளிஹள்ளி (வ.கி)

,கிழக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்குப்

மற்றும் (ஊ) ககாவிலூர் வார்டு 3 , 4.தளிஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பகுதி

பாரறக்ககாட்டாய் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி.

1.தளிஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னதளிஹள்ளி வார்டு 2 , 2.தளிஹள்ளி (ஊ)

சின்ன தளிஹள்ளி - 635112

சின்ன தளிஹள்ளி வார்டு 4

,கதற்கு பார்த்த கமற்கு பகுதி தார்சு

கூட்டு கராடு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

, 3.தளிஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தளிஹள்ளி

Ü¬ùî¢¶
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கட்டிடம்
167

167

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி.

1.தளிஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அனிச்சன் ககாட்டாய் வார்டு 4 , 2.தளிஹள்ளி

சின்ன தளிஹள்ளி 635112

(ஊ) கீ ங்கன் ககாட்டாய் வார்டு 4

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

,கதற்கு

, 3.தளிஹள்ளி (ஊ) மூைக்ககாட்டாய் வார்டு 4

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 45 of 79

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
52 பர்கூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.
âí¢

1

2

168

168

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.கபன்கனஸ்வரமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபன்கனஸ்வரமடம் வார்டு 1 ,

கபன்கனஸ்வரமடம் 635112

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
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,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்
கதற்கு பகுதி
169

169

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.கபன்கனஸ்வரமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாட்டாவூர் வார்டு 2 ,

கபன்கனஸ்வரமடம் 635112

2.கபன்கனஸ்வரமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரிகவுண்டர்சவுளுர் வார்டு 3 ,

,கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பகுதி
170

170

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.கபன்கனஸ்வரமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரிகவுண்டன் சவூளூர் வார்டு

கபன்கனஸ்வரமடம் 635112

2.கபன்கனஸ்வரமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதைிகான்ககாட்டாய் வார்டு

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.கபன்கனஸ்வரமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏரிக்ககாடி வார்டு

கிழக்குப் பகுதி

4.கபன்கனஸ்வரமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராசன்ககாட்டாய் வார்டு

3 ,
3 ,

5.கபன்கனஸ்வரமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபாயர்கதரு வார்டு 3 ,
6.கபன்கனஸ்வரமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிப்பாய்ககாட்டாய் வார்டு
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.மாரிகசட்டிஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரிகசட்டிஅள்ளி வார்டு 3 ,

மாரிகசட்டிஅள்ளி 635205

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி

172

172

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.மாரிகசட்டிஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரறயூர் எம்.ககாட்டாவூர் கடம்

மாரிகசட்டிஅள்ளி 635205

கால்வாய்

,கமற்கு

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
173

173

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) கநடுங்கல் வார்டு 1 , 2.கமாட்டூர் (வ.கி)

கநடுங்கல் 635112

கநடுங்கல் (ஊ) கண்மணிக்ககாட்டாய் வார்டு 1 , 3.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல்

,கிழக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கதற்குப் பகுதி

(ஊ) கநாரம்புக்ககால்ரை வார்டு 1 , 4.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) ஏரிக்காடு
வார்டு 1 , 5.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) தாவிசிக்ககால்ரை வார்டு 1 ,
6.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) கஜய்ணூர் வார்டு 1 , 7.கமாட்டூர் (வ.கி)
கநடுங்கல் (ஊ) கபரியண்ணன் ககாட்டாய் வார்டு 1 , 8.கமாட்டூர் (வ.கி)
கநடுங்கல் (ஊ) ஆதி திராவிடர் காைனி வார்டு 1 , 9.மாரிகசட்டிஹள்ளி (ஊ)
ராமசாமி ககாட்டாய் வார்டு 2 , 10.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) திம்கம நத்தம்
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) கநடுங்கல் வார்டு 1 , 2.கமாட்டூர் (வ.கி)

கநடுங்கல்-635112

கநடுங்கல் (ஊ) கவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு 1 , 3.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல்

,கிழக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ஆதி திராவிடர்நை காைனி வார்டு 1 , 4.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) ஊர்
கவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 5.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) கசட்டிகாரன்
ககாட்டாய் வார்டு 2 , 6.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) கதாட்டிக்ககாட்டாய்
வார்டு 2 , 7.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) மணக்ககால்ரை வார்டு 2 ,
8.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) மாைி கமாடு வார்டு 2 , 9.கமாட்டூர் (வ.கி)
கநடுங்கல் (ஊ) ஏரிக்காடு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

175

175

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) கஜயினூர் வார்டு

கநடுங்கல் 635112

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
176

176

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கமாட்டூர் (வ.கி) கநடுங்கல் (ஊ) கமாட்டூர் வார்டு 4 , 2.கமாட்டூர் (வ.கி)

என் கமாட்டூர் - 635112

கநடுங்கல் (ஊ) கரகூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு
177

177

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கமாட்டூர் (வ.கி) ஆவத்துவாடி (ஊ) ஆவத்துவாடி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஆவத்தவாடி 635204

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கமாட்டூர் (வ.கி) ஆவத்துவாடி (ஊ) ஆவத்துவாடி பகுதி-1வார்டு 1 , 2.கமாட்டூர்

ஆவத்தவாடி -635204

(வ.கி) ஆவத்துவாடி (ஊ) கிருஷ்ணன் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 3.கமாட்டூர் (வ.கி)

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி ஆவத்துவாடி (ஊ) கருங்கண்ணன் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 4.கமாட்டூர் (வ.கி)
ஆவத்துவாடி (ஊ) நாகப்பன் எக்கிடி ககாட்டாய் வார்டு 2 , 5.கமாட்டூர் (வ.கி)
ஆவத்துவாடி (ஊ) கவுண்டப்பன் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
179

179

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் 1.கமாட்டூர் (வ.கி) ஆவத்துவாடி (ஊ) தாசன் ககாட்டாய் வார்டு 3 , 2.கமாட்டூர்

ஆவத்தவாடி 635 112

(வ.கி) ஆவத்துவாடி (ஊ) ரநனார் சாரை வார்டு 3 , 3.கமாட்டூர் (வ.கி)

,வடக்கு

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஆவத்துவாடி (ஊ) சுண்டக்காபட்டி வார்டு 3 , 4.கமாட்டூர் (வ.கி) ஆவத்துவாடி (ஊ)
மாரி ககாட்டாய் வார்டு 3 , 5.கமாட்டூர் (வ.கி) ஆவத்துவாடி (ஊ)
மல்ைிக்ககாட்டாய் வார்டு 3 , 6.கமாட்டூர் (வ.கி) ஆவத்துவாடி (ஊ) கவடியப்பன்
ககாயில் ககாட்டாய் வார்டு 3 , 7.கமாட்டூர் (வ.கி) ஆவத்துவாடி (ஊ) கமாட்டூர்
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

180

180

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தட்ரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஸ்பா தட்ரஹள்ளி வார்டு 2, 4 ,

தட்ரஹள்ளி 635123

2.தட்ரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தட்ரஹள்ளி காைனி

,கதற்கு

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 49 of 79
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.வதட்ரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராசன் ககாட்டாய் வார்டு

தட்ரஹள்ளி -635123

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவடிககாட்டாய் வார்டு

,வடக்கு

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு

தட்ரஹள்ளி கூட்டு கராடு வார்டு

பகுதி

சிகைஹள்ளி காைனி
ககாட்டாய் வார்டு
வார்டு

182
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5
4 , 2.தட்ரஹள்ளி Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 , 3.தட்ரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

4 , 4.தட்ரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

வார்டு 4 , 5.தட்ரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமர்

4 , 6.தட்ரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாப்ரபககாட்டாய்

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தட்ரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒட்டப்பட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஒட்டப்பட்டி 635112

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு
183

183

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தட்ரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசாபனூர், வார்டு 3 , 2.தட்ரஹள்ளி (வ.கி)

கசாபனூர் 635112

மற்றும் (ஊ) கசாபனூர் காைனி வார்டு 3 , 3.தட்ரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கமற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

கரியகவுண்டனூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி - 1.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அனககாடி வார்டு 1 ,
அனககாடி 635206

,கதற்கு

2.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபாயர்ககாட்டாய் வார்டு 1 ,

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

3.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சந்தூரான் ககாட்டாய் வார்டு 1 ,

கட்டிடம்

4.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திராநகர் வார்டு 1 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாமரை ககாட்டாய் வார்டு
1 , 6.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமல்பட்டி வார்டு 1 ,
7.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூைாகுட்ரட வார்டு 1 ,
8.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசன்றாயநாய்க்கனூர் வார்டு 1 ,
185

185

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவப்பாைம்பட்டி வார்டு 1 ,

கபாங்கனூர் 635206

2.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கபரியதம்பிககாட்டாய் வார்டு 1 ,

,கதற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) குள்ளதாதன் ககாட்டாய் வார்டு 1 ,
4.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுப்பிரமணிபுரம் வார்டு 1 ,
5.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கபாங்கனூர் வார்டு 1 ,
6.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பச்சியப்பன் ககாட்டாய் வார்டு 1 ,
7.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறியாட்டுக்காரனூர் வார்டு 1 ,
8.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவடிநகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) மகாகதவககால்ைஹள்ளி வார்டு 3

மகாகதவககால்ைஅள்ளி 635206

, 2.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தண்ணிகிணற்றுக்ககாட்டாய்

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு 3 , 3.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) டிங்குமாரிககாட்டாய்

5
Ü¬ùî¢¶
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வார்டு 3 , 4.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) குரும்பன்ககாட்டாய்
வார்டு 3 , 5.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வண்ணார்ககாட்டாய்
வார்டு 3 , 6.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) தீர்த்தமரைககாட்டாய்
வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 187

187

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முல்ரைநகர் வார்டு 3 ,

மகாகதவககால்ைஅள்ளி 635206

2.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) தாதனூர் வார்டு 3 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) புரகயிரைகாரன்ககாட்டாய்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 188

188

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி - -

1.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) மங்களஹள்ளி வார்டு 2 ,

மங்கைஅள்ளி 635206

2.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பூரனயன்கபட்ரட வார்டு 2 ,

,கிழக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி 3.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பரழயூர் வார்டு 2 ,
4.மகாகதவககால்ைஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பூைாகுட்ரட வார்டு 2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவடர்தட்டக்கல் வார்டு 4 , 2.காட்டகரம் (வ.கி)

கவடர்தட்டக்கல் 635206

மற்றும் (ஊ) காட்டகரம் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

5
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி
190

190

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராம்நகர் வார்டு 4 , 2.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும்

கவள்ரள பாரறயூர் - 635206

(ஊ) கவள்ரளப்பாரறயூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த கமற்கு பகுதி தார்சு
கட்டிடம்
191

191

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி - 1.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சவுளுக்ககாட்டாய் வார்டு 2 , 2.காட்டகரம் (வ.கி)
கங்காவரம் 635206

,கமற்குப்

மற்றும் (ஊ) கங்காவரம் வார்டு 2 , 3.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கங்காவரம்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி ஆதி திராவிடர் காைனி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டாளம்மன் ககாயில் வார்டு 2 , 2.காட்டகரம்

கங்காவரம்- 635206

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககங்காவரம் கமல்ககாட்டாய் வார்டு 2 , 3.காட்டகரம் (வ.கி)

,கதற்கு

5
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பார்த்த கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் மற்றும் (ஊ) ககங்காவரம் நடுக்ககாட்டாய் வார்டு 2 , 4.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) பத்தன் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 5.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அணககாடி
கூட்டுகராடு வார்டு 2 , 6.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரத்தான்
ககாட்டாய் வார்டு 2 , 7.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவாலு ககாட்டாய்
வார்டு 2 , 8.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாசன் ககாட்டாய் வார்டு 2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 193

193

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டகப்பட்டி வார்டு 5 , 2.காட்டகரம் (வ.கி)

பட்டகப்பட்டி 635206

மற்றும் (ஊ) குட்டப்பள்ளி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
194

194

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

1.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சந்ரதகபட்ரடத் கதரு வார்டு 3 , 2.காட்டகரம்

சந்தூர் 635206

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரியம்மன் ககாயில் கதரு வார்டு 3 , 3.காட்டகரம் (வ.கி)

,கதற்கு பார்த்த

ஓடு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

மற்றும் (ஊ) சந்தூர் கிழக்கு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

1.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சந்தூர் கமற்கு பகுதி வார்டு 1 , 2.காட்டகரம்

சந்தூர் 635206

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சந்தூர் காைனி வார்டு 1 , 3.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கதற்கு பார்த்த

மங்களூர் ஓடு கட்டிடம் கமற்கு

முஸ்லீம் கதரு வார்டு 1 , 4.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சந்தூர் கிழக்கு பகுதி

பகுதி

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி -

1.காட்டகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாட்ரட ககாட்டாய் வார்டு 1 , 2.காட்டகரம்

சந்தூர் 635206

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாகி கரட்டி ககாட்டாய் வார்டு 1 , 3.காட்டகரம் (வ.கி)

,கமற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி

மற்றும் (ஊ) பாரத ககாயில் பாரறககாட்டாய் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவப்பாைம்பட்டி வார்டு 1 ,

கவப்பாைம்பட்டி 635206

2.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வன்னியபுரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

,வடக்கு

5
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Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி வாழ் வாக்காளர்கள் 198

198

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாத்தியார்ககாட்டாய் வார்டு 1 ,

கவப்பாைம்பட்டி 635206

2.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குதிரரசந்தம்பட்டி வார்டு 1 ,

,கமற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி 3.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமச்கசரி ககாட்டாய் வார்டு 1 ,
4.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆஞ்சகநயர் ககாயில் வார்டு 1 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 55 of 79
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,

1.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவப்பாைம்பட்டி கபாடிககாட்டாய் வார்டு 2

கதாப்படிக்குப்பம் 635206

, 2.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாப்படிக்குப்பம் வார்டு 2 ,

,கமற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாமரத்து ககாட்டாய் வார்டு 2 ,
4.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குரும்பர்ககாட்டாய் வார்டு 2 ,
5.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாப்படிகுப்பம் காைனி வார்டு 2 ,
6.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மாசி நகர்

200

201

200

201

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள்
1.கவப்பாைம்பட்டி
(வ.கி)
மற்றும் (ஊ) ஆவைக்கம்பட்டி வார்டு 3 ,

நல்ைப்பநாயக்கனூர்- 635206

2.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரதயநாயக்கன் ககாட்டாய் வார்டு 3 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.கவப்பாைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்ைப்ப நாய்க்கனூர் வார்டு 3 ,

கதற்கு பகுதி

4.கவப்பைம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளியப்பன் நாயக்கன் ககாட்டாய் வார்டு 3

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.திம்மிநாயக்கம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் வைசகவுண்டனூர் (ஊ) வைரசகவுண்டனூர்

வைசகவுண்டனூர் 635206

வார்டு 1 , 2.திம்மிநாயக்கம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் வைசகவுண்டனூர் (ஊ)

,கதற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி விக்கினம்பட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

202

202

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.திம்மிநாயக்கம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் வைசகவுண்டனூர் (ஊ) ஜிம்மாண்டியூர்

கக.கமாட்டூர் 635206

வார்டு 3 , 2.திம்மிநாயக்கம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் வைசகவுண்டனூர் (ஊ) பழனி

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ஆண்டவர் நகர்

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.திம்மிநாயக்கம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் வைசகவுண்டனூர் (ஊ) கூச்சானூர் வார்டு 2

கக.கமாட்டூர் 635206

, 2.திம்மிநாயக்கம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் வைசகவுண்டனூர் (ஊ) கக.கமாட்டூர்

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம். கிழக்கு

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) குள்ளம்பட்டி வார்டு 7 ,

குள்ளம்பட்டி 635203

2.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) கநாண்டிகான் ககாட்டாய் வார்டு 7 ,

,வடக்கு

5
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி 3.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) நாட்டாண்ககாட்டாய் வார்டு 7 ,
205

205

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) நரால்சந்தம்பட்டி வார்டு

குள்ளம்பட்டி 635203

2.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) ரசதாப்கபட்ரட வார்டு 8 ,

,வடக்கு

8 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த,கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் 3.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) பள்ளிப்பட்டியார் ககாட்டாய் வார்டு 7
, 4.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) ககாகனரிககாட்டாய் வார்டு 7 ,
206

206

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) கக.புதூர் வார்டு 8 ,

கக. புதூர் 635203

2.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) அம்மாசிககாட்டாய் வார்டு 8 ,

,வடக்கு

பார்த்த,கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் 3.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) ககாடியூரான்ககாட்டாய் வார்டு 8 ,
4.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) குரும்பர்ககாட்டாய் வார்டு 8 ,
5.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) தீர்த்தமரைக்ககாட்டாய் வார்டு 8 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கடப்பசந்தம்பட்டி, கபத்தபாம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ)குள்ளம்பட்டி (ஊ)

சந்தம்பட்டி 635203

சந்தம்பட்டி வார்டு 4 , 2.கடப்பசந்தம்பட்டி, கபத்தபாம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி

,வடக்கு

5
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி (ஊ) கிழக்கு பகுதி வார்டு 3,4 , 3.கடப்பசந்தம்பட்டி, கபத்தபாம்பட்டி (வ.கி)
குள்ளம்பட்டி (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு 3,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 208

208

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) கமாட்டூர் வார்டு 5 ,

ககாடியூர் 635203

2.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) அண்ணாநகர் வார்டு 5 ,

,வடக்கு பார்த்த

ஓட்டு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) கவங்கானூர் வார்டு 5 ,
4.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) வாரழத்கதாட்டம் வார்டு 5 ,
5.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) ககாடியூர் வார்டு 5 ,
6.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) சின்னாகவுண்டனூர் வார்டு 5 ,

209

209

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

99.அயல்நாடு
வாழ் (வ.கி)
வாக்காளர்கள்
1.கடப்பசந்தம்பட்டி
குள்ளம்பட்டி
(ஊ) கள்ளியூர் வார்டு 6 ,

மூங்கம்பட்டி 635203

2.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) மூங்கம்பட்டி வார்டு 6 ,

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி 3.கடப்பசந்தம்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) மூங்கம்பட்டி காைனி வார்டு
210

210

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
6 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கடப்பசந்தம்பட்டி, மாதிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) மிண்டிகிரி

மிண்டிகிரி 635203

வார்டு 2 , 2.கடப்பசந்தம்பட்டி, மாதிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ)

,வடக்கு

பார்த்த,கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் சின்னபாம்பட்டி வார்டு 3,4 , 3.கடப்பசந்தம்பட்டி, மாதிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி)
குள்ளம்பட்டி (ஊ) கஜாதிநகர் வார்டு 3,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி

1.கடப்பசந்தம்பட்டி, ஆகைரஅள்ளி

, ஆகளரஅள்ளி, 635203

வார்டு 9 , 2.கடப்பசந்தம்பட்டி, ஆகைரஅள்ளி

,வடக்கு

(வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) சின்னஆகளரஅள்ளி
(வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ) இந்திரா

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த,கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் நகர் வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

212

213

214

212

213

214

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கடப்பசந்தம்பட்டி, மாதிநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) குள்ளம்பட்டி (ஊ)குள்ளம்பட்டி (ஊ)

கபரிய ஆகளரஅள்ளி 635203

மாதிநாயக்கன்பட்டி வார்டு 1 , 2.கடப்பசந்தம்பட்டி, ஆகைரஅள்ளி

,வடக்கு பார்த்த,கிழக்கு பகுதி தார்சு

குள்ளம்பட்டி (ஊ) கபரிய ஆகளரஹள்ளி வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,

1.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) ஜம்புகுட்டப்பட்டி வார்டு

ஜம்புகுட்டப்பட்டி 635206

2.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) நடுக்கட்டுர்

,கிழக்கு

(வ.கி)

வார்டு 4 ,

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

3.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) ககானாகுட்டுர்

கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) எம்.ஜி.ஆர். நகர்

கபாச்சம்பள்ளி 635206

2.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) அனுமத் கவுண்டர் நகர்

,வடக்கு

4 ,

வார்டு

வார்டு 1 ,
வார்டு 1

, 3.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) தருமத்கதாப்பு வார்டு 1 ,

கட்டிடம்

4.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) பழநி ஆண்டவர் நகர் வார்டு 1 ,
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4 ,

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) ககாணணூர்

அனும கவுண்டனூர் ககாணணூர்-

பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635206

வார்டு 1 கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
216

216

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) ககாணணூர்

அனும கவுண்டனூர் ககாணணூர்-

பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635206

வார்டு 1 கமற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
217

217

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) குள்ளனூர் வார்டு 2 ,

,எல்ைக்கவுண்டனூர் 635206

2.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) கதன்காரன் ககாட்டாய் வார்டு 2 ,

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) எல்ைப்ப கவுண்டர் ககாட்டாய்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 2 , 4.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) கபங்களூரான் ககாட்டாய்
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 218

218

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) ராசி நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

கபாச்சம்பள்ளி 635206

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) பரழய கபாச்சம்பள்ளி வார்டு 3 ,

கபாச்சம்பள்ளி 635206

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த,கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
220

221

222

220

221

222

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) கபாச்சம் பள்ளி காைனி வார்டு 3 ,

கபாச்சம்பள்ளி 635206

2.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) கபாச்சம் பள்ளி

,கதற்கு

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

ககால்ரைககாட்டாய்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) மடத்தானூர் வார்டு 5 ,

மடத்தானூர் 635206

2.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) எர்ரம்பட்டி வார்டு 5 ,

,வடக்கு

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.ஜம்புகுட்டப்பட்டி (வ.கி) கபாச்சம்பள்ளி (ஊ) புதுகுடியான் ககாட்டாய் வார்டு 5 ,

அரசு ஆண்கள் கமல்நிரைப் பள்ளி.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (கப.ஊ) அண்ணா வதி
ீ

நாகரசம்பட்டி 635204

2.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) திருப்பதி வதி
ீ வார்டு 2 ,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) மாணிக்கம் வதி
ீ

வார்டு

2 ,

வார்டு 2 ,

4.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) ராஜசுப்பரமணியம் வதி
ீ வார்டு 2 ,
5.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) விடுதரை வரமணி
ீ
வதி
ீ வார்டு 2 ,
6.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) முனிசாமி கதரு வார்டு 2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

அரசு ஆண்கள் கமல்நிரைப் பள்ளி.

1.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) கபரியார் வதி,
ீ
வார்டு

நாகரசம்பட்டி 635204

2.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) திருமரை வதி
ீ வார்டு

,கிழக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) ஏசி வதி
ீ வார்டு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 ,
3 ,

4 ,

4.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) கவடியப்பன் வதி
ீ வார்டு

4 ,

5.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) கிட்டப்பநாயக்கன் வதி
ீ வார்டு
224

224

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைபள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) ரங்கன் வதி
ீ வார்டு

என்.தட்டக்கல் 635204

2.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) வள்ளுவர் வடக்கு வதி
ீ வார்டு

,கிழக்கு

5 ,

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் 3.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) அண்ணா வதி
ீ வார்டு
225

225

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) ககாளந்ரத வதி
ீ வார்டு

என்.தட்டக்கல் 635205

2.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) ககாவிந்த வதி
ீ வார்டு

6 ,
6 ,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

3.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) கபரியார் வதி
ீ வார்டு

7 ,

பகுதி

4.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) அரங்கன் வதி
ீ வார்டு

6 ,

5.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) குடியன் வதி
ீ வார்டு

6 ,

6.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) முனியன் வதி
ீ வார்டு

6 ,

7.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) வள்ளுவர் வதி
ீ வார்டு

5 ,

8.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) மளுவராயன் வதி
ீ வார்டு
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6 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைபள்ளி,
,கிழக்கு

15 ,

7 ,
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4

அரசு கமல்நிரைப்பள்ளி

1.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) அண்ணா வதி
ீ வார்டு

கவைம்பட்டி 635204

2.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) கதவ வதி
ீ வார்டு

,கிழக்கு

12 ,

8 , 99.அயல்நாடு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் வாழ் வாக்காளர்கள் 227

227

அரசு கமல்நிரைப்பள்ளி

1.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) கபருமாள் வதி
ீ வார்டு

கவைம்பட்டி 635204

2.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) சத்தியவாணிமுத்து வதி
ீ வார்டு

,கதற்கு

9 ,

பார்த்த கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் 3.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) மகாத்மா காந்தி வதி
ீ வார்டு
4.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) திம்மி வதி
ீ வார்டு

13 ,

6.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) இராமசாமி வதி
ீ வார்டு

10 ,

9 ,

8.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) வடமரை வதி
ீ வார்டு
9.நாககாஜனஹள்ளி (சி.ஊ) ைட்சி ராம் வதி
ீ வார்டு
228

228

10 ,

9 ,

5.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) கருணாநிதி வதி
ீ வார்டு
7.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) சஞ்சீவி வதி
ீ வார்டு

9 ,

9 ,

, 10.நாககாஜனஹள்ளி

அரசு கமல்நிரைப்பள்ளி

(வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) அண்ணா வதி
ீ வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு வாழ்
1.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) கைாகாபிராம் வதி
ீ வார்டு 9 ,

கவைம்பட்டி 635204

2.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) ஊர் கவுண்டர் முனிசாமி வதி
ீ வார்டு

,கதற்கு

பார்த்த மத்திய பகுதி தார்சு

9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
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3

4

அரசு கமல்நிரைப்பள்ளி

1.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) ததான் வதி
ீ வார்டு

கவைம்பட்டி 635204

2.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) எம்.ஜி.ஆர் வதி
ீ வார்டு

13 ,

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

3.நாககாஜனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(கப.ஊ) வள்ளுவர் வதி
ீ வார்டு

5 ,

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரமரை
ீ
வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

வரமரை
ீ
635204

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

,வடக்கு பார்த்த

13 ,

5
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தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
231

231

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,
வரமரை
ீ
- 635204

1.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) புதூர் வார்டு 1 , 2.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

,கமற்கு பார்த்த கவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

ககாட்டாய் வார்டு

1 , 3.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) நீைகிரி

1 , 4.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) சாமியார்ககாட்டாய் வார்டு

1 , 5.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) துரரசாமிககாட்டாய் வார்டு 1 , 6.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) துரிஞ்சிமரக்ககாட்டாய் வார்டு 1 , 7.வரமரை
ீ
(வ.கி)
மற்றும்(ஊ) கனிகாரன்ககாட்டாய் வார்டு 1 , 8.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ)
சங்கஉப்ரப வார்டு 1 , 9.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) காகவரிககாட்டாய் வார்டு 1
, 10.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) கபயம்பள்ளம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) கபரிய கரடியூர் வார்டு 2 , 2.வரமரை
ீ
(வ.கி)

கபரியகரடியூர் 635204

மற்றும்(ஊ) ஆதிதிராவிடர் காைனி வார்டு

,வடக்கு

2 , 3.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

கபாயர் கதரு வார்டு

பகுதி

5.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) கராடுபகுதி வார்டு 2 , 6.வரமரை
ீ
(வ.கி)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 , 4.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) கீ ழ்ககாட்டாய் வார்டு 2 ,

மற்றும்(ஊ) கமட்டு ககாட்டாய் வார்டு

2 , 7.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

அருணகிரி ககாட்டாய் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 233

234

233

234

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) சின்ன கரடியூர் வார்டு

சின்னகரடியூர் 635206

மற்றும்(ஊ) கனிகாரன்ககாட்டாய் வார்டு 3 , 3.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

கசட்டிக்ககாட்டாய் வார்டு 3 , 4.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) பனந்கதாப்பு வார்டு

பகுதி
அரசு உயர்நிரைபள்ளி,

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) புட்டனூர் வார்டு 3 , 2.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

கபரியகரடியூர் 635206

,கமற்கு

ராமாபுரம் வார்டு 3 , 3.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) கருகவைன்ககாட்டாய் வார்டு

பார்த்த கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு

3 , 4.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) பள்ளிகூடத்தான்ககாட்டாய் வார்டு

பகுதி

5.வரமரை
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) ரவத்தியர் ககாட்டாய் வார்டு
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) பள்ளத்துக்ககாட்டாய் வார்டு

235

235

3 , 2.வரமரை
ீ
(வ.கி)

3 , 6.வரமரை
ீ

3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் 1.விளங்காமுடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) விளங்காமுடி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

விளங்காமுடி 635204

வாக்காளர்கள் -

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.விளங்காமுடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) ஆதிதிராவிடர்காைனி வார்டு 2 ,

விளங்காமுடி 635204

2.விளங்காமுடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) ககாடிப்புதூர் சவுளூர் வார்டு

,கிழக்கு

2 , 99.அயல்நாடு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி வாழ் வாக்காளர்கள் 237

237

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.விளங்காமுடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கசல்ைம்பட்டி வார்டு

கசல்ைம்பட்டி 635204

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) அப்புக்ககாட்டாய் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

3 , 2.விளங்காமுடி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு
238

239

238

239

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.விளங்காமுடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கபத்தனூர் வார்டு 3 , 2.விளங்காமுடி (வ.கி)

கசல்ைம்பட்டி 635204

மற்றும்(ஊ) அண்ணாமரைபுதூர் வார்டு 3 , 3.விளங்காமுடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கிழக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

காமராஜ்நகர் வார்டு

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.விளங்காமுடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கபாயர்நகர் வார்டு 4 , 2.விளங்காமுடி(வ.கி)

மல்ைிக்கல் 635206

மற்றும் (ஊ) கதசன்ககாட்டாய் வார்டு 4 , 3.விளங்காமுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மல்ைிக்கல் வார்டு 4 , 4.விளங்காமுடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கநாருக்குப்பாரற
வார்டு 4 , 5.விளங்காமுடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பரழய கமாட்டுப்பட்டி வார்டு 4 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 66 of 79

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
52 பர்கூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.
âí¢

1

2

240

240

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மருகதரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருகதரி வார்டு 4 , 2.மருகதரி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

காவாப்பட்டி 635204

காவாப்பட்டி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த ஓடு கட்டிடம்
241

242

241

242

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மருகதரி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) காவாபட்டி, ககால்ரைககாட்டாய் வார்டு

காவாப்பட்டி- 635204

2.மருகதரி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) நாயக்கன்ககாட்டாய் வார்டு

,கிழக்கு

3 ,

3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ,வடக்கு

வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.மருகதரி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கமாரசப்பட்டி ககால்ரை ககாட்டாய், வார்டு

கபருஹள்ளி 635204

2.மருகதரி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கபருஹள்ளி அரிசனகாைனி வார்டு

,வடக்கு

2 ,

2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 243

243

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.மருகதரி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கபறுஹள்ளி சில்ைரர ககாட்டாய்கள் வார்டு

கபருஹள்ளி 635204

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

1 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு
244

244

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) சாதிநாய்க்கன்பட்டி வார்டு 1 ,

சாதிநாய்க்கன்பட்டி 635123

2.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கமாளிவாயனூர் வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) சின்னபாரறயூர் வார்டு 1 ,

கதற்கு பகுதி

4.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) சாதிநாயக்கன்பட்டிபள்ளம் வார்டு 3 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குன்னிக்ககாட்டாய், வார்டு 2 ,

சாதிநாய்க்கன்பட்டி 635123

2.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாதிநாயக்கன்பட்டி வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கால்ராமன்ககாட்டாய் வார்டு 2 ,

வடக்கு பகுதி

4.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரியபாரறயூர் வார்டு 2 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கதாப்பூர் வார்டு 2 , 6.தாகமாதரஹள்ளி
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) முத்துக்ககாட்டாய் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
246

247

248

246

247

248

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.தாகமாதரஹள்ளி
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) சந்தனூர்,

துவக்கப்பள்ளி,சந்தனூர் 635123

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) கபரியகூத்தம்பட்டி வார்டு 3 , 3.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி)

,வடக்கு பார்த்த கூடுதல் தார்சு

மற்றும்(ஊ) வண்டிக்காரன்ககாட்டாய் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கசட்டிக்ககாட்டாய், வார்டு 4 ,

துவக்கப்பள்ளி,சந்தனூர் 635123

2.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) சின்னக்கூத்தம்பட்டி வார்டு 3 ,

,வடக்கு பார்த்த கூடுதல் தார்சு

3.தாகமாதரஹள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கமாள்ளம்பட்டி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

கட்டிடம் கமற்கு பகுதி
அரசு கமல்நிரைப்பள்ளி, அகரம்

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.குடிகமனஅள்ளி (வ.கி) அகரம் (ஊ) அகரம் வார்டு 1 , 2.குடிகமனஅள்ளி (வ.கி)

635204

அகரம் (ஊ) அகரம் காைனி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

, கிழக்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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4

அரசு கமல்நிரைப்பள்ளி, அகரம்

1.குடிகமனஅள்ளி (வ.கி) அகரம் (ஊ) பட்டகரஹள்ளி வார்டு 2,3 ,

635204

2.குடிகமனஅள்ளி (வ.கி) அகரம் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

, கிழக்கு பார்த்த மத்திய

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

அரசு கமல்நிரைப்பள்ளி, அகரம் -

1.குடிகமனஅள்ளி (வ.கி) அகரம் (ஊ) அகரம் வார்டு 2, 3 , 2.குடிகமனஅள்ளி (வ.கி)

635204

அகரம் (ஊ) ககாமாளிக்ககாட்டாய் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

, கிழக்கு பார்த்த மத்திய

5
Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
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பகுதி தார்சு கட்டிடம்
251

252

253

251

252

253

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.குடிகமனஅள்ளி (வ.கி) அகரம் (ஊ) குடிகமனஹள்ளி வார்டு 1,3 ,

குடிகமனஅள்ளி 635204

2.குடிகமனஅள்ளி (வ.கி) அகரம் (ஊ) கபருமாள்

,கிழக்கு

ககாயில் கதரு வார்டு 1,3 ,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.குடிகமனஅள்ளி (வ.கி) அகரம் (ஊ) கட்ட காைன் ககாட்டாய் வார்டு

குடிகமனஅள்ளி 635204

2.குடிகமனஅள்ளி (வ.கி) அகரம் (ஊ) திகரளபதி அம்மன் ககாயில் கதரு வார்டு

,கிழக்கு

1,3 ,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1,3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயர் நிரைப்பள்ளி,

1.குடிகமனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதவரஹள்ளி
ீ
வார்டு 2,4 ,

கதவரஅள்ளி,
ீ
635204

2.குடிகமனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதவரஹள்ளி
ீ
காைனி வார்டு 2,4 ,

,வடக்கு

பார்த்த தாu;சு கட்டிடம் கிழக்கு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
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4

அரசு உயர் நிரைப்பள்ளி

1.குடிகமனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதவரஅள்ளி
ீ
வார்டு 2,4 ,

கதவரஅள்ளி
ீ
635204

2.குடிகமனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவற்றிரைக்காரன் ககாட்டாய் வார்டு

,கமற்கு

பார்த்த ஓடு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

, 3.குடிகமனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குட்டிகான்ககாட்டாய் வார்டு 2,4 ,
4.குடிகமனஹள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காைனி 1 வார்டு
5.குடிகமனஹள்ளி(ஊ) காைனி 2 வார்டு

255

256

255

256

2,4

1 ,

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கசல்ைகுட்டப்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) கசல்ைகுட்டப்பட்டி வார்டு 1 ,

கசல்ைகுட்டப்பட்டி 635201

2.கசல்ைகுட்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அனுமக்கா ககாவில் பள்ளம் வார்டு 1 2

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1 , 3.கசல்ைகுட்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகர்ககாவில் வார்டு

கிழக்கு பகுதி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கசல்ைகுட்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமாட்டுக்ககால்ரை வார்டு 1 ,

புங்கம்பட்டி 635201

2.கசல்ைகுட்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருப்பன்ககாட்டாய் வார்டு 2 ,

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
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2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி 3.கசல்ைகுட்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டுக்ககால்ரை வார்டு 3 ,
4.கசல்ைகுட்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகர்ககாயில் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு
257

257

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கசல்ைகுட்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புங்கம்பட்டி வார்டு 2 ,

புங்கம்பட்டி 635201

2.கசல்ைகுட்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாட்டக்கரர வார்டு 2 ,

,வடக்கு

பார்த்த ஓடு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி

3.கசல்ைகுட்டப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருகவப்பிரைககாட்டாய் வார்டு 2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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261

259

260

261

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.கீ ழ்குப்பம்

கீ ழ்குப்பம் 635201

மற்றும் (ஊ) கீ ழ்குப்பம் வார்டு 2 , 3.கீ ழ்குப்பம்

,வடக்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆமணக்கம்பட்டி வார்டு 1 , 2.கீ ழ்குப்பம்

(வ.கி)

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துரறயூர்,

மத்திய பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வார்டு 4 , 4.கீ ழ்குப்பம்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கீ ழ்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீ ழ்குப்பம் வடக்கு வார்டு 3 2 , 2.கீ ழ்குப்பம்

கீ ழ்குப்பம் 635201

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீ ழ்குப்பம் கதற்கு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பானூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள் -

அரசு கமல் நிரைப்பள்ளி, பாரூர்

1.பாரூர்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரூர் , அரசம்பட்டி சாரைக்கு கமற்கு வார்டு 2 ,

635201

2.பாரூர்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபருமாள் ககாயில் கதரு வார்டு1 , 99.அயல்நாடு

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி .

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.பாரூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பழனம்பாடி வார்டு 4 , 2.பாரூர்

பழனம்பாடி, 635201

நத்தகமடு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கமற்கு

5
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ)
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி
262

262

அரசு கமல் நிரைப்பள்ளி, பாரூர்

1.பாரூர்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரூர் கமயின் கராடு கமற்கு பகுதி வார்டு 1 ,

635201

2.பாரூர்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரூர் கமயின் கராடு கிழக்கு பகுதி வார்டு 1 ,

3.பாரூர்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரியம்மன் ககாயில் கதரு வார்டு 2 , 4.பாரூர்

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் மத்திய பகுதி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு 2 , 5.பாரூர்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

கார்கவ நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
கமாட்டுப்பட்டி 635201
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,கமற்கு

5
1.பாரூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமாட்டுப்பட்டி, வார்டு 3 , 2.பாரூர் (வ.கி) மற்றும் Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
(ஊ) கவற்றிரைகாரனூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி
264

264

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பண்ணந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்ணந்தூர்,

பண்ணந்தூர் 635123

மற்றும் (ஊ)(ஊ) கரதாரன்ககாட்டாய் வார்டு

பார்த்த
265

265

,வடக்கு

தார்சு கட்டிடம் கமற்கு

வார்டு 1 , 2.பண்ணந்தூர் (வ.கி)

1 , 3.பண்ணந்தூர் (வ.கி) மற்றும்

(ஊ) கள்ளிப்பட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பண்ணந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிங்கான்பாரளயம் வார்டு 1 , 2.பண்ணந்தூர்

பண்ணந்தூர் 635123

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீ த்துகாரன்க்ககாட்டாய் வார்டு 1 , 3.பண்ணந்தூர் (வ.கி)

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி மற்றும் (ஊ) அப்புக்ககாட்டாய் வார்டு 1 , 4.பண்ணந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பள்ளிதாதன்ககாட்டாய் வார்டு 1 , 5.பண்ணந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவதகரம்
வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 266

266

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பண்ணந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்ணந்தூர் வார்டு 2,4 , 2.பண்ணந்தூர் (வ.கி)

பண்ணந்தூர் 635123

மற்றும் (ஊ) ககாட்டாவூர் வார்டு 2,4 , 3.பண்ணந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,வடக்கு

பார்த்த முதன்ரம தார்சு கட்டிடம்

ஆத்துக்ககால்ரை வார்டு 4 , 4.பண்ணந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

மத்திய பகுதி

கசம்மண்கமட்டுக்ககால்ரை வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பண்ணந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்காைனி வார்டு 2,5 ,

பண்ணந்தூர் 635123

2.பண்ணந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தருமகதாப்பு வார்டு 2 , 3.பண்ணந்தூர் (வ.கி)

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

மற்றும் (ஊ) கசட்டிப்பட்டியான்ககாட்டாய் வார்டு 4 , 4.பண்ணந்தூர் (வ.கி)

பகுதி

மற்றும் (ஊ) சாணாங்ககால்ரை வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.புளியம்பட்டி (வ.கி) பாப்பாரப்பட்டி(ஊ) சின்னபுளியம்பட்டி வார்டு 3 ,

கபரியபுளியம்பட்டி 635123

2.புளியம்பட்டி (வ.கி) பாப்பாரப்பட்டி(ஊ) கபரியபுளியம்பட்டி வார்டு 3 ,

,கமற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

3.புளியம்பட்டி (வ.கி) பாப்பாரப்பட்டி(ஊ) காைனி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பகுதி

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.புளியம்பட்டி (வ.கி) பாப்பாரப்பட்டி(ஊ) கள்ளியூர் வார்டு 4 , 2.புளியம்பட்டி (வ.கி)

கபரியபுளியம்பட்டி- 635123

பாப்பாரப்பட்டி(ஊ) சந்தன் ககாட்டாய் வார்டு

,கமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

பாப்பாரப்பட்டி(ஊ) குண்டானூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

4 , 3.புளியம்பட்டி (வ.கி)

5
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Ü¬ùî¢¶
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வடக்கு பகுதி
270

270

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பாரப்பட்டி

பாப்பாரப்பட்டி 635123

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாட்டாவூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

பார்த்த ஓடு கட்டிடம்
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
52 பர்கூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.
âí¢

1

2

271

271

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காராமூர் வார்டு 1 , 2.பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி)

சாமாண்டப்பட்டி - 635123

மற்றும் (ஊ) சாமாண்டப்பட்டி வார்டு 1 , 3.பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கமற்கு

பார்த்த ஓடு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

5
Ü¬ùî¢¶
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பணங்காட்டுக்ககால்ரை வார்டு 1 , 4.பாப்பாரப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
சாமாண்டப்பட்டிககால்ரைக்ககாட்டாய் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

272

272

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் 1.வாடமங்கைம்

வாடமங்கைம் 635123

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரியக்காளி ககாட்டாய் வார்டு

,கதற்கு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாடமங்கைம் வார்டு 2 , 2.வாடமங்கைம்
1 , 3.வாடமங்கைம்

(வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் மற்றும் (ஊ) காமராஜ் நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 273

273

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.வாடமங்கைம்

வாடமங்கைம் 635123

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காைணி வார்டு 1 , 3.வாடமங்கைம்

,வடக்கு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாடமங்கைம் வார்டு

பார்த்த கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் குட்டியப்பன் ககாட்டாய் வார்டு
274

274

2 , 2.வாடமங்கைம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) ககாட்டாவூர் வார்டு 1 , 2.கபண்டரஅள்ளி

கபண்டரஹள்ளி 635201

(வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) முருங்கப்பட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கதற்கு

பார்த்த கமற்கு பகுதி ஒட்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) ராயம்பட்டி, வார்டு 1 , 2.கபண்டரஅள்ளி

கபண்டரஹள்ளி 635201

(வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) ஏ.கமாட்டூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த கமற்கு பகுதி ஒட்டு
கட்டிடம்
276

276

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) மாரியம்மன் ககாயில் கதரு

கபண்டரஹள்ளி 635201

2.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) முனியப்பன் ககாயில் கதரு வார்டு 2 ,

,கதற்கு

வார்டு 2 ,

பார்த்த கிழக்கு பகுதி ஓட்டு

3.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) வினாயகர் ககாயில் கதரு வார்டு 2 ,

கட்டிடம்

4.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) காளியம்மாள் ககாயில் கதரு வார்டு 2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 277

277

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) புதிய அரசம்பட்டி

அரசம்பட்டி 635201

2.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) அம்கபத்கார் நகர் வார்டு 4 ,

,கதற்கு

வார்டு

4 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம் 3.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) கபாயர் கதரு வார்டு 4 , 4.அரசம்பட்டி
(ஊ) திருப்பத்தூர் கமயின்கராடு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 278

278

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) புதிய அரசம்பட்டி,

அரசம்பட்டி- 635201

2.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) பரழய அரசம்பட்டி வார்டு

,கதற்கு

வார்டு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

3.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) காவாகட்டியூர் வார்டு

கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 75 of 79
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) காந்திபுரம் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு

அரசம்பட்டி 635201

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கமற்கு

5
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பார்த்த கதற்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம்
280

281

280

281

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) ராயக்ககாட்ரடயான் கதரு

மஞ்சகமடு- 635201

2.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) பரழய மஞ்சகமடு வார்டு 3 ,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) பிள்ரளயார் ககாயில் கதரு வார்டு 3 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) புதிய மஞ்சகமடு வார்டு 3 ,

மஞ்சகமடு 635201

282

282

,கமற்கு

வார்டு 3 ,

,வடக்கு பார்த்த 2.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) கமல்ககாட்டாய் கதரு வார்டு 3 ,

தார்சு கட்டிடம்

3.கபண்டரஅள்ளி (வ.கி) அரசம்பட்டி (ஊ) வடிகவல் கதரு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ககாட்டப்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) தர்மபுரிகராடு கமற்குபக்கம் வார்டு

புைியூர் 635201

2.ககாட்டப்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) திருப்பத்தூர்கராடு வார்டு 1 , 3.ககாட்டப்பட்டி

,கமற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி

1 ,

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) கமட்டுப்புைியூர்கராடு வார்டு 1 , 4.ககாட்டப்பட்டி
(வ.கி)மற்றும்(ஊ) தர்மபுரிகராடு கிழக்கு பக்கம் வார்டு 1 , 5.ககாட்டப்பட்டி
(வ.கி)மற்றும்(ஊ) புட்டன் கரட வார்டு

ðè¢èñ¢ âí¢ : 76 of 79
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ககாட்டப்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) ஆட்டுக்காரனூர் வார்டு 1 , 2.ககாட்டப்பட்டி

புைியூர் 635201

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) ஊத்தங்கரர கராடு வடக்குபக்கம் வார்டு

,கமற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) ஊத்தங்கரரகராடு கதற்குபக்கம் வார்டு
(வ.கி)மற்றும்(ஊ) சாராகாரனூர் வார்டு

284

284

1 , 3.ககாட்டப்பட்டி
2 , 4.ககாட்டப்பட்டி

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ககாட்டப்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) ககாட்டப்பட்டி வார்டு3 , 2.ககாட்டப்பட்டி

ககாட்டபட்டி 635201

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) தாதனூர் வார்டு3 , 3.ககாட்டப்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) பாரதி நகர்

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி வார்டு3 , 4.ககாட்டப்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) கரசன் கரட வார்டு3 ,
5.ககாட்டப்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) மாதனூர் வார்டு3 , 6.ககாட்டப்பட்டி
(வ.கி)மற்றும்(ஊ) மாதிநாயக்கனூர் வார்டு3 , 7.ககாட்டப்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)
காகவரியூர் வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 285

285

அரசு கமல் நிரைப்பள்ளி,

1.புளியம்பட்டி

புளியம்பட்டி 635206

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) திப்பனூர் வார்டு

,கமற்கு

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) முல்ரைநகர் வார்டு

1 , 2.புளியம்பட்டி

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்கு பகுதி
286

286

அரசு கமல் நிரைப்பள்ளி,

1.புளியம்பட்டி

புளியம்பட்டி 635206

வாக்காளர்கள் -

,கமற்கு

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) ரமைம்பட்டி வார்டு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 77 of 79

2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
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4

அரசு கமல்நிரைப்பள்ளி,

1.புளியம்பட்டி

புளியம்பட்டி 635206

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) புளியம்பட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்
288

288

கிழக்கு பகுதி
அரசு கமல் நிரைப்பள்ளி,

1.புளியம்பட்டி

புளியம்பட்டி 635206

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) முல்ரைநகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) திருவயளூர் வார்டு

1 , 2.புளியம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்
289

289

கமற்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.வடமைம்பட்டி (வ.கி) புளியம்பட்டி (ஊ) ககங்கிநாய்க்கன்பட்டி,

ககங்கிநாய்க்கன்பட்டி 635206

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வார்டு

3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி
290

290

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.வடமைம்பட்டி (வ.கி) புளியம்பட்டி (ஊ) வடமைம்பட்டி வார்டு

வடமைம்பட்டி 635206

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

3 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த,வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
291

291

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.வடமைம்பட்டி (வ.கி) புளியம்பட்டி (ஊ) வடமைம்பட்டி வார்டு

வடமைம்பட்டி 635206

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,கிழக்கு

பார்த்த,கதற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,

1.வடமைம்பட்டி (வ.கி) புளியம்பட்டி (ஊ) சுண்டகாப்பட்டி வார்டு

சுண்டகாப்பட்டி 635206

2.வடமைம்பட்டி (வ.கி) புளியம்பட்டி (ஊ) குண்டுப்பட்டி வார்டு

,கதற்கு

3 ,
3 , 99.அயல்நாடு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கமற்கு பகுதி வாழ் வாக்காளர்கள் -

ï£÷¢ : 01/09/2018
Þìñ¢ : கிருஷ்ணகிரி

டாக்டர்.எஸ்.பிரபாகர் இ.ஆ.ப.,

மாவட்ட தேர்ேல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
கிருஷ்ணகிரி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 79 of 79
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1
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1

1

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,
குருபரப்பள்ளி- 635 115

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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1.குருபரப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குருபரப்பள்ளி வார்டு -2 , 2.குருபரப்பள்ளி
,கிழக்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பங்களாவூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
2

2

அரசு மேல் நிலைப்பள்ளி,
குருபரப்பள்ளி- 635 115

3

3

1.குருபரப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கக்கன்புரம் வார்டு-1 , 2.குருபரப்பள்ளி (வ.கி)

,வடக்கு ேற்றும் (ஊ) எண்மேககாள் வார்டு-2 , 3.குருபரப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

ககாத்தப்பள்ளி வார்டு 2 , 4.குருபரப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) விநாயகபுரம்

கட்டிடம்

வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குருபரப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) மசாேநாதபுரம் வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

குருபரப்பள்ளி-635 115

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

4

4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.குருபரப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மபாடரப்பள்ளி வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

துவக்கப்பள்ளி, மபாடரப்பள்ளி-635

வாக்காளர்கள் -

115

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு

தார்சு கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 1 of 95
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1

2

3

4

5

5

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.குருபரப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேேியாண்டப்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

துவக்கப்பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேேியாண்டப்பள்ளி 635115
,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு தார்சு
6

6

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.குருபரப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இராகிோனப்பள்ளி வார்டு-4 , 2.குருபரப்பள்ளி

துவக்கப்பள்ளி, சிக்காரிமேடு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிக்காரிமேடு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635115
7

7

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மபாலுப்பள்ளி (வ.கி) பிச்சுக்ககாண்ட கபத்தனப்பள்ளி (ஊ) பிச்சுக்ககாண்ட

பிச்சுககாண்டகபத்தனப்பள்ளி-635

கபத்தனப்பள்ளி வார்டு -1 , 2.மபாலுப்பள்ளி (வ.கி) பிச்சுக்ககாண்ட கபத்தனப்பள்ளி

115

(ஊ) கங்க சந்திரம் வார்டு -1(ே)2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம்
8

8

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மபாலுப்பள்ளி (வ.கி) பில்ைனகுப்பம் (ஊ) ஜீனூர் ஆத்துக் கால்வாய் வார்டு-3 ,

பிச்சுககாண்டகபத்தனப்பள்ளி-635

2.மபாலுப்பள்ளி (வ.கி) பில்ைனகுப்பம் (ஊ) ஜீனூர் வார்டு-3 , 3.மபாலுப்பள்ளி (வ.கி)

115

பில்ைனகுப்பம் (ஊ) மபாலுப்பள்ளி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கூளியம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஒம்பைக்கட்டு பில்ைக்ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

ஒம்பைகட்டு-635 122

2.கூளியம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஒம்பைக்கட்டு கீ ழூர் வார்டு-1 , 3.கூளியம் (வ.கி)

,வடக்கு

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

ேற்றும் (ஊ) ஒம்பைகட்டு மேலூர் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கூளியம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அம்ேமனரி வார்டு-2 , 2.கூளியம் (வ.கி) ேற்றும்

அம்ேமனரி-635 122

(ஊ) மேல் அம்ேமனரி வார்டு-2 , 3.கூளியம்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேல் சவுளூர்

,மேற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-2 , 4.கூளியம்(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கீ ழ் சவுளூர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.ஜிஞ்சுப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பந்தாரப்பள்ளி, வார்டு-2 , 2.ஜிஞ்சுப்பள்ளி (வ.கி)

நடுநிலைப்பள்ளி
635121

பந்தாரப்பள்ளி

,வடக்கு பார்த்த

தார்சு

ேற்றும் (ஊ) சின்ன புைிவைிலச வார்டு -2 , 3.ஜிஞ்சுப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அண்ோ நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
12

12

ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிலைப்பள்ளி,
635121
கட்டிடம்

1.ஜிஞ்சுப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேலூர் வார்டு-2 , 2.ஜிஞ்சுப்பள்ளி (வ.கி)
பந்தாரப்பள்ளி

,கதற்கு பார்த்த தார்சு

ேற்றும் (ஊ) கபரியவரிலச வார்டு 4 , 3.ஜிஞ்சுப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
கசன்றாயகவுண்டனூர் வார்டு 4 , 4.ஜிஞ்சுப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கரிக்கல்
நத்தம் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1

2

3

13

13

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஜிஞ்சுப்பள்ளி (வ.கி) திப்பனப்பள்ளி (ஊ) ஜீஞ்சுப்பள்ளி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு

துவக்கப்பள்ளி, ஜீஞ்சுப்பள்ளி-635

வாழ் வாக்காளர்கள் -

115
14

15

16

14

15

16

4

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஜிஞ்சுப்பள்ளி(வ.கி) திப்பனப்பள்ளி(ஊ) திப்பனப்பள்ளி வார்டு-3 ,

துவக்கப்பள்ளி, திப்பனப்பள்ளி-635

2.ஜிஞ்சுப்பள்ளி(வ.கி) திப்பனப்பள்ளி(ஊ) மகாடியூர் வார்டு-3 , 3.ஜிஞ்சுப்பள்ளி (வ.கி)

115

திப்பனப்பள்ளி (ஊ) கேட்டுப்பாலற

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

வார்டு

3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஜிஞ்சுப்பள்ளி(வ.கி) திப்பனப்பள்ளி (ஊ) தாசரிப்பள்ளி

நடுநிலைப்பள்ளி தாசிரிப்பள்ளி-

2.ஜிஞ்சுப்பள்ளி(வ.கி) திப்பனப்பள்ளி(ஊ) அரிஜன காைனி

635 115

3.ஜிஞ்சுப்பள்ளி(வ.கி) திப்பனப்பள்ளி(ஊ) மகாம்பள்ளி வார்டு-1 ,

,மேற்கு பார்த்த

வார்டு-1 ,
வார்டு-1 ,

ேத்தியப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.ஜிஞ்சுப்பள்ளி(வ.கி) திப்பனப்பள்ளி(ஊ) சஜ்ஜைப்பள்ளி

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஜிஞ்சுப்பள்ளி(வ.கி) திப்பனப்பள்ளி(ஊ) சின்னகும்ேனூர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

கும்ேனூர் -635 115

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

பார்த்த வடக்குப்பகுதி தார்சு
கட்டிடம்
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4

அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,

1.லபயனப்பள்ளி(வ.கி)ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ) ஜாகீ ர் கவங்கடாபுரம் வார்டு-4 ,

ஜாகீ ர் கவங்கடாபுரம்-635 001

2.லபயனப்பள்ளி (வ.கி)ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ) கீ ழ் மசாோர்மபட்லட வார்டு-4 ,

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,

1.லபயனப்பள்ளி (வ.கி)கவங்கட்டாபுரம் (ஊ) ராஜீவ் நகர் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு

ஜாகீ ர் கவங்கடாபுரம்-635 001

வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
19

19

தார்சு கட்டிடம்
அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,

1.லபயனப்பள்ளி (வ.கி)ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ) ஆசாத் நகர் மதசிய

ஜாகீ ர் கவங்கடாபுரம்-635 001

கநடுஞ்சாலை வார்டு-3 , 2.லபயனப்பள்ளி(வ.கி) ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ)

,கிழக்கு பார்த்த லேயப்பகுதி

அதியோன் நகர் வார்டு-4 , 3.லபயனப்பள்ளி(வ.கி)ஜாகீ ர்கவங்கட்டாபுரம்(ஊ)

தார்சு கட்டிடம்

கேபதி நகர் வார்டு-4 , 4.லபயனப்பள்ளி(வ.கி) ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ) ஜாகீ ர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மோட்டூர் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 20

20

அங்கன்வாடி லேயம், லைன்

1.ககாத்தமபட்லட(வ.கி) ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ) லைன் ககால்லை வார்டு-2 ,

ககால்லை-635 001

2.ககாத்தமபட்லட(வ.கி) ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ) லைன் ககால்லை கதரு வார்டு-

,வடக்கு

பார்த்த மேற்கு பகுதி தார்சு

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடே

ðè¢èñ¢ âí¢ : 5 of 95

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
53 கிருஷ்ணகிரி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

1

2

3

21

21

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ககாத்தமபட்லட(வ.கி)ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ) அக்ைாபுரம் வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி, மக.ஏ. நகர் தர்கா,

2.ககாத்தமபட்லட (வ.கி) ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ) கேட்கபண்ட வார்டு-3 ,

ககாத்தமபட்லட-635 001

3.ககாத்தமபட்லட(வ.கி)ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ) மக.ஏ. நகர் தர்கா வார்டு-2 ,

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.லபயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) லபயனப்பள்ளி வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி, லபயனப்பள்ளி

2.லபயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) குந்தாரப்பள்ளி கூட்டு மராடு வார்டு-2 ,

635001

3.லபயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஜக்காரப்பள்ளி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

22

23

24

22

23

24

4

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.லபயனப்பள்ளி (வ.கி)ேற்றும்(ஊ) லபயனப்பள்ளி எஸ்.சி காைனி வார்டு-2 ,

லபயனப்பள்ளி 635001

2.லபயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கூசுேலை ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

,கிழக்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு

3.லபயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) சிப்பாயூர் வார்டு-2 ,

கட்டிடம்

4.லபயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) பலழய மசாதலனச் சாவடி வார்டு-2 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கல்லுகுறிக்கி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கல்லுகுறிக்கி வார்டு-1 , 2.கல்லுகுறிக்கி

நடுநிலைப்பள்ளி கல்லுக்குறுக்கி

(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ேலைமயாரம் ககால்ைபட்டி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635001

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
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1

2

3

25

25

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கல்லுகுறிக்கி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கல்லுகுறிக்கி அரிஜன காைனி வார்டு-1 ,

நடுநிலைப்பள்ளி கல்லுக்குறுக்கி

2.கல்லுகுறிக்கி (வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ராேிநாயனப்பள்ளி வார்டு-1 ,

635001

3.கல்லுகுறிக்கி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) தாடிகாரன் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

26

27

26

27

4

,மேற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்

4.கல்லுகுறிக்கி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஆத்துக்கால்வாய் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.கல்லுகுறிக்கி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கபத்தமேலுப்பள்ளி வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி,

2.கல்லுகுறிக்கி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கபத்தமேலுப்பள்ளி அரிஜன காைனி வார்டு-2 ,

சின்னமேலுப்பள்ளி 635001

3.கல்லுகுறிக்கி(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மஜாடுகுண்டுபள்ளம் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கல்லுகுறிக்கி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) சின்னமேலுப்பள்ளி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

துவக்கப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சின்னமேலுப்பள்ளி 635001
,வடக்கு பார்த்த
28

28

தார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கல்லுகுறிக்கி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) தருேராஜா நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

துவக்கப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் -

சின்னமேலுப்பள்ளி 635001
,வடக்கு

பார்த்த மேற்கு பகுதி

தார்சு கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய
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4

துவக்கப்பள்ளி, ககாத்தமபட்லட635 001

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

5
Ü¬ùî¢
¶
1.ககாத்தமபட்லட (வ.கி)ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ) ககாத்தமபட்லட காைனி வார்டுõ£è¢è£÷£¢è÷¢
1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த

வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
30

30

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ககாத்தமபட்லட (வ.கி)ஜாகீ ர் கவங்கட்டாபுரம்(ஊ) ககாத்தமபட்லட காைனி

ககாத்தப்மபட்டா 635001

சிவனந்தபுரம் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள்

தார்சு
31

32

31

32

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம்

அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,

1.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கம்ேம்பள்ளி வார்டு-3 ,

கம்ேம்பள்ளி 635120

2.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ககட்டூர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கதற்கு

பார்த்த மேற்கு பகுதி தார்சு

வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,

1.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) சின்மனபள்ளி வார்டு-4 , 2.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி)

கம்ேம்பள்ளி 635120

ேற்றும்(ஊ) கத்தைமேடு வார்டு-4 , 3.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

,கதற்கு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

மகாட்டககால்லை வார்டு -4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
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2

3

33

33

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஒண்டியூர் வார்டு-1 ,

நடுநிலைப்பள்ளி,

2.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) பலழயூர் வார்டு-1 ,

ககால்ைஹள்ளி 635120

3.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ககால்ைஹள்ளி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ககாட்டாவூர் வார்டு-2 ,

நடுநிலைப்பள்ளி,

2.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ககட்டுர் வார்டு-2 , 3.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ)

34

34

ககால்ைஹள்ளி 635120

4

5
Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பாரூர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்த மேற்கு பகுதி தார்சு
35

35

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி(ஊ) எலுேிச்சங்கிரி வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி, எலுேிச்சங்கிரி

2.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி(ஊ) முனிசாேி ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

635120

3.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி(ஊ) சாமுடியம்ேன் மகாவில் வார்டு-1 ,

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி(ஊ) கல்ைியூர் வார்டு-1 ,
5.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி(ஊ) ஜோத்மதாட்டம் வார்டு-1 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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36

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி(ஊ) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி,

2.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி(ஊ) முனியப்பன் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

ேல்ைிநாயனப்பள்ளி 635120

3.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி(ஊ) நல்ைப்பன் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

,வடக்கு பார்த்த மேற்கு பகுதி

4.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி(ஊ) பண்டூர் பாலற வார்டு-2 ,

தார்சு கட்டிடம்

5.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி(ஊ) குரும்பர் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,
6.கம்ேம்பள்ளி(வ.கி) ேல்ைிநாயனப்பள்ளி(ஊ) எம்.டி.வி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நகர் வார்டு-2 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 37

37

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) சிப்பாய் கரியப்பன்கதரு வார்டு-3 ,

துவக்கப்பள்ளி,

2.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) பூம்பூம்ோட்டுக்காரர்கதரு வார்டு-3 ,

காட்டிநாயனப்பள்ளி 635001

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
38

38

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கசன்றாயன்ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

துவக்கப்பள்ளி,

2.காட்டிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சுமபதார் நகர் வார்டு-3 ,

காட்டிநாயனப்பள்ளி 635001

3.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) லபயம்பட்டி கூட்டுமராடு வார்டு-3 ,

,வடக்கு பார்த்த மேற்கு பகுதி

4.காட்டிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கசன்லன சாலை வார்டு-3 ,

தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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39

39

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) பூசாரிப்பட்டி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

துவக்கப்பள்ளி, மக.பூசாரிப்பட்டி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635001

4

5
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,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
40

40

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) விநாயகர் மகாயில்கதரு வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி, மக.பூசாரிப்பட்டி

2.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) சின்ன கரடிகுரி வார்டு-2 ,

635001

3.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கம்பளிகான் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கன்னியப்பநகர் வார்டு-2 ,
5.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கபான்னூசாேி நகர் வார்டு-2 ,
6.காட்டிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குருக்கைப்பன் நகர் வார்டு-2 ,
7.காட்டிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ககட்டுக்ககால்லை வார்டு-2 ,
8.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கரடிகுரி பூசாரிப்பட்டி வார்டு-2 ,

41

41

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஆதிதிராவிடர் காைனி வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி, மேல்கரடிகுறி

2.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) பிள்லளயார் மகாயில் கதரு வார்டு-1 ,

635001

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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42

42

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மேல்கரடிகுரி மேல் கதரு வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி, மேல்கரடிகுறி

2.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மேல்கரடிகுரி கீ ழ் கதரு வார்டு-1 ,

635001

3.காட்டிநாயனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மபாடியப்பநகர் வார்டு-1 ,

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4

5
Ü¬ùî¢¶
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4.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) ோைகுப்பம் கிராேம் (ே) ககாட்டாய்
வார்டு-1 , 5.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கீ ழ்கரடிகுரி ககாட்டாய் வார்டு-1
, 6.காட்டிநாயனப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) மபாடியப்பநகர் ோளகுப்பம் வார்டு-1 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

43

43

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) மபாகனப்பள்ளி பகுதி 1 வார்டு-2 ,

நடுநிலைப்பள்ளி, மபாகனப்பள்ளி. 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 635 001

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
44

44

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) மபாகனப்பள்ளி பகுதி 2 வார்டு-2 ,

நடுநிலைப்பள்ளி மபாகனப்பள்ளி.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 001

,மேற்கு பார்த்த

லேயப்பகுதி ஓட்டு கட்டிடம்
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45

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி (ஊ) பாலறயூர், வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

நடுநிலைப்பள்ளி மபாகனப்பள்ளி.

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 001

4

5
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,கிழக்கு பார்த்த

வடக்குப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்

46

46

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி (ஊ) தண்மடகுப்பம், வார்டு-2 ,

நடுநிலைப்பள்ளி மபாகனப்பள்ளி.

2.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி (ஊ) தண்மடகுப்பம் காைனி, வார்டு-2

635 001

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த

வடக்கு பகுதி தார்சு
47

47

1.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி (ஊ) கதாண்லேயான்ககாட்டாய் வார்டு-2

நடுநிலைப்பள்ளி மபாகனப்பள்ளி.

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

லேயப்பகுதி தார்சு
48

கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய
635 001

48

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த
கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) கபத்தனப்பள்ளி வார்டு-2 ,

நடுநிலைப்பள்ளி மபாகனப்பள்ளி.

2.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

635 001

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) சவுளூர் வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி கபத்தனப்பள்ளி

2.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) கபத்தனப்பள்ளி வார்டு-3 ,

635 001

4

5
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,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
50

50

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) சிட்டுககாட்டாய் வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி கபத்தனப்பள்ளி

2.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி)கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) பாப்பமனரிககட்டு வார்டு-3 ,

635 001

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
51

51

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) கபத்தனப்பள்ளி வார்டு-4 ,

நடுநிலைப்பள்ளி கபத்தனப்பள்ளி

2.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) கபரிய கஜட்டுப்பள்ளம் வார்டு-4 ,

635 001

3.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) மதாழன் ககட்டு வார்டு-4 ,

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) கவங்ககசங்கல் ககட்டு வார்டு-4 ,
5.மபாகனப்பள்ளி(வ.கி) கபத்தனப்பள்ளி(ஊ) முனியன் ககாட்டாய் வார்டு-4 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) மகாயில் ககாட்டாய் வார்டு-5 ,

மேமைரிக்ககாட்டாய் 635 001

2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ராேிகான் ககாட்டாய் வார்டு-5 , 3.அகசிப்பள்ளி

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பள்ளிகூடத்தான் ககாட்டாய் வார்டு-5 , 4.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)

தார்சு கட்டிடம்

ேற்றும்(ஊ) மேமைரிக்ககாட்டாய் வார்டு-5 , 5.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

5
Ü¬ùî¢¶
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பாப்பமனரி ககாட்டாய் வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 53

54

53

54

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) பால்பண்லே கார்மவபுரம் வார்டு-1 ,

கனகமுட்லு 635 001

2.அகசிப்பள்ளிவ.கி) ேற்றும்(ஊ) கபரியமோட்டூர் காைனி வார்டு-4 ,

,கிழக்கு

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

3.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) ேங்கம்ோபுரம் வார்டு-4 , 4.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)

கட்டிடம்

ேற்றும்(ஊ) மகாவில்ககாட்டாய் சாலைமயாரம் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் 1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கனகமுட்லு வார்டு-4 , 2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)

கனகமுட்லு -635001

ேற்றும்(ஊ) கனகமுட்லு காைனி வார்டு-4 , 3.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

,வடக்கு

பார்த்த மேற்கு பகுதி தார்சு

மோட்டூர் காைனி வார்டு-4 , 4.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) மோட்டூர்

கட்டிடம்

ககால்ைககாட்டாய் வார்டு-4 , 5.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ)
அவதானப்பட்டிகாைனி தாண்டவன்ககாட்டாய் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,

1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கபரிய மோட்டூர் வார்டு-4 , 2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)

கனகமுட்லு -635001

ேற்றும்(ஊ) சின்னமோட்டூர் ககால்ைககாட்டாய் வார்டு-4 , 3.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)

,வடக்கு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

ேற்றும்(ஊ) சின்னகவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு-4 , 4.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

கட்டிடம்

ேங்கம்ோபுரம் வார்டு-4 , 5.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) மகாவில் ககாட்டாய்

5
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சாலைமயாரம் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 56

56

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) மதவசமுத்திரம்(ஊ) அக்ரஹாரம் காைனி வார்டு-1 ,

கபரியமோட்டூர் 635 001

2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) மதவசமுத்திரம்(ஊ) கார்மவபுரம் வார்டு-1 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)மதவசமுத்திரம்(ஊ) அன்லனசத்யா நகர் வார்டு-1 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) மதவசமுத்திரம்(ஊ) கபரிய மோட்டூர் வார்டு-2 ,

கபரியமோட்டூர் 635 001

2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) மதவசமுத்திரம்(ஊ) தண்ேர்பள்ளம்
ீ
வார்டு-3 , 3.அகசிப்பள்ளி

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

(வ.கி)மதவசமுத்திரம்(ஊ) பள்ளிக்கூடத்தான் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

தார்சு கட்டிடம்

4.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)மதவசமுத்திரம்(ஊ) சின்னமோட்டூர் வார்டு-3 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5.அகசிப்பள்ளி(வ.கிமதவசமுத்திரம்(ஊ) தாடிக்காரன் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,
6.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)மதவசமுத்திரம்(ஊ) லேனா ககாட்டாய் வார்டு-3 ,
7.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) மதவசமுத்திரம்(ஊ) வாத்தியார்ககாட்டாய் வார்டு-3 ,
8.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)மதவசமுத்திரம்(ஊ) புட்மடர்ககாட்டாய் வார்டு-3 ,
9.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)மதவசமுத்திரம்(ஊ) அேர்த்தான் ககாட்டாய் வார்டு-4 ,
10.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)மதவசமுத்திரம்(ஊ) மகால்காரன் ககாட்டாய் வார்டு-4 ,
58

58

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) மவட்டியம்பட்டி வார்டு-2 , 2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, கபத்தப்பள்ளி (ே)

ேற்றும்(ஊ) ேந்திரிகவுண்டன்ககாட்டாய் வார்டு-2 , 3.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)

மவட்டியம்பட்டி -635 001

ேற்றும்(ஊ) சுப்பன் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 4.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ)

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

காமவரிககாட்டாய் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) காேராஜ் நகர் வார்டு-2 ,

கபத்தப்பள்ளி (ே)

2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) பள்ளிக்கூடம் அருகில் வார்டு-2 ,

மவட்டியம்பட்டி 635 001

3.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மவட்டியம்பட்டி ஏரிக்கலர வார்டு-2 ,

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

4.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) உள்ளன் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

தார்சு கட்டிடம்

5.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஆைேரத்துக் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) துலரசாேி கதரு வார்டு-2(ே)3 ,

துவக்கப்பள்ளி, மவட்டியம்பட்டி -

2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மவட்டியம்பட்டி காைனி வார்டு-2(ே)3 ,

635 001

3.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) நாகன் ககாட்டாய் வார்டு-2(ே)3 ,

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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4.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) மவட்டியம்பட்டி வார்டு-2 (ே) 3 ,
5.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ோட்டா ேந்லத வார்டு-2 ,
6.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மகாபிகவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

61

61

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள்
1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)
ேற்றும்(ஊ) புது- கவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி, மவட்டியம்பட்டி -

2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) பகுத்தன் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

635 001

3.அகசிப்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) தைக்காய்கான் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

,கதற்கு பார்த்த

லேயப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) அகசிப்பள்ளி வார்டு-3 , 5.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)
ேற்றும்(ஊ) மகாவிந்தப்பகவுண்டர்ககாட்டாய் வார்டு-3 ,
6.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மதாட்டத்துக்காரன்ககாட்டாய் வார்டு-3 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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62

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கிட்டனஹள்ளி வார்டு -1 ,

துவக்கப்பள்ளி, கிட்டம்பட்டி -635

2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கிட்டம்பட்டி காைனி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

001

வாக்காளர்கள் -

63

64

65

66

63

64

65

66

,வடக்கு பார்த்த மேற்கு

4

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) அம்ேன்நகர் ஆவின்நகர் வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி, கிட்டம்பட்டி -635

2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) பத்திரியான் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

001

3.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கார்மவபுரம் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) அவ்லவநகர் வார்டு-1 , 2.அகசிப்பள்ளி

துவக்கப்பள்ளி, கிட்டம்பட்டி -635

(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) பவர்அவுஸ்காைனி

001

3.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) பால்பண்லே குடியிருப்பு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு

,கதற்கு பார்த்த லேயப்

கசந்தில்நகர் வார்டு-1 ,

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ககாய்யாங் ககாட்டாய் குண்டுருட்டி ககாட்டாய்

துவக்கப்பள்ளி, கிட்டம்பட்டி, 635

வார்டு-1 , 2.அகசிப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ோட்டா ேந்லத வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு

001

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஒண்டியூர் வார்டு-1 ,

நடுநிலைப்பள்ளி,

2.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) சின்னதாளப்பள்ளி வார்டு-1 ,

ஆர்.பூசாரிப்பட்டி 635002

3.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) அத்திேரத்துப்பள்ளம் வார்டு-1 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

4.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஆர்.பூசாரிப்பட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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67

67

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) பாஞ்சாைியூர் வார்டு-1 ,

நடுநிலைப்பள்ளி,

2.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) தீர்த்தகிரி ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

ஆர்.பூசாரிப்பட்டி 635002

3.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) அண்ோநகர் வார்டு-1 ,

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

4.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கிருஷ்ோபுரம் வார்டு-1 ,

தார்சு கட்டிடம்

5.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மகாடியூர் வார்டு-1 ,

5
Ü¬ùî¢¶
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6.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) தின்னக்கழநி வார்டு-3 ,
7.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) காேராஜ்நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
68

68

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ)
கபத்ததாளாப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி வார்டு-2 ,

நடுநிலைப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கபத்ததாளப்பள்ளி -635 002
,மேற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
69

69

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கபத்ததாளாப்பள்ளி மேற்கு பகுதி வார்டு-2 ,

நடுநிலைப்பள்ளி,

2.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு-2 ,

கபத்ததாளப்பள்ளி -635 002

3.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஆனந்தன் நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

தார்சு கட்டிடம்
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70

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு-2 ,

நடுநிலைப்பள்ளி

2.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) காேராஜ்நகர் வார்டு-2 ,

கபத்ததாளப்பள்ளி 635 002

3.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மடாபி காைனி வார்டு-2 ,

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

4.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) இந்திராநகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) பனந்மதாப்பு வார்டு-2 ,

நடுநிலைப்பள்ளி

2.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மூசன்ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

கபத்ததாளப்பள்ளி 635 002

3.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஆனந்தன்நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ேண்ணூகுட்லட வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி துரிஞ்சிப்பட்டி

2.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மோதீன்நகர் வார்டு-3 ,

635 002

3.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஜாகீ ர் நாட்றம்பள்ளி வார்டு-3 ,

71

72

71

72

,வடக்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4

4.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஜாகீ ர் நாட்றம்பள்ளி ஆதி திராவிடர்
காைனி வார்டுஸ்ரீ3 , 5.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) வடுகம்பட்டி கூட்டு
மராடு வார்டு-3 , 6.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) தின்னகழனி வார்டு-3 ,
7.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) சின்னநாட்றம்பள்ளி வார்டு-3 ,
8.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஆச்சாரிக்ககாட்டாய் வார்டு-3 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1

2

3

73

73

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) துரிஞ்சிப்பட்டி வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி துரிஞ்சிப்பட்டி

2.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஏழுககாட்டாய் வார்டு-3 ,

635 002

3.கபத்ததாளாப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) குட்டூர் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

74

75

76

74

75

76

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு

4

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ககாண்மடபள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) வராச்சாேி
ீ
நகர் வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி, ககாண்மடப்பள்ளி

2.ககாண்மடபள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ககாண்மடபள்ளி வார்டு-2 ,

635 115

3.ககாண்மடபள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) காவாக்கலர வார்டு-2 ,

,வடக்கு பார்த்த

மேற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.ககாண்மடபள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ககாண்மடபள்ளி மேலூர் வார்டு-2 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ககாண்மடபள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மவடியப்பன்நகர் வார்டு-1 ,

நடுநிலைப்பள்ளி, தானம்பட்டி

2.ககாண்மடபள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ககாரக்காரன் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

635 115

3.ககாண்மடபள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) தானம்பட்டி மேலூர் வார்டு-1 ,

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.ககாண்மடபள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) தானப்பன்நகர் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.ககாண்மடபள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஆஞ்சிமநயர் மகாவில்கதரு வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி, தானம்பட்டி

2.ககாண்மடபள்ளி (வ.கி)ேற்றும்(ஊ) தானம்பட்டி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635 115

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு வாக்காளர்கள் -

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3
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4

அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,

1.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கங்கமைரி மேற்கு பகுதி வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு

கங்கமைரி 635 122

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த மேற்கு பகுதி கட்டிடம்
78

78

அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,

1.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கங்கமைரி கிழக்கு பகுதி வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு

கங்கமைரி 635 122

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கதற்கு பகுதி கட்டிடம்
79

79

அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,

1.கங்கமைரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வட்டிகானப்பள்ளி வார்டு-4 , 2.கங்கமைரி(வ.கி)

கங்கமைரி 635 122

ேற்றும் (ஊ) சவுளூர் காைேி வார்டு-2 , 3.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சவுளூர்

,வடக்கு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி கட்டிடம்

வார்டு-2 , 4.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) பிஸ்ேல்ைாநகர் வார்டு-4 ,
5.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) தானப்பநகர் வார்டு-4 , 6.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும்
(ஊ) அண்ோநகர் வார்டு-4 , 7.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) முங்கில் புதூர் வார்டு1 , 8.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) ராேர்ககாட்டாய் வார்டு-3 , 9.கங்கமைரி(வ.கி)
ேற்றும்(ஊ) காதர்கான்நகர் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1

2

3

80

80

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) ோமதப்பட்டி வார்டு-2 , 2.கங்கமைரி(வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, ோமதப்பட்டி 635

ேற்றும்(ஊ) ஏரிககால்லை, ககால்லைககாட்டாய் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

122

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு

4

5
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
81

82

83

81

82

83

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) ோமதப்பட்டி வார்டு-2 , 2.கங்கமைரி(வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, ோமதப்பட்டி -

ேற்றும்(ஊ) தவளம் வார்டு-2 , 3.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) ேரிக்கம்பள்ளி வார்டு-

635 122

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த தாச்சு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) பூதிப்பட்டி வார்டு-2 , 2.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

துவக்கப்பள்ளி, ோமதப்பட்டி 635

கங்கமைரி காைனி வார்டு-2 , 3.கங்கமைரி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கங்கமைரி வார்டு -2 ,

122

4.கங்கமைரி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) ேலைசந்து வார்டு-1 , 5.கங்கமைரி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ)

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

முங்கில்புதூர் தும்பளப்பள்ளி வார்டு -1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கூளியம் (வ.கி) கசம்படமுத்தூர் (ஊ) கசம்படமுத்தூர் கீ ழ்வதி
ீ வார்டு-1 ,

நடுநிலைப்பள்ளி,

2.கூளியம் (வ.கி) கசம்படமுத்தூர் (ஊ) எஸ்.சி காைனி கசம்படமுத்தூர் வார்டு-1 ,

கசம்படமுத்தூர் 635 122

3.கூளியம் (வ.கி) கசம்படமுத்தூர் (ஊ) மடாபி கதரு வார்டு-1 , 4.கூளியம் (வ.கி)

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

கசம்படமுத்தூர் (ஊ) கசம்படமுத்தூர் மேல்வதி
ீ வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -
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1

2

3

4

84

84

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கூளியம் (வ.கி) கசம்படமுத்தூர் (ஊ) மோட்டுர் வார்டு 2 , 2.கூளியம் (வ.கி)

நடுநிலைப்பள்ளி,

கசம்படமுத்தூர்(ஊ) மதானிக்குட்லட வார்டு-3 , 3.கூளியம்(வ.கி)

கசம்படமுத்தூர் 635 122

கசம்படமுத்தூர்(ஊ) கேட்டுபாலற வார்டு-3 , 4.கூளியம்(வ.கி) கசம்படமுத்தூர்(ஊ)

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

தடிகான் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 5.கூளியம்(வ.கி) கசம்படமுத்தூர்(ஊ)

தார்சு கட்டிடம்

குட்டககால்லை வார்டு-3 , 6.கூளியம்(வ.கி) கசம்படமுத்தூர்(ஊ) இளப்பு ேரத்து
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ககாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 85

85

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ) ேத்திகானப்பள்ளி வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி,

2.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ)) முத்தூர்ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

எண்மேககாள்புதூர் - 635 120

3.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ) ோந்மதாப்பு வார்டு-2 ,

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

4.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ) மபாடுகுட்லட வார்டு-2 ,

தார்சு கட்டிடம்

5.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ) சின்னபுதூர் வார்டு-2 ,
6.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ) குேரன் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,
7.கபல்ைம்பள்ளி(வ.கி) எண்மேககாள்ளுபுதூர்(ஊ) ஏத்தகிேர் வார்டு-2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ) கதாட்டா ஒசஹள்ளி வார்டு-3

எண்மேககாள்புதூர் 635 122

, 2.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ) கசந்தியம்ேன் மகாயில்

,கதற்க்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கதரு வார்டு-3 , 3.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மகாட்லடத்கதரு வார்டு-3 , 4.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ)
அரிஜன காைனி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 87

87

அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,

1.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ) பட்டியார் ககாட்டாய் வார்டு-3

எண்மேககாள்புதூர் 635 122

, 2.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ) பன்னூர்மதாப்பு வார்டு-3 ,

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

3.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ) பங்காநல்லூர் வார்டு-3 ,

தார்சு கட்டிடம்

4.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) எண்மேககாள்ளு புதூர்(ஊ) லரஸ்ேில் வார்டு-3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 88

88

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஓட்டரஹள்ளி வார்டு-1 , 2.கபல்ைம்பள்ளி

நடுநிலைப்பள்ளி, கபல்ைம்பள்ளி - (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபல்ைம்பள்ளி வார்டு-1 , 3.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
635 116
கட்டிடம்

,கதற்கு பார்த்த தார்சு

கபல்ைம்பள்ளி ஆதிதிராவிடர் காைனி வார்டு-1 , 4.கபல்ைம்பள்ளி(வ.கி)
ேற்றும்(ஊ) ஓன்டிக்ககாத்தைம் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1

2

3

89

89

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபல்ைம்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) பாைிகானூர் ஆதிதிராவிடர் காைனி வார்டு-2 ,

நடுநிலைப்பள்ளி, பாைிகானூர் -

2.கபல்ைம்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) பாைிகானூர்

635 116

ேற்றும் (ஊ) பாைிகானூர் இருளர் காைனி வார்டு-2 , 4.கபல்ைம்பள்ளி(வ.கி)

90

90

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு

4
வார்டு-2 , 3.கபல்ைம்பள்ளி (வ.கி)

கட்டிடம்

ேற்றும்(ஊ) அண்ோநகர் இருளர்காைனி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.அகரம்(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) இட்டிக்கல் அகரம் மேல் வதி
ீ வார்டு-1 , 2.அகரம்(வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, இட்டிக்கல்அகரம்

ேற்றும்(ஊ) இட்டிக்கல்அகரம் கீ ழ்வதி
ீ வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635 122

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த

5
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மேற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
91

92

91

92

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அகரம்(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) ஏர்ரலபயனப்பள்ளி வார்டு-2 , 2.அகரம்(வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, இட்டிக்கல்அகரம்

ேற்றும்(ஊ) ஏர்ரலபயனப்பள்ளி காைனி வார்டு-2 , 3.அகரம்(வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

635 122

கவப்பைம்பட்டி வார்டு-2 , 4.அகரம்(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) காட்டூர் வார்டு-2 ,

,வடக்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

5.அகரம்(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) அண்ோநகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.அகரம்(வ.கி) மோரேடுகு(ஊ) மோரேடுகு வார்டு-1 , 2.அகரம்(வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, மோரேடுகு

மோரேடுகு(ஊ) வினாயகர் மகாயில்கதரு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635121

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
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93

93

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அகரம்(வ.கி) மோரேடுகு(ஊ) கபான்னூசாேி கவுண்டர்கதரு வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி, மோரேடுகு

2.அகரம்(வ.கி) மோரேடுகு(ஊ) எஸ்.சி காைனி வார்டு-2 , 3.அகரம்(வ.கி)

635121

மோரேடுகு(ஊ) மோரேடுகு ககால்லை ககாட்டாய் வார்டு-2 , 4.அகரம்(வ.கி)

94

94

,வடக்கு பார்த்த ஓட்டு

4

கட்டிடம்

மோரேடுகு(ஊ) பாரதி நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அகரம்(வ.கி) மோரேடுகு (ஊ) உஸ்தைள்ளி வார்டு-2 , 2.சிக்கபூவத்தி(வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, உஸ்தைஹள்ளி - மோரேடுகு(ஊ) உஸ்தைஹள்ளி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 635121

5
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,வடக்கு பகுதி பார்த்த

தார்சு கட்டிடம்
95

95

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அகரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாைகுறி வார்டு 3 , 2.அகரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

நடுநிலைப்பள்ளி, பாைகுறி 635

பாைகுறி மேல்கதரு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

121

,கதற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
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96

96

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அகரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ராேசாேிகவுண்டர் கதரு வார்டு-3 , 2.அகரம் (வ.கி)

நடுநிலைப்பள்ளி, பாைகுறி 635

ேற்றும் (ஊ) ராேசாேிகவுண்டர் கதரு (கிழக்கு) வார்டு-3 , 3.அகரம் (வ.கி) ேற்றும்

121

(ஊ) முத்துோரியம்ேன்மகாயில் கதரு வார்டு-3 , 4.அகரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4

5
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வினாயகர்மகாவில் கதரு வார்டு-3 , 5.அகரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
வினாயகர்மகாவில் கதரு(வடக்கு)வார்டு-3 , 6.அகரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
கிருஷ்ேர்சுவாேிமகாவில்கதரு வார்டு-3 , 7.அகரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாைகுறி
ககால்லை ககாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

97

98

97

98

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சிக்கபூவத்தி (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) சிக்கபூவத்தி வார்டு -1 , 2.சிக்கபூவத்தி (வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, கதாட்டபூவத்தி

ேற்றும் (ஊ) தண்டணூர் வார்டு-1 , 3.சிக்கபூவத்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

635 122

கதாட்டபூவத்தி வார்டு-2 , 4.சிக்கபூவத்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பண்ேககால்லை

,வடக்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சிக்கபூவத்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குருகதாட்டணூர் வார்டு-1 , 2.சிக்கபூவத்தி

துவக்கப்பள்ளி, கதாட்டபூவத்தி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மூங்கில் பட்டி வார்டு-1 , 3.சிக்கபூவத்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

635 122

கதாண்ேோரன் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 4.சிக்கபூவத்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ககட்டூர்

,வடக்கு பார்த்த

மேற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வார்டு- 2 ேற்றும் 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1

2

3

99

99

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சிக்கபூவத்தி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கதாட்டபூவத்தி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

துவக்கப்பள்ளி, கதாட்டபூவத்தி -

வாக்காளர்கள் -

635122

4

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
100

100

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சிக்கபூவத்தி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) உப்பு குண்டா வார்டு 2 (ே) 3 ,

துவக்கப்பள்ளி, கதாட்டபூவத்தி -

2.சிக்கபூவத்தி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ேிட்டப்பள்ளி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635122

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம்
101

102

101

102

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சிக்கபூவத்தி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ேிட்டப்பள்ளி வார்டு-2 ,

கதாட்டபூவத்தி 635122

2.சிக்கபூவத்தி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) உப்புக்குட்லட வார்டு-2 ,

,கிழக்கு

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

3.சிக்கபூவத்தி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ககட்டூர் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,

1.சிக்கபூவத்தி(வ.கி)ஆைப்பட்டி(ஊ) உப்புகுண்டா ககாடுகூர் வார்டு-3 ,

ஆைப்பட்டி- 635 122

2.சிக்கபூவத்தி(வ.கி)ஆைப்பட்டி(ஊ) ககாரல்கதாட்டி கவப்பாளம்பட்டி ஆைப்பட்டி

,கிழக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

மராடு வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி
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2
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4

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,

1.சிக்கபூவத்தி(வ.கி) ஆைப்பட்டி(ஊ) நக்கல்பட்டி அரிஜன காைனி,ககாரல்கதாட்டி

ஆைப்பட்டி - 635 122

வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு
104

104

கட்டிடம்
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,

1.ஆைப்பட்டி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஆைப்பட்டி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஆைப்பட்டி- 635 122

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கதற்கு
105

106

105

106

பகுதி
அரசு மேல் நிலைப்பள்ளி,

1.ஆைப்பட்டி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஆைப்பட்டி அரிஜன காைனி, வார்டு-2 ,

ஆைப்பட்டி- 635 122

2.ஆைப்பட்டி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) நக்கல்பட்டி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கதற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

வாக்காளர்கள் -

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.இனாம்கவைகைஹள்ளி(வ.கி) கவைகைஹள்ளி(ஊ) கவைகைஹள்ளி வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி, கவைகைஅள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 122

Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
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,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
107

107

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.இனாம்கவைகைஹள்ளி(வ.கி)கவைகைஹள்ளி(ஊ) பாசிப்பட்டி வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி, பாசிப்பட்டி 635

2.இனாம்கவைகைஅள்ளி(வ.கி) சிக்கபூவத்தி (ஊ) குருகதாட்டனூர் வார்டு-3 ,

122

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
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3

109

111

110

111

4
1.மசாக்காடி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மசாக்காடி வார்டு- 1

துவக்கப்பள்ளி, மசாக்காடி- 635

வாக்காளர்கள் -

, 99.அயல்நாடு வாழ்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மேற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மசாக்காடி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) நாடார்மதாட்டம் வார்டு- 1

துவக்கப்பள்ளி, மசாக்காடி -635

வாக்காளர்கள் -

101
110
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ஊராட்சி ஒன்றிய
101

109

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

, 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மசாக்காடி(வ.கி)ேற்றும் (ஊ) துடுகனஹள்ளி வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி,

2.மசாக்காடி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கருத்தோரன்அள்ளி வார்டு-3 ,

துடுக்கனஹள்ளி -635 101

3.மசாக்காடி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மசாக்காடி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மசாக்காடி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) துடுகனஹள்ளி வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி,

2.மசாக்காடி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) காவாகவுண்டனூர் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

துடுக்கனஹள்ளி -635 101

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த லேயப்பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மசாக்காடி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஸ்கூல் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நடுநிலைப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

துடுக்கனஹள்ளி -635 101
,கதற்கு பார்த்த மேற்கு பகுதி
113

114

115

113

114

115

தார்சு கட்டிடம்
அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,

1.கபல்ைாராம்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபல்ைாராம்பள்ளி வார்டு 1 ,

கபல்ைாரம்பள்ளி -635 122

2.கபல்ைாராம்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) காந்தி நகர் வார்டு 1 ,

,வடக்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

3.கபல்ைாராம்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) பாலறயூர் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மேற்கு பகுதி
அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் 1.கபல்ைாராம்பள்ளி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) சின்ன கபல்ைராம்பள்ளி வார்டு-2 ,

கபல்ைாரம்பள்ளி -635 122

2.கபல்ைாராம்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ராஜிஜி நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

,வடக்குபார்த்த தார்சுகட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிழக்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கபல்ைராம்பள்ளி(வ.கி) பச்சிகானப்பள்ளி (ஊ) குஜ்ஜாரிககாட்டாய் வார்டு-1 ,

கவங்கிைிகானப்பள்ளி 635 122

2.கபல்ைராம்பள்ளி (வ.கி) பச்சிகானப்பள்ளி (ஊ) கவங்கிைிகானப்பள்ளி வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3.கபல்ைராம்பள்ளி (வ.கி) பச்சிகானப்பள்ளி (ஊ) ஆலனேடுகு வார்டு-1 ,
4.கபல்ைராம்பள்ளி (வ.கி) பச்சிகானப்பள்ளி (ஊ) கவங்கிைிகானப்பள்ளி காைனி
வார்டு-1 , 5.கபல்ைாரம்பள்ளி (வ.கி) பச்சிகானப்பள்ளி (ஊ) சின்னசாேிநகர் வார்டு-1
, 6.கபல்ைாரம்பள்ளி (வ.கி) பச்சிகானப்பள்ளி (ஊ) புது மபயனப்பள்ளி வார்டு-2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபல்ைாரம்பள்ளி (வ.கி) பச்சிகானப்பள்ளி (ஊ) எம்.ஜி. ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி, பச்சிகானப்பள்ளி

2.கபல்ைாரம்பள்ளி (வ.கி) பச்சிகானப்பள்ளி (ஊ) ககாத்துப்பள்ளி வார்டு-2 ,

635 122

3.கபல்ைராம்பள்ளி (வ.கி)பச்சிகானப்பள்ளி (ஊ) பச்சிகானப்பள்ளி வார்டு-2 ,

,கதற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபல்ைராம்பள்ளி(வ.கி)பச்சிகானப்பள்ளி(ஊ) கருத்தப்பன் அம்மபத்கார்நகர் வார்டு-

துவக்கப்பள்ளி,

1 , 2.கபல்ைராம்பள்ளி(வ.கி)பச்சிகானப்பள்ளி(ஊ) டிரான்ஸ்பாம் ககாட்டாய் வார்டு-

பலழயமபயனப்பள்ளி 635 101

2 , 3.கபல்ைராம்பள்ளி (வ.கி)பச்சிகானப்பள்ளி (ஊ) பலழய மபயனப்பள்ளி வார்டு-3

,கதற்குபார்த்த தார்சுகட்டிடம்

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிழக்குபகுதி
நகராட்சி கபண்கள்

1.ககாத்தமபட்டா (வ.கி)கிருஷ்ேகிரி (ந) சாப்ஜான் சாகிப்கதரு வார்டு-1 ,

நடுநிலைப்பள்ளி. (உருது)

2.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மகாட்லட அங்கர் மேக் உமசன்கதரு

மகாட்லட, கிருஷ்ேகிரி- 635 001

வார்டு-1 , 3.ககாத்தமபட்டா (வ.கி)கிருஷ்ேகிரி(ந) இஸ்ோயில் சாய்புகதரு வார்டு-

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 1 , 4.ககாத்தமபட்டா (வ.கி)கிருஷ்ேகிரி (ந) ோஜி கஜயின்ைாபுதீன் சாகிப்கதரு
வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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நகராட்சி கபண்கள்
நடுநிலைப்பள்ளி. (உருது)
மகாட்லட கிருஷ்ேகிரி- 635 001
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5
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¶
1.ககாத்தமபட்டா(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி(ந) ஹகிப் லசயத்ோ கோய்தின்கதரு வார்டுõ£è¢è£÷£¢è÷¢
1 , 2.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி(ந) கவங்மகாஜிகதரு வார்டு-1 ,
3.ககாத்தமபட்டா (வ.கி)கிருஷ்ேகிரி (ந) அப்பண்ேராவ்கதரு வார்டு-1 ,

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 4.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) விஜயரங்கம்கதரு வார்டு-1 ,
5.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஈஸ்வரன் மகாவில்கதரு வார்டு-1 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 120

120

நகராட்சி கபண்கள்

1.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) திருச்சிராப்பள்ளி இப்ராஹீம்கதரு வார்டு-

நடுநிலைப்பள்ளி. (உருது)

2 , 2.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பிள்லளயார்மகாயில்கதரு வார்டு-2 ,

மகாட்லட, கிருஷ்ேகிரி-635 001

3.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) முனுசாேிகதரு வார்டு-2 ,

,மேற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

4.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) முத்லதயாகதரு வார்டு-2 ,
5.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கேபதிகசட்டிகதரு வார்டு-2 ,
6.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கபங்காளி கதரு வார்டு-3 ,
7.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ேிட்டாதார் சாபுைால்கதரு வார்டு-1 ,
8.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பரவாசுமதவர் கதரு வார்டு 2 ,
9.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கம்பர் கதரு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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நகராட்சி ஆண்கள்

1.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) திருநீைகண்டர் கதரு வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி (உருது),

2.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) வராசாேி
ீ
கதரு வார்டு- 3 ,

காந்திமராடு, கிருஷ்ேகிரி-635

3.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கசல்ை முனிசாேி கதரு வார்டு-3 ,

001

4.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) தாயப்பன் கதரு வார்டு-3 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கவள்லளயன் கதரு வார்டு-3 ,
6.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) முத்தியாைம்ேன் கதரு வார்டு-3 ,

122

122

நகராட்சி ஆண்கள்

99.அயல்நாடு
வாழ்
வாக்காளர்கள்
- (ந) ைஷ்ேிநாராயேஸ்வாேி மகாவில் கதரு
1.ககாத்தமபட்டா
(வ.கி)
கிருஷ்ேகிரி

நடுநிலைப்பள்ளி (உருது),

வார்டு-4 , 2.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பூக்காரத் கதரு வார்டு-2 ,

காந்திமராடு, கிருஷ்ேகிரி-635

3.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ேதார்சாயபு கதரு வார்டு-2 ,

001

4.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சின்னசாேி கதரு வார்டு-2 ,

,மேற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்

5.ககாத்தமபட்டா (வ.கி)கிருஷ்ேகிரி (ந) தருோ கதரு வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 36 of 95

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
53 கிருஷ்ணகிரி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

123

123

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி.

1.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ராேசாேி கதரு வார்டு-4 ,

(தேிழ்), காந்திமராடு,

2.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) லபரப்பா கதரு வார்டு-4 ,

கிருஷ்ேகிரி-635 001

3.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ரங்கசாேி கதரு வார்டு-4 ,

,கதற்குபார்த்த தார்சுகட்டிடம்

4.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ைட்சுேேன் கதரு வார்டு-4 ,

மேற்குபகுதி

5.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ோதாமகாவில் கதரு

5
Ü¬ùî¢¶
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வார்டு-4 ,

6.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மேச்மசரிமகாவிந்தகசட்டிகதரு

வார்டு-3

ேற்றும் 4 , 7.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) முகேது சாகிப்சாயபு கதரு
வார்டு-4 , 8.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) முகேதுஉஸ்ோன் கதரு
வார்டு-4 , 9.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) இஸ்ோயில்சாய்பு கதரு
வார்டு-4 , 10.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மவலு கதரு வார்டு-4 ,
11.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) நாமகந்திரா கதரு வார்டு-8 ,
12.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சாந்தேியா கதரு வார்டு-8 ,
13.ககாத்தமபாட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) நியு ோர்க்ககட் மராடு வார்டு-1 ே 2 ,
14.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) காந்தி மராடு வார்டு-1 ே 2 ,
15.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஆறுமுக கதரு வார்டு-1 ேற்றும் 2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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நகராட்சி மேல் நிலைப்பள்ளி,

1.ககாத்தமபட்டா(வ.கி)கிருஷ்ேகிரி(ந) ேகராஜாகலடமராடு வார்டு-5 ,

ேகராஜாகலட மராடு, பலழய

2.ககாத்தமபட்டா(வ.கி)கிருஷ்ேகிரி(ந) பமடதைாவ்ேடம்கதரு வார்டு-5 ,

மபட்லட, கிருஷ்ேகிரி - 635 001

3.ககாத்தமபட்டா(வ.கி)கிருஷ்ேகிரி(ந) சின்னண்ேன்கதரு வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு

,கதற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம் அலற எண்-1

125

125

நகராட்சி மேல் நிலைப்பள்ளி,

1.ககாத்தமபட்டா(வ.கி)கிருஷ்ேகிரி(ந) குப்லபமேட்டுகதரு வார்டு-5 ,

ேகராஜாகலட மராடு, பலழய

2.ககாத்தமபட்டா(வ.கி)கிருஷ்ேகிரி(ந) தஞ்சாவூர் ோரியம்ேன்மகாவில்கதரு 2-

மபட்லட, கிருஷ்ேகிரி - 635 001

கிராஸ் வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த லேயப் பகுதி
தார்சு கட்டிடம் அலற எண்-2

126

126

நகராட்சி மேல் நிலைப்பள்ளி,

1.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) ஹகிருஷ்ேகிரி (ந) முர்துஜாசாய்பு கதரு வார்டு-5 ,

ேகராஜாகலட மராடு, பலழய

2.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) தஞ்சாவூர் ோரியம்ேன் மகாவில் 1-வது

மபட்லட, கிருஷ்ேகிரி - 635 001

கதரு வார்டு-5 , 3.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஓலைஇஸ்ோயில்

,கதற்கு பார்த்த லேயப் பகுதி

கதரு வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம் அலற எண்-3
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4

நகராட்சி மேல் நிலைப்பள்ளி,

1.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) முனிசாேி கதரு வார்டு-5 ,

ேகராஜாகலட மராடு, பலழய

2.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பக்கீ ர்ேஸ்தான் கதரு வார்டு-5 ,

மபட்லட, கிருஷ்ேகிரி - 635 001

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த லேயப் பகுதி
தார்சு கட்டிடம் அலற எண்-4

128

128

நகராட்சி மேல் நிலைப்பள்ளி,

1.ககாத்தமபட்டா(வ.கி)கிருஷ்ேகிரி(ந) உமசன்கதரு வார்டு-6 ,

ேகராஜாகலட மராடு, பலழய

2.ககாத்தமபட்டா(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி(ந) ேக்காண்கதரு வார்டு-6 ,

மபட்லட, கிருஷ்ேகிரி - 635 001

3.ககாத்தமபட்டா(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி(ந) மநதாஜிகதரு வார்டு-6(ே)7 , 99.அயல்நாடு

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சுகட்டிடம் அலற எண்-5

129

129

நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

1.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சுப்புராயகதரு வார்டு-1 ே 2 ,

(தேிழ்), கிருஷ்ேகிரி - 635 001

2.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) முருமகசன் கதரு வார்டு-1 ே 2 ,

,கதற்கு பார்த்த லேயப்பகுதி

3.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) அப்பா கதரு வார்டு-1 ே 2 ,

தார்சு கட்டிடம்

4.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கேபதி கதரு வார்டு-1 ே 2 ,
5.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) நரசிம்ேசுவாேி மகாவில்கதரு வார்டு-8 ,
6.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மநதாஜி மராடு வார்டு-6 ே 7 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஐ.இ.எல்.சி நடுநிலைப்பள்ளி,

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பஜலனமகாவில் 1வது கதரு வார்டு-8 ,

கிருஷ்ேகிரி - 635 001

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பஜலனமகாவில் 2வது கதரு வார்டு-8 ,

,கதற்கு

பார்த்த மேற்கு பகுதி தார்சு

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சுமபதார்அரியப்பன் கதரு வார்டு-8 ,

கட்டிடம்

4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சின்னப்பன் கதரு வார்டு-8 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) உத்தாரிசின்னசாேி கதரு வார்டு-8 ,
6.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஜக்கப்பராவ் கதரு வார்டு-8 ,
7.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மசாைாபுரிராவ் கதரு வார்டு-8 ,
8.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) டிராவைர்ஸ்பங்களா இலேப்பு மராடு
கதரு வார்டு-10 , 9.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) டிராவைர்ஸ் பங்களா
இலேப்பு மராடு வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 131

131

ஐ.இ.எல்.சி நடுநிலைப்பள்ளி.

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மோகன்ராவ் காைனி 1வது கிராஸ் வார்டு-

கிருஷ்ேகிரி 635 001

10 , 2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மோகன்ராவ் காைனி 2வது கிராஸ்

,கதற்கு

பார்த்த மேற்கு பகுதி தார்சு

வார்டு-10 , 3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மோகன்ராவ் காைனி 3வது

கட்டிடம்

கிராஸ் வார்டு-10 , 4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மோகன்ராவ் காைனி
4வது கிராஸ் வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

புனித அன்னாள் கபண்கள்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கபரியசாேி கதரு வார்டு-30 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சுப்ரேேிமகாவில் கதரு வார்டு-30 ,

- 635 001

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பாத்திோநகர் வார்டு-30 , 4.மபாகனபள்ளி

,மேற்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) வரப்பன்
ீ
நகர் 3வது கிராஸ் வார்டு-29 , 5.மபாகனபள்ளி
(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) வரப்பன்நகர்
ீ
4 வது கிராஸ் வார்டு-29 , 99.அயல்நாடு

133

133

ஐ.இ.எல்.சி நடுநிலைப் பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) அருந்ததி ோரியம்ேன் மகாவில் 1வது

கிருஷ்ேகிரி -635 001

கதரு வார்டு-9 , 2.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந)

,கதற்கு

பார்த்த மேற்கு பகுதி தார்சு

அருந்ததிோரியம்ேன்மகாவில் 2வது கதரு வார்டு-9 , 3.ககாத்தமபட்டா (வ.கி)

கட்டிடம்

கிருஷ்ேகிரி (ந) அருந்ததிோரியம்ேன்மகாவில் 3வது கதரு
4.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பாரிசாய்புகதரு

வார்டு-9 ,

வார்டு-9 ,

5.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) இனாயத்துல்ைாசாய்பு கதரு வார்டு-9 ,
6.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பூறாகோய்தீன்சாய்பு கதரு

வார்டு-9 ,

7.ககாத்தமபாட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ரகேத்துல்ைாசாய்பு கதரு வார்டு-9 ,
8.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) அேினுதீன்சாய்பு கதரு வார்டு-9 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஐ.இ.எல்.சி நடுநிலைப் பள்ளி,

1.ககாத்தமபட்டா (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) டி.பி.சாலை வார்டு-10 , 99.அயல்நாடு

கிருஷ்ேகிரி -635 001

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு
135

136

135

136

கட்டிடம்
அரசு கபண்கள்

1.மபாகனபள்ளி(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி(ந) தர்ேராஜாமகாயில்கதரு வார்டு-30 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ேகிரி

2.மபாகனபள்ளி(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி(ந) வரப்பநகர்
ீ
முதல்கதரு வார்டு-29 ,

635 001

3.மபாகனபள்ளி(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி(ந) வரப்பநகர்
ீ
இரண்டாவதுகதரு வார்டு-29 ,

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு ஆண்கள்

1.மபாகனபள்ளி(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி(ந) காந்தி மராடு வார்டு-11 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மேல்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ேகிரி

வாக்காளர்கள் -

635 001
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,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
137

137

நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி,

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கபருோள் மகாவில் கதரு வார்டு-11 ,

அண்ோநகர், கிருஷ்ேகிரி 635

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கபருோள் கதரு வார்டு-11 ,

001

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ரங்கசாேி கதரு வார்டு-11 ,

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ோரியம்ேன் மகாவில் கதரு வார்டு-14 ,
5.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மவடியப்பன் மகாவில் வட்டம் வார்டு-14 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி,

1.மபாகனபள்ளி(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி(ந) நடுத்கதரு வார்டு -14 , 2.மபாகனபள்ளி(வ.கி)

அண்ோநகர், கிருஷ்ேகிரி

கிருஷ்ேகிரி(ந) கபரியசாேிகதரு வார்டு-14 (ே) 15 , 3.மபாகனபள்ளி(வ.கி)

635001

கிருஷ்ேகிரி(ந) திம்ேராயகவுண்டர்கதரு வார்டு-28 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கதற்கு பார்த்த தார்சு

கிழக்கு பகுதி கட்டிடம்
அரசு ஆண்கள்

வாக்காளர்கள் 1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ரயில்மவ கதரு முதல் கிராஸ் வார்டு-13 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ரயில்மவ கதரு 2வது கிராஸ் வார்டு-13 ,

635 001

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) காந்திமராடு ரயில்மவ கதரு 3 வது

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் அலறஎண்-50

கிராஸ்

அரசு ஆண்கள்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) நல்ைதம்பிகதரு வார்டு-12 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ேகிரி

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பூந்மதாட்டம் முதல் கதரு வார்டு-12 ,

635 001

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பூந்மதாட்டம் இரண்டாவது கதரு வார்டு-

கட்டிடம்

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

5
Ü¬ùî¢¶
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வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

12 , 4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பூந்மதாட்டம் மூன்றாவதுகதரு வார்டு12 , 5.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பூந்மதாட்டம் கேயின் மராடு வார்டு12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

அரசு ஆண்கள்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கபரியண்ேன் கதரு வார்டு-14 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சுப்பிரேேியம் கதரு வார்டு-14 ,

-635 001

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சின்னோரியம்ேன்மகாயில் கதரு வார்டு-

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 , 4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கவள்ளகுட்லட வார்டு-15 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

142

142

அரசு ஆண்கள்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கசன்லன கநடுஞ்சாலை 1-வது கதரு

மேல்நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி

வார்டு-15 , 2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கசன்லன கநடுஞ்சாலை 2வது

-635 001

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கதரு வார்டு-15 , 3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கசன்லனகநடுஞ்சாலை
3-வது கதரு வார்டு-15 , 4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந)
கசன்லனகநடுஞ்சாலை கேயின் மராடு வார்டு-15 , 5.மபாகனபள்ளி (வ.கி)
கிருஷ்ேகிரி (ந) பூங்காவனம் கதரு வார்டு-15 , 99.அயல்நாடு வாழ்

143

143

அரசு ஆண்கள்

வாக்காளர்கள்
1.மபாகனபள்ளி - (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) காந்தி மராடு வார்டு-11 , 2.மபாகனபள்ளி

மேல்நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி

(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கசவத்தாகவுண்டர் கதரு

- 635 001

(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கிருஷ்ேசாேி கதரு 1வது கிராஸ்

,வடக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-28 , 3.மபாகனபள்ளி
வார்டு-28 ,

4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கிருஷ்ேசாேி கதரு 2வது கிராஸ் வார்டு28 , 5.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) திருப்பதி கதரு வார்டு-28 ,
6.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) அதியோன் கதரு வார்டு-28 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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அரசு கபண்கள்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஆர்.எஸ். ைட்சுேிபுரம் வார்டு-29 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஆர்.எஸ். ைட்சுேிபுரம் 1வது கிராஸ்

-635 001

வார்டு-29 , 3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஆர்.எஸ். ைட்சுேிபுரம்

,மேற்கு பார்த்த

கதற்கு பகுதி கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
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2வது

கிராஸ் வார்டு-29 , 4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஆர்.எஸ். ைட்சுேிபுரம்
3வது கிராஸ் வார்டு-29 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

145

145

நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி,

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) இைட்சுேேன்கதரு வார்டு-17 ,

சப்கஜயில் மராடு, கிருஷ்ேகிரி - 2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) வடக்குோடத்கதரு
635001

,மேற்கு பார்த்த

வார்டு-19 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
146

146

நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி,

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மேற்குோடத்கதரு

சப்கஜயில் மராடு, கிருஷ்ேகிரி

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) வக்கீ ல்கிருஷ்ேமூர்த்தி சந்து வார்டு-18 ,

635001

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு

வார்டு-18 ,
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பகுதி தார்சு கட்டிடம்
147

147

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி.

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மதர்நிலையத் கதரு வார்டு-18 ,

மதர்நிலையகதருஇ கிருஷ்ேகி - 2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) துைக்கானி ோரியம்ேன் மகாயில்கதரு
635 001

,வடக்கு பார்த்த

லேயப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-18 , 3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சப் கஜயில் மராடு வார்டு-18 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி.

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பாரதிதாசன்கதரு வார்டு-19 ,

ராசிவதி,
ீ
கிருஷ்ேகிரி - 635 001

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பாரதியார்கதரு வார்டு-19 , 99.அயல்நாடு

,கிழக்குபார்த்த வடக்கு பகுதி
149

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி.

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) விநாயகர் கதரு வார்டு-19 ,

ராசிவதி,
ீ
கிருஷ்ேகிரி - 635 001

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கிருஷ்ேன்மகாயில்கதரு வார்டு-19 ,

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கிருஷ்ேன் மகாயில் கதரு வார்டு 18

தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேற்றும் ேசால்காரத்கதரு , 4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந)
கதற்குோடத்கதரு வார்டு-18 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

150

150

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி.

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) திருவண்ோேலை மராடு வார்டு-16 (ே)

மதர்நிலைய கதரு, கிருஷ்ேகி -

20 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 001

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த

மேற்கு தார்சு கட்டிடம்
151

151

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி.

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பாேக்காரத் கதரு வார்டு-21 ,

மதர்நிலைய கதரு, கிருஷ்ேகி -

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 001

,வடக்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி.

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) திருவண்ோேலை மராடு வார்டு 20

மதர்நிலைய கதரு, கிருஷ்ேகிரி

ேற்றும் 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

- 635 001

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மேற்கு பார்த்த

கதற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
153

153

பாரத் கேட்ரிக் பள்ளி சப்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சீனிவாசகாைனி 1 கிராஸ் வார்டு-20 ,

கஜயில் மராடு, கிருஷ்ேகிரி -

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சீனிவாசாகாைனி 2 கிராஸ் வார்டு-20 ,

635 001

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மேற்குபகுதி தார்சு கட்டிடம்
154

154

பாரத் கேட்ரிக் பள்ளி சப்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சீனிவாசாகாைனி 3 கிராஸ் வார்டு-20 ,

கஜயில் மராடு, கிருஷ்ேகிரி -

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மஜாதிவிநாயகர் மகாயில்கதரு வார்டு-20 ,

635 001

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
155

155

பாரத் கேட்ரிக் பள்ளி சப்கஜயில்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) அம்மபத்கார் நகர் கேயின்மராடு வார்டு-21

மராடு, கிருஷ்ேகிரி -635 001

, 2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) அம்மபத்கார் நகர் 2-வதுகிராஸ் வார்டு-21

,மேற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

, 3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) அம்மபத்கார் நகர் 3-வதுகிராஸ் வார்டு-21

தார்சுகட்டிடம்

, 4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) அம்மபத்கார் நகர் 4வது-கிராஸ் வார்டு
21 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 47 of 95

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
53 கிருஷ்ணகிரி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

156

156

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

பாரத் கேட்ரிக் பள்ளி சப்கஜயில்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) தசரத ராேகசட்டித் கதரு வார்டு-22 ,

மராடு, கிருஷ்ேகிரி - 635 001

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பவர்ஹவுஸ்காைனி 4வது கதரு வார்டு-

,மேற்கு பார்த்த லேயப்பகுதி

22 , 3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பவர்ஹவுஸ் காைனி 1 ே 2 ே 3

தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-22 , 4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) அவ்லவநகர் வார்டு-22 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 157

157

பாரத் கேட்ரிக் பள்ளி சப்கஜயில்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மசைம் கேயின் மராடு வார்டு-22 ,

மராடு, கிருஷ்ேகிரி -635 001

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
158

159

158

159

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மேல் ஆஞ்சமநயர்மகாயில் கதரு வார்டு-

கநசவுகார கதரு, கிருஷ்ேகிரி -

23 , 2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) முனி பசுவப்ப கதரு வார்டு-24 ,

635001

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) திருவள்ளுவர்கதரு வார்டு-23 ,

,மேற்கு பார்த்த

லேயப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) அம்சாஉமசன்கதரு

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கநசவாளர்கதரு வார்டு -24 ,

கநசவுகார கதரு கிருஷ்ேகிரி

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கிச்சப்பன்கதரு வார்டு-24 , 3.மபாகனபள்ளி

635001

(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ேக்கான்குடிலச வார்டு-25 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -
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4

அரசு கபண்கள்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) காைனிமராடு வார்டு-27 , 2.மபாகனபள்ளி

மேல்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ேகிரி

(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கிருஷ்ேப்ப-மைஅவுட் வார்டு-25 , 3.மபாகனபள்ளி (வ.கி)

635 001

கிருஷ்ேகிரி (ந) காைனி முதல் கிராஸ் வார்டு-27 , 4.மபாகனபள்ளி (வ.கி)

,மேற்கு பார்த்த

வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

கிருஷ்ேகிரி (ந) காைனி 2வது கிராஸ் வார்டு-27 , 99.அயல்நாடு வாழ்

டி.மக. சாேி கேட்ரிக் உயர்

வாக்காளர்கள் 1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மசைம் சாலை வார்டு-26 , 2.மபாகனபள்ளி

நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி 635

(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பாரதிநகர் முதல் கிராஸ் வார்டு-25 , 99.அயல்நாடு வாழ்

001

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த லேயப்

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
டி.மக. கேட்ரிக் உயர்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பாரதிநகர் 2-வது கிராஸ் வார்டு-25 ,

நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி 635

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பாரதிநகர் 3-வது கிராஸ் வார்டு-25 ,

001

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த லேயப்

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
டி.மக. கேட்ரிக் உயர்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பட்டுநூல்காரத் கதரு வார்டு-24 ,

நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி 635

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) குப்பண்ேன் கதரு வார்டு-25 ,

001

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) காரஞ்சி கதரு வார்டு-24 , 4.மபாகனபள்ளி

,வடக்கு பார்த்த லேயப்

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) காைனி கிழக்கு இலேப்பு மராடு வார்டு-27 ,
5.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) காைனி 3-வது கிராஸ் வார்டு-27 ,
6.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) காைனி 4-வது கிராஸ்வார்டு-27 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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டி.மக. கேட்ரிக் உயர்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கபங்களூர் மராடு வார்டு-28 ேற்றும் 32 ,

நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி -635

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) காைனி மேற்கு இலேப்பு வார்டு-27 ,

001

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மபாலீஸ் காைனி வார்டு-31 ,

,மேற்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பி.டி.வி காைனி வார்டு-28 , 99.அயல்நாடு

புனித அன்னாள் கபண்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) தம்ேண்ேன் ககாட்டாய் 1வது கிராஸ்

மேல்நிலைப்பள்ளி. கிருஷ்ேகிரி

வார்டு-27 , 2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) தம்ேண்ேன் நகர் 2வது

635 001

கிராஸ் வார்டு-27 , 3.மபாகனபள்ளி(வ.கி) கிருஷ்ேகிரி(ந) ராயப்பன் கதரு வார்டு-

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் அலறஎண்-1ஏ

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 , 4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஜக்கப்பன் நகர் முதல் கதரு வார்டு31 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

166

166

புனித அன்னாள் கபண்கள்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஜக்கப்பன் நகர் 2-வது கிராஸ் வார்டு-31 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி. கிருஷ்ேகிரி

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஜக்கப்பன்நகர் 3-வது கதரு வார்டு-31 ,

635 001

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஜக்கப்பன்நகர் 4-வது கதரு வார்டு-31 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் அலறஎண்-2-பி

4.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஜக்கப்பன்நகர் 5-வது கதரு வார்டு-31 ,
5.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஜக்கப்பன்நகர் 6-வது கதரு வார்டு-31 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

புனித அன்னாள் கபண்கள்

1.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சாந்திநகர் 1வது கிராஸ் வார்டு-32 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி. கிருஷ்ேகிரி

2.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) சாந்திநகர் 2-வது கிராஸ் வார்டு-32 ,

635 001

3.மபாகனபள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ஐக்கப்பன்நகர் 8-வது கிராஸ் வார்டு-31 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் அலறஎண்- 2-டி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆர்.சி பாத்திோ ஆண்கள்

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ைண்டன் மபட்லட வார்டு-33 ,

உயர்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ேகிரி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 001

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த

லேயப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்
169

170

169

170

அலற எண்-1
ஆர்.சி பாத்திோ ஆண்கள்

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) தேிழ்நாடு பலழய வட்டு
ீ
வசதி

உயர்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ேகிரி

வாரியம் வார்டு-30 , 2.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி)

635 001

காைனி வார்டு -30 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ்

,கதற்கு பார்த்த

கிருஷ்ேகிரி (ந) எல்.ஐ. ஜி

லேயப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள்

அலற எண்-2
ஆர்.சி. பாத்திோ ஆண்கள்

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) கீ ழ்மசாோர்மபட்லட வார்டு-33 ,

உயர்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ேகிரி

2.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) என். ஜி. ஜி. ஒ. காைனி வார்டு-30 ,

635 001

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த

லேயப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்
அலற எண்-3
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ஆர்.சி.பாத்திோ ஆண்கள்

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ைண்டன்மபட்லட கேயின்மராடு

உயர்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ேகிரி

வார்டு-32 , 2.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ைண்டன்மபட்லட 1வது

635 001

கிராஸ் வார்டு-32 , 3.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ைண்டன்மபட்லட 2-

,கதற்கு பார்த்த

லேயப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வது கிராஸ் வார்டு-32 , 4.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந)

அலற எண்-4

ைண்டன்மபட்லட 3-வது கிராஸ் வார்டு-32 , 5.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி)
கிருஷ்ேகிரி (ந) ைண்டன்மபட்லட காைனி வார்டு-32 , 6.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி)
கிருஷ்ேகிரி (ந) மகாபாைகிருஷ்ோ காைனி கேயின்மராடு வார்டு-32 ,
7.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மகாபாைகிருஷ்ோ காைனி 2-வது
கிராஸ் வார்டு-32 , 8.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) மகாபாைகிருஷ்ோ
காைனி 1ேற்றும்2 கிராஸ் வார்டு 32 , 9.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந)
மகாபாைகிருஷ்ோ காைனி 1-வது காைனி வார்டு-32 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

ஆர்.சி.பாத்திோ ஆண்கள் உயர்

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பேீர்முகம்ேது மைஅவுட்

நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி 635

கேயின்மராடு வார்டு-32 , 2.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந)

001

பேீர்முகம்ேது மைஅவுட் 1-வது கிராஸ் வார்டு-32 , 3.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி)

,கதற்கு பார்த்த

லேயப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்

கிருஷ்ேகிரி (ந) பேீர்முகம்ேது மைஅவுட் 2-வது கிராஸ் வார்டு-32 ,

அலற எண்-5

4.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பேீர்முகம்ேது மைஅவுட் 3-வது

5
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கிராஸ் வார்டு-32 , 5.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) பேீர்முகம்ேது
மைஅவுட் 1-வது கிராஸ் வார்டு-32 , 6.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந)
பேீர்முகம்ேது மைஅவுட் 5-வது கிராஸ் வார்டு-32 , 7.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி)
கிருஷ்ேகிரி (ந) பேீர்முகம்ேது மைஅவுட் 6-வது கிராஸ்வார்டு-32 ,
8.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி (ந) ைண்டன்மபட்லட எக்ஸ்கடன்சன்
(கபங்களூர் மராடு அருகில்) வார்டு--32 , 9.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) கிருஷ்ேகிரி
173

173

பி.ஆர்.சி உயர் நிலைப்பள்ளி,

(ந) கதாழிற்மபட்லட வார்டு-32 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி)ேற்றும் (ஊ) புதிய வட்டு
ீ
வசதி வாரியம் பகுதி 1 வார்டு-

கட்டிகானப்பள்ளி 635 001

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
அலற எண்-8
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1

2

174

174

3
பி.ஆர்.சி உயர் நிலைப்பள்ளி,
கட்டிகானப்பள்ளி 635 001
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5
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¶
1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி)ேற்றும் (ஊ) புதிய வட்டு
ீ
வசதி வாரியம் பகுதி 2 வார்டுõ£è¢è£÷£¢è÷¢
2 , 2.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி)ேற்றும் (ஊ) கட்டிகானப்பள்ளி வார்டு-2 ,

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு தார்சு

3.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கசல்ைாண்டி நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

மராட்டரி ட்ரஸ்ட் கேட்ரிக்

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புதிய வட்டு
ீ
வசதி வாரியம் (பகுதி 2)

பள்ளி, சத்திய சாய் நகர்,

வார்டு-1 கிழக்கு பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிகானப்பள்ளி 635 001
,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம் அலற எண்-2
176

176

மராட்டரி ட்ரஸ்ட் கேட்ரிக்

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புதிய வட்டு
ீ
வசதி வாரியம் (பகுதி 2)

பள்ளி, சத்திய சாய் நகர்,

வார்டு-1 கதற்கு பகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிகானப்பள்ளி 635 001
,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம் அலறஎண்-3
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1

2
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4

மராட்டரி ட்ரஸ்ட் கேட்ரிக்

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புதிய வட்டு
ீ
வசதி வாரியம் (பகுதி 3)

பள்ளி, சத்திய சாய் நகர்,

வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிகானப்பள்ளி 635 001
,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம் அலற எண்-4
178

178

மராட்டரி ட்ரஸ்ட் கேட்ரிக்

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புதிய வட்டு
ீ
வசதி வாரியம் (பகுதி 3)

பள்ளி, சத்திய சாய் நகர்,

வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிகானப்பள்ளி 635 001
,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம் அலற எண்-5
179

179

சுவாேி விமவகானந்தா

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபரியார் நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

மேல்நிலைப்பள்ளி. கிருஷ்ேகிரி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 001

,வடக்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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1
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180
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4

சுவாேி விமவகானந்தா

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காந்தி நகர் வார்டு-2

மேல்நிலைப்பள்ளி. கிருஷ்ேகிரி

வாக்காளர்கள் -

635 001

, 99.அயல்நாடு வாழ்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
181

181

மராட்டரி ட்ரஸ்ட் கேட்ரிக்

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வட்டு
ீ
வசதி வாரியம் ( பகுதி 2 )

பள்ளி, சத்திய சாய் நகர்,

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வார்டு-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிகானப்பள்ளி 635 001
,வடக்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம்
182

182

அலறஎண்-6
பி.ஆர்.சி உயர் நிலைப்பள்ளி

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி)ேற்றும் (ஊ) புதிய வட்டு
ீ
வசதி வாரியம் வார்டு-2 ,

கட்டிகானப்பள்ளி கிருஷ்ேகிரி

2.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி)ேற்றும் (ஊ) மேல்புதூர் வார்டு-2 ,

635 001

3.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கீ ழ்புதூர் வார்டு-2 ,

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கீ ழ்புதூர் ஓனிப்பகுதி வார்டு-2 ,
5.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ோரியம்ேன்மகாயில் கதரு வார்டு-2 ,

183

183

பி.ஆர்.சி உயர் நிலைப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கசல்ைாண்டி நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

கட்டிகானப்பள்ளி கிருஷ்ேகிரி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 001

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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1

2

184

184

3
மராட்டரி ட்ரஸ்ட் கேட்ரிக்
பள்ளி, சத்திய சாய் நகர்,
கட்டிகானப்பள்ளி 635 001

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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4

5
Ü¬ùî¢
¶
1.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) சத்தியசாய் நகர் வார்டு-2 , 2.கட்டிகானப்பள்ளி
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர் நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
185

185

அரசு ேகளிர் கலைக்கல்லூரி,

1.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ராஜாஜி நகர் வார்டு-1 முதல் கிராஸ் ,

கட்டிகானப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி -

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 001

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

186

186

அரசு ேகளிர் கலைக்கல்லூரி,

1.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ராஜாஜி நகர் வார்டு-1 இரண்டாவது கிராஸ் ,

கட்டிகானப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி -

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 001

,மேற்கு பார்த்த

ேத்தியப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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4

அரசு ேகளிர் கலைக்கல்லூரி

1.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) வாகப் நகர் வார்டு-1 ,

கட்டிகானப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி -

2.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) அதியோன் நகர் வார்டு-1 ,

635 001

3.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கபருோள் நகர் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மேற்கு பார்த்த

வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மதவசமுத்திரம் வார்டு-4 ,

துவக்கப்பள்ளி, சீரசாகரம் (எ)

2.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மதவசமுத்திரம் பலழய காைேி 1-வது

மதவசமுத்திரம் 635 001

கிராஸ் வார்டு 4 , 3.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மதவசமுத்திரம் பலழய

,வடக்கு பார்த்த மேற்கு பகுதி

காைனி-2 வது கிராஸ் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கபான்ேலைக்மகாவில்மராடு வார்டு-4 ,

துவக்கப்பள்ளி, சீரசாகரம் (எ)

2.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கண்ேன் நகர் வார்டு-4 ,

மதவசமுத்திரம் 635 001

3.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) புதிய காைேி வார்டு-4 ,

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

4.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) பூசாரி ககாட்டாய் வார்டு-4 ,

தார்சு கட்டிடம்

5.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) நாராயேன்ககாட்டாய் வார்டு-4 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மவப்பைகுட்லட வார்டு-4 ,
7.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ோரப்பன் ககாட்டாய் வார்டு-4 ,
8.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஈச்சங்காடு வார்டு-4 ,
9.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ஐயர் ககாட்டாய் வார்டு-4 ,
10.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) சகாமதவன்ககாட்டாய் வார்டு-4 ,
190

190

சுவாேி விமவகானந்தா

11.கட்டிகானப்பள்ளி(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) மகாவிந்தன்ககாட்டாய் வார்டு-4 ,
1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஜக்கப்பன் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி. கிருஷ்ேகிரி

2.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) திருவள்ளுவர் நகர் முதல்கதரு வார்டு-5 ,

635 001

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த

வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
அலறஎண்-9
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மேல்நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி
635 001
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4

5
Ü¬ùî¢
¶
1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) திருவள்ளுவர்நகர் இரண்டாம் கதரு வார்டுõ£è¢è£÷£¢è÷¢
5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கதற்கு பகுதி கட்டிடம்
அலறஎண்-10
192

193

192

193

சுவாேி விமவகானந்தா

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாரதியார் நகர் முதல் கதரு வார்டு-5 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி. கிருஷ்ேகிரி

2.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாரதியார் நகர் 2 வது கிராஸ் வார்டு-5 ,

635 001

3.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாரதியார்நகர் 3-வது கிராஸ் வார்டு-5 ,

,வடக்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சுவாேி விமவகானந்தா

1.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாரதியார்நகர் 4 -வதுகிராஸ் வார்டு-5 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி, கிருஷ்ேகிரி

2.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாரதியார்நகர் 5-வது கிராஸ் வார்டு-5 ,

635 001

3.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாரதியார்நகர் கேயின் கிராஸ் வார்டு-5 ,

கட்டிடம்

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

4.கட்டிகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மபயப்பன் ககாட்டாய் வார்டு-5
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 60 of 95

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
53 கிருஷ்ணகிரி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

194

194

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3
ஊராட்சி ஒன்றிய

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4
1.கத்மதரி கால்மவஹள்ளி (வ.கி) கால்மவஹள்ளி (ஊ) சவுளுர் வார்டு-4 ,

நடுநிலைப்பள்ளி, கால்மவஅள்ளி- 2.கத்மதரி கால்மவஹள்ளி (வ.கி) கால்மவஹள்ளி (ஊ) சின்னகால்மவஹள்ளி,
1 635 101

,மேற்கு பார்த்த

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஓட்டு கட்டிடம்
195

196

195

196

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கத்மதரி கால்மவஹள்ளி (வ.கி) கால்மவஹள்ளி (ஊ) புள்ளாமகாவிலூர் வார்டு-3

துவக்கப்பள்ளி, கால்மவஅள்ளி-1

, 2.கத்மதரி கால்மவஹள்ளி (வ.கி) கால்மவஹள்ளி (ஊ) கால்மவஹள்ளி வார்டு-3

635 101

, 3.கத்மதரி கால்மவஹள்ளி (வ.கி) கால்மவஹள்ளி (ஊ) ஐயர் ககாட்டாய் வார்டு-4

,மேற்கு பார்த்த ஓட்டு

கட்டிடம்

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கத்மதரி கால்மவஹள்ளி (வ.கி) கால்மவஹள்ளி (ஊ) கால்மவஹள்ளி வார்டு-3 ,

துவக்கப்பள்ளி, கால்மைஅள்ளி-1

2.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி)கால்மவஹள்ளி(ஊ) கால்மவஹள்ளி ஆதிதிராவிடர்

635 101

காைனி, வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி) கால்மவஹள்ளி(ஊ) குந்தன் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி, கால்மைஅள்ளி-2

2.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி) ஹகால்மவஹள்ளி(ஊ) முத்தூரான் ககாட்டாய்

635 112

வார்டு-1 , 3.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி) கால்மவஹள்ளி(ஊ) மூசன் ககாட்டாய்

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-1 , 4.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி) கால்மவஹள்ளி(ஊ) கத்மதரி
மேல்ககாட்டாய் வார்டு-1 , 5.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி)

கால்மவஹள்ளி(ஊ)

எழுவன் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 6.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி)
கால்மவஹள்ளி(ஊ) மூைக் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி (வ.கி) கால்மவஹள்ளி (ஊ) கத்மதரி வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி, கால்மைஅள்ளி-2

2.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி) கால்மவஹள்ளி(ஊ) முருகன் ககாட்டாய் வார்டு-2

635 112

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு , 3.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி) கால்மவஹள்ளி(ஊ) காைிக்ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி) கால்மவஹள்ளி(ஊ) மவங்கி ககாட்டாய் வார்டு-2 ,
5.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி) கால்மவஹள்ளி(ஊ) ஆைேரத்துக்ககாட்டாய் வார்டு2 , 6.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி (வ.கி) கால்மவஹள்ளி(ஊ) மசாலையன் ககாட்டாய்
வார்டு-2 , 7.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி (வ.கி) கால்மவஹள்ளி(ஊ) சேத்தன்
ககாட்டாய் வார்டு-2 , 8.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி) கால்மவஹள்ளி(ஊ)
முனியப்பன் மகாவில் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 9.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி)
கால்மவஹள்ளி(ஊ) எல்ைிககாட்டாய் வார்டு-2 , 10.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி(வ.கி)
கால்மவஹள்ளி(ஊ) ரங்கன் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 11.கத்மதரிகால்மவஹள்ளி
(வ.கி) கால்மவஹள்ளி (ஊ) பட்டன் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -

199

199

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அவதானப்பட்டி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

அவதானப்பட்டி-635 001

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

பார்த்த ஒட்டு கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரம் வார்டு-1 , 2.கபரியமுத்தூர்(வ.கி)

நடுநிலைப்பள்ளி, அக்ரஹாரம்-

ேற்றும்(ஊ) அக்ரஹாரம் காைனி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 001

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த தார்சு

கட்டிடம்
201

201

அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி

1.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கநக்குந்தி வார்டு-2 , 2.கபரியமுத்தூர்(வ.கி)

கநக்குந்தி 635 101

ேற்றும்(ஊ) கநக்குந்தி காைனி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு
202

203

202

203

கட்டிடம்
அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி

1.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அவதானப்பட்டி ககால்ைககாட்டாய் வார்டு-2 ,

கநக்குந்தி 635 101

2.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புல்லூகான் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

,மேற்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆண்டிக் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

கபரியமுத்தூர் 635 101

2.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நடுமுத்தூர் வார்டு-5 , 3.கபரியமுத்தூர்(வ.கி)

,கிழக்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு

ேற்றும் (ஊ) ககாப்பலரக்காதன் ககாட்டாய் வார்டு-5 , 4.கபரியமுத்தூர்(வ.கி)

கட்டிடம்

ேற்றும் (ஊ) கிருட்டிேகிரி அலே வார்டு-4 , 5.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
கீ ழ்கநக்குந்தி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபரியமுத்தூர் வார்டு-3 ,

கபரியமுத்தூர் 635101

2.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ககால்ைாபுரியம்ேன் மகாவில் வார்டு-3 ,

,மேற்கு

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

3.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேற்கு ஆண்டிக்ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

கட்டிடம்

4.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காந்திநகர்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு-3 , 5.கபரியமுத்தூர்(வ.கி)

ேற்றும் (ஊ) ககால்லைக் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
205

205

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கருங்கன் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

துவாரகாபுரி-635 101

2.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாலறக்ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

,மேற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.கபரியமுத்தூர்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாகராஜபுரம் வார்டு-3 , 4.கபரியமுத்தூர்(வ.கி)
ேற்றும் (ஊ) துவாரகாபுரி வார்டு-3 ேற்றும் 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

206

206

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அய்யம் கபருோள் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

நடுநிலைப்பள்ளி நாட்டான்

2.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாட்டான் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

ககாட்டாய் - 635 101

3.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேேல் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 4.சுண்மடகுப்பம்

,மேற்கு

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கபான்னியம்ோள் மகாவிலூர் வார்டு-1 , 5.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி)

கட்டிடம்

ேற்றும் (ஊ) மவங்கன்ககாட்டாய் வார்டு-1 , 6.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி)ேற்றும்(ஊ)
மடம் மராடு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மூர்த்தி ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

நடுநிலைப்பள்ளி நாட்டான்

2.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி)ேற்றும்(ஊ) அனுேந்தன் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

ககாட்டாய் - 635 101

3.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேேி நகர் வார்டு-3 , 4.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி)

,மேற்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு

ேற்றும் (ஊ) கோட்லடயன் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தம்பிராண் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி, சுண்மடகுப்பம்

2.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சுண்மடகுப்பம் வார்டு-4

635 101

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஊலேகாண் ககாட்டாய் வார்டு-4 , 4.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி)

,வடக்கு பார்த்த

, 3.சுண்மடகுப்பம்

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

ேற்றும் (ஊ) காமவரிகான்ககாட்டாய் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பச்சக்ககாட்டாய் வார்டு-2 , 2.சுண்மடகுப்பம்

துவக்கப்பள்ளி, சின்ன முத்தூர்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்தான் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 3.சுண்மடகுப்பம்

635 101

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னமுத்தூர் வார்டு-2

,கதற்கு பார்த்த தார்சு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிழக்கு பகுதி கட்டிடம்
210

210

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பூங்காவனத்தான் ககாட்டாய் வார்டு-3

கசட்டிோரம்பட்டி 635 112

2.சுண்மடகுப்பம்(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மதாட்டிப்பாலர வார்டு-3 , 3.சுண்மடகுப்பம்

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கிழக்கு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாவிந்தாபுரம் வார்டு-3 , 4.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

பகுதி கட்டிடம்

கிருஷ்ேன் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 5.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பரசுராேன்
ககாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 66 of 95
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சந்திரபிள்லள ககாட்டாய் வார்டு-4 ,

கசட்டிோரம்பட்டி 635 112

2.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னாகவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு-4 ,

,கதற்கு பார்த்த தார்சு மேற்கு

3.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ைட்சுேேன் ககாட்டாய் வார்டு-4 ,

பகுதி கட்டிடம்

4.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கசட்டிோரம்பட்டி வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பட்டாளம்ேன் மகாயில் வார்டு-3 , 2.திம்ோபுரம்

துவக்கப்பள்ளி, திம்ோபுரம் 635

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) திம்ோபுரம் பகுதி வார்டு-3 , 3.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

112

பூங்காவனத்தான் நகர் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கல்குட்லட வார்டு-3

துவக்கப்பள்ளி, திம்ோபுரம் 635

ேற்றும் (ஊ) காேராஜர் நகர் வார்டு-3

112

மநருபுரம் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு

, 2.திம்ோபுரம் (வ.கி)

, 3.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) திம்ோபுரம் வார்டு-2

துவக்கப்பள்ளி, திம்ோபுரம் 635

ேற்றும் (ஊ) அரிஜன காைனி

112
215

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

வார்டு-2

, 2.திம்ோபுரம் (வ.கி)

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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,மேற்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புளியாண்டியூர் வார்டு 1 , 2.திம்ோபுரம் (வ.கி)

நடுநிலைப்பள்ளி, மதர்ப்பட்டி 635

ேற்றும் (ஊ) மதர்ப்பட்டி வார்டு-4 , 3.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பலழயமராடு

112

வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தமபாவேம் வார்டு-4 , 2.திம்ோபுரம் (வ.கி)

நடுநிலைப்பள்ளி, மதர்ப்பட்டி 635

ேற்றும் (ஊ) நாகராஜ் ேேியகார்புரம் வார்டு-4 , 3.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

112

காந்தி நகர் வார்டு-5 , 4.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ராேநாதன் ககாட்டாய்

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-5 , 5.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சுப்பரேேியபுரம் வார்டு-5 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காந்தி நகர் வார்டு 5 , 2.திம்ோபுரம் (வ.கி)

நடுநிலைப்பள்ளி, மதர்ப்பட்டி 635

ேற்றும் (ஊ) காந்திநகர் காைனி வார்டு-5 , 3.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

112

கபருோச்சி ககாட்டாய் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வள்ளுவர் நகர் வார்டு-5 , 2.திம்ோபுரம் (வ.கி)

நடுநிலைப்பள்ளி, மதர்ப்பட்டி 635

ேற்றும் (ஊ) ராேநாதன் ககாட்டாய் வார்டு-5 , 3.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

112

சுப்பரேேியப்புரம் வார்டு-5 , 4.திம்ோபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மதர்பட்டி வார்டு-4 ,

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குண்டைப்பட்டி வார்டு-2

துவக்கப்பள்ளி, குண்டைப்பட்டி-

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குண்டைப்பட்டி ககாட்டாய்கள் வார்டு-2 , 3.குண்டைப்பட்டி

635 101

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கீ ழ்ககாட்டாய் வார்டு-2

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 68 of 95

, 2.குண்டைப்பட்டி

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குந்தாேி பாலற வார்டு-2

துவக்கப்பள்ளி, குண்டைப்பட்டி-

2.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோட்டு வாயன்ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

635 101

,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு 3.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குள்ளப் பள்ளம் வார்டு-2 ,

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.குண்டைப்பட்டி(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) குண்டைப்பட்டி கூட்டு மராடு வார்டு-2 ,
5.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இந்திராநகர் வார்டு-2 , 6.குண்டைப்பட்டி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிவனாபுரம் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

221

221

அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி,
குண்டைப்பட்டி 635 101

1.குண்டைப்பட்டி(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குண்டைப்பட்டி காைனி வார்டு-1 ,
,கதற்கு

2.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குண்டைப்பட்டி வார்டு-1 , 3.குண்டைப்பட்டி

பார்த்த மேற்கு பகுதி ஓட்டு

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேல் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 4.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும்

கட்டிடம்

(ஊ) ஆரிமுத்து ககாட்டாய் வார்டு-1 , 5.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புது

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஏரிக்ககாட்டாய் வார்டு-1 , 6.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குள்ளநரி
கடிச்சான் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 7.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பத்தன்
ககாட்டாய் வார்டு 1 , 8.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டூரான்ககாட்டாய்
வார்டு-1 , 9.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்ன மவட்லடக்ககாட்டாய்
222

222

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
குரும்பட்டி-635 101

,வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

1.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குரும்பட்டி ககாட்டாய் வார்டு-3 ,
2.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குரும்பட்டி காைனி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேம்முகான் ககாட்டாய் வார்டு-4 ,

நடுநிலைப்பள்ளி குரும்பட்டி

2.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மக.மோட்டூர் வார்டு-4 , 3.குண்டைப்பட்டி

மோட்டூர்- 635 101

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சி.எஸ்.ேேி ககாட்டாய் வார்டு-4 , 4.குண்டைப்பட்டி (வ.கி)

,கதற்கு

பார்த்த மேற்கு பகுதி தார்சு

ேற்றும் (ஊ) உத்தண்டி நகர் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னகுட்டூர் வார்டு-4 , 2.குண்டைப்பட்டி

நடுநிலைப்பள்ளி குரும்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மதாைன் ககாட்டாய் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மோட்டூர்- 635 101

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு
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பார்த்த லேயப்பகுதி தார்சு
225

226

225

226

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேலையனூர் வார்டு-4 , 2.குண்டைப்பட்டி

துவக்கப்பள்ளி, குட்டூர் -635 101

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தாசன்ககாட்டாய் உத்தேன்ககாட்டாய் வார்டு-4 ,

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

3.குண்டைப்பட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டூர் தாளியூரான் ககாட்டாய் வார்டு-4 ,

தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேல் ேக்கான் வார்டு-1 , 2.ேிட்டஹள்ளி

நடுநிலைப்பள்ளி, ேிட்டஹள்ளி-

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஜீவா நகர் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 112

,வடக்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேிட்டஹள்ளி

நடுநிலைப்பள்ளி, ேிட்டஹள்ளி-

மேல்ேக்கான் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 112

காட்டுக் ககாட்டாய்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்க்கு பார்த்த

மேற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
228

228

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேிட்டஹள்ளி வார்டு-1 , 2.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி)

நடுநிலைப்பள்ளி, ேிட்டஹள்ளி-

ேற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர். நகர் வார்டு-1 , 3.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

635 112

அண்ோககாட்டாய் வார்டு-1 , 4.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேல்ேக்கான்

,வடக்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி கட்டிடத்தின்

வார்டு-1 , 5.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கரியன் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

மேற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

6.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மவட்ராயன் ககாட்டாய்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு-2 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 229

229

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கதாட்டிபள்ளம் வார்டு-2 , 2.ேிட்டஹள்ளி

துவக்கப்பள்ளி, தாசம்பட்டி-635

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) முத்தாலூ ககாட்டாய் வார்டு-2 , 3.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி)

112

ேற்றும் (ஊ) அங்கினாம்பட்டி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
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3
ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி, ேிட்டஹள்ளி
புதூர்- 635 112

,கிழக்கு பார்த்த

வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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4

5
Ü¬ùî¢
¶
1.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேிட்டஹள்ளி புதூர் வார்டு-2 , 2.ேிட்டஹள்ளி
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஊலேகான்ககாட்டாய் எட்டியப்பன்ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

3.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ைட்சுேேன்ககாட்டாய் எம்.எஸ் நகர் வார்டு-1
ே 2

, 4.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தாசம்பட்டி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு

வாழ் வாக்காளர்கள் 231

231

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கதாட்டிபள்ளம் வார்டு-2 , 2.ேிட்டஹள்ளி

பாரத மகாயில் 635 112

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அரசகவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 3.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி)

,மேற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

ேற்றும் (ஊ) ேச்சகண்ேன் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 4.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

தார்சு கட்டிடம்

(ஊ) முத்தூரான்ககாட்டாய் சந்தரப்பிள்லள ககாட்டாய் வார்டு-3 , 5.ேிட்டஹள்ளி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தாசம்பட்டி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாராயே சிதம்பரககாட்டாய் வார்டு-4 ,

துவக்கப்பள்ளி, கதிரிபுரம்-635 112

2.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபருோள் ககாட்டாய் வார்டு-4 ,

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு தார்சு
கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மதசிகசட்டி ககாட்டாய் வார்டு-4 ,
4.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சுக்கராண்டஹள்ளி வார்டு-4 , 5.ேிட்டஹள்ளி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாவிந்தன் ககாட்டாய் வார்டு-4

, 6.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி)

ேற்றும் (ஊ) ஜாைக் ககாட்டாய் வார்டு-4 , 7.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
பச்சக்ககாட்டாய் வார்டு-4 , 8.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
ககாண்டக்காரன்ககாட்டாய் வார்டு-4 , 9.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாலற
233

233

ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி, கதிரிபுரம்-635 112
,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

234

234

ககாட்டாய் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

1.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கதிரிபுரம் வார்டு-4 , 2.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி)
ேற்றும் (ஊ) ராேகவுண்டன்ககாட்டாய் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கசௌட்டஅள்ளி (வ.கி) ேலையாண்டஹள்ளி (ஊ) ேலையாண்டஹள்ளி வார்டு-3

துவக்கப்பள்ளி,

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ேலையாண்டஹள்ளி-635 112
,மேற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
தார்சுகட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கசௌட்டஅள்ளி (வ.கி) ேலையாண்டஹள்ளி (ஊ) சவுளுர்புதூர் வார்டு-4 ,

துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேலையாண்டஹள்ளி-635 112
,மேற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
236

236

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கசௌட்டஅள்ளி (வ.கி) ேலையாண்டஹள்ளி (ஊ) புதூர் ககால்லைக்ககாட்டாய்

துவக்கப்பள்ளி,

வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேலையாண்டஹள்ளி-635 112
,மேற்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
237

237

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கசௌட்டஅள்ளி (வ.கி) ேலையாண்டஹள்ளி (ஊ) புதூர் ககால்லைக்ககாட்டாய்

துவக்கப்பள்ளி,

வார்டு

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேலையாண்டஹள்ளி-635 112
,மேற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
238

238

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கசௌட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புதூர் வார்டு 4 , 2.கசௌட்டஹள்ளி (வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, ராோபுரம்-635 112

ேற்றும் (ஊ) ராோபுரம் காைேி வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
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3
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கசௌட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ராோபுரம் வார்டு-4 , 2.கசௌட்டஹள்ளி

துவக்கப்பள்ளி, ராோபுரம்-635 112

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கவுண்டப்பனூர் வார்டு-2 ே 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
240

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

5
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வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கசௌட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பள்ளிப்பட்டி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

துவக்கப்பள்ளி, ராோபுரம்-635 112

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
241

241

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கசௌட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டிமவடிச்சம்பட்டி வார்டு-3 ,

துவக்கப்பள்ளி, ராோபுரம்-635 112

2.கசௌட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டூர் வார்டு-3 , 3.கசௌட்டஹள்ளி (வ.கி)

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
242

242

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேற்றும் (ஊ) ராேர்பட்டிேம் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி)ே(சி.ஊ) பன்ன ீர்கசல்வம்கதரு வார்டு 1 ேற்றும் 2 ,

துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பன்ன ீர்கசல்வம்கதரு.
காமவரிப்பட்டிேம்-635 112
,மேற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) பன்ன ீர்கசல்வம்கதரு பகுதி-2 வார்டு 1

துவக்கப்பள்ளி,

ேற்றும் 2 , 2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மதசிகசட்டிகதரு வார்டு-2

பன்ன ீர்கசல்வம்கதரு.

ேற்றும் 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காமவரிப்பட்டிேம்-635 112
,மேற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
244

245

244

245

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) சண்முககசட்டி கதரு வார்டு-3 ,

துவக்கப்பள்ளி, ககாசமேடு,

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மேதகார கதரு வார்டு-3 ே 4 ,

காமவரிப்பட்டிேம்-635 112

3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) ககாசத்கதரு அப்பாசாேிநாயுடு கதரு

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-3 ே 4 ே 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) அப்பாசாேி நாயுடு கதரு வார்டு-5 ,

துவக்கப்பள்ளி, ககாசமேடு,

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) குைாைர்கதரு வார்டு 3 ேற்றும்4 ,

காமவரிப்பட்டிேம்-635 112

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
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4

பாரதி கல்வி நிலையம் (அரசு

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தப்பமுதைி கதரு வார்டு-6 ,

உதவி), காமவரிப்பட்டிேம்-635

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) விஸ்வபிராேே கதரு வார்டு-7 ,

112

3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மதசிகசட்டி கதரு வார்டு-2 ே 4 ,

,வடக்கு பார்த்த ேத்திய

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) பிள்லளயார்மகாவில் கதரு வார்டு-6 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

247

247

அறிஞர் அண்ோ

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) கபரியார் கதரு வார்டு-7 ,

திருேேேன்டபம்

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மபாத்லதயநாயுடு கதரு வார்டு-7 ,

சுபாஷ்சந்திரமபாஸ் கதரு,

3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) சுபாஷ்சந்திரமபாஸ் கதரு வார்டு-7 ,

காமவரிப்பட்டிேம்-635112

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) அகரம் கேயின் மராடு வார்டு-8 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மேற்கு பார்த்த தார்சு
248

248

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தகசட்டி முதல்கதரு வார்டு-8 ,

துவக்கப்பள்ளி, ஜின்னாமராடு,

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தகசட்டி 2-வதுகதரு வார்டு-8 ,

காமவரிப்பட்டிேம்-635 112

3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தகசட்டி 3-வதுகதரு வார்டு-8 ,

,மேற்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

4.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தகசட்டி 4-வதுகதரு வார்டு-8 ,

தார்சு கட்டிடம்

5.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தகசட்டி 5-வது கதரு வார்டு-8
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

அரசு ஆண்கள்

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்த கசட்டி முதல்கதரு வார்டு-9

மேல்நிலைப்பள்ளி.

, 2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தகசட்டி 2-வது கதரு வார்டு-

காமவரிப்பட்டிேம் 635 112

9 , 3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தகசட்டி 3-வதுகதரு வார்டு-

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

8 ே 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
அரசு ஆண்கள்

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தகசட்டி 4-வதுகதரு வார்டு-9 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி.

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மபாயர்கதரு வார்டு-9 ,

காமவரிப்பட்டிேம் -635 113

3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) அகரம் கேயின் மராடு வார்டு-9 ,

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

4.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மசைம்கேயின் மராடு வார்டு-9 ,

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) ஜின்னாமராடு முதல் கதரு வார்டு-10 ,

துவக்கப்பள்ளி, ஜின்னாமராடு,

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) ஜின்னாமராடு 2-வது கதரு வார்டு-10 ,

காமவரிப்பட்டிேம்-635 112

3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) ஜின்னாமராடு 3-வதுகதரு வார்டு-10 ,

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

4.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) ஜின்னாமராடு 4-வதுகதரு வார்டு-10 ,

தார்சு கட்டிடம்

5.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) ஜின்னாமராடு 5வதுகதரு வார்டு-10 ,
6.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மசைம்கேயின்மராடு வார்டு-10 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) அம்மபத்கார்காைனி

துவக்கப்பள்ளி, ஜின்னாமராடு,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வார்டு-15 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காமவரிப்பட்டிேம்-635 112
,கதற்கு பார்த்த

253

253

தார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) அம்மபத்கார்கதரு வார்டு-15 ,

துவக்கப்பள்ளி, ஜின்னாமராடு.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காமவரிப்பட்டிேம் 635 112
,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
254

254

அரசு ஆண்கள்

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) தாம்ஸன்மபட்லட 1-வது பகுதி வார்டு-

மேல்நிலைப்பள்ளி.

11 , 2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) தாம்ஸன்மபட்லட 2-வது பகுதி

காமவரிப்பட்டிேம்-635 112

வார்டு-11 , 3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) தாம்சன்மபட்லட 3-வது

,வடக்கு பார்த்த மேற்குபகுதி

பகுதி வார்டு-12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
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4

அரசு ஆண்கள்

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) பனகல்கதரு முதல் பகுதி வார்டு-11 ,

மேல்நிலைப்பள்ளி.

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) பனகல்கதரு 2- வது பகுதி வார்டு-11 ,

காமவரிப்பட்டிேம்-635 112

3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) குப்பா கவுண்டர் கதரு வார்டு-11 ,

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
அரசு ஆண்கள்

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தராஜபுரம் எக்ஸ்கடன்சன்

மேல்நிலைப்பள்ளி.

பகுதி-1 வார்டு-13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காமவரிப்பட்டிேம் 635 112
,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
257

257

தார்சு கட்டிடம்
அரசு ஆண்கள்

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தராஜபுரம் எக்ஸ்கடன்சன்

மேல்நிலைப்பள்ளி.

பகுதி-2 வார்டு-13 , 2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ) மகாவிந்தராஜபுரம்

காமவரிப்பட்டிேம் 635 112

எக்ஸ்கடன்சன் பகுதி-3 வார்டு-13 , 3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ)

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

மகாவிந்தராஜபுரம் எக்ஸ்கடன்சன் பகுதி-4 வார்டு-13 , 4.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி)

தார்சு கட்டிடம்

ேற்றும் (சி.ஊ) அருந்ததியர் கதரு வார்டு-14 , 5.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும்
(சி.ஊ) ஜின்னா கதரு வார்டு-14 , 6.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) ேற்றும் (சி.ஊ)
பன்ன ீர்கசல்வம் கதரு வார்டு-14 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) சந்தாபுரம் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

நடுநிலைப்பள்ளி, மூைிக்காள்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

சவுளூர்-635 112

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு

பார்த்த மேற்கு பகுதி தார்சு
259

260

261

259

260

261

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) ஏழுேலை நகர் வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி, மூைிக்காள்

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) மோதுருகான் நகர் வார்டு-3 ,

சவுளூர்-635 112

3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) நல்ைான் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

,வடக்கு

பார்த்த லேயப்பகுதி தார்சு

4.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) நரிமேடு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) மூைிகா சவுளூர் வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி, மூைிக்காள்

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) சாப்பரத்தான் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

சவுளூர்-635 112

3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) இ.பி.எஸ். நகர் வார்டு-4 ,

,வடக்கு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) மசாலை நகர் வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி, மூைிக்காள்

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) பூேலை நகர் வார்டு

சவுளூர்-635 112

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) நரிமேடு வார்டு-1 ேற்றும் 3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி, நரிமேடு-635112

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) ஆட்டுக்காரன்ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) சாைிககாட்டாய் வார்டு-1 ,
263

264

263

264

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) ஆண்டிககாட்டாய் வார்டு-1 ,

நடுநிலைப்பள்ளி, நரிமேடு-635

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) மபட்லடயன்ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

112

3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) ஹவுசிங்மபார்டு வார்டு-1 ,

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

4.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) ேில்மேடு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) ஹவுசிங்மபார்டு வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி, ஜமேதார்மேடு

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) சந்லதபாலளயம் வார்டு-1 ,

635112

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்த தார்சு
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கட்டிடம்
265

265

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) ஜமேதார் மேடு வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி, ஜமேதார்மேடு

2.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) பூவன் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

635112

3.காமவரிப்பட்டிேம் (வ.கி) சந்தாபுரம் (ஊ) ேில் மேடு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கூேன் ககாட்டாய்

துவக்கப்பள்ளி, கருக்கன்சாவடி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சுப்பராயன் ககாட்டாய்

635112

ேற்றும் (ஊ) கவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 4.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

வார்டு-1 , 2.எர்ரஹள்ளி

வார்டு-1 , 3.எர்ரஹள்ளி (வ.கி)

கட்டிடம்

பாைக்மகாடு மராடு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நடுகவுண்டர் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி, கருக்கன்சாவடி

2.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேல்ககாட்டாய் வார்டு-1 , 3.எர்ரஹள்ளி (வ.கி)

635112

ேற்றும் (ஊ) அக்குோரியம்ேன் மகாவில் வார்டு-1 , 4.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) மகானிகான்ககாட்டாய் வார்டு-1 , 5.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இந்திரா
நகர்

வார்டு-1 , 6.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தலையான் ககாட்டாய் வார்டு-1

, 7.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உண்டிகான் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,
8.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உத்தேன் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 9.எர்ரஹள்ளி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேில் மேடு வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 268

268

அரசு கபண்கள்

1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாைக்மகாடு மராடு

மேல்நிலைப்பள்ளி,

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஸ்ரீராமுலு நகர் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

காமவரிப்பட்டிேம் 635112
,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
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2
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4

அரசு கபண்கள்

1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஏ.ஆர்.எஸ் நகர் வார்டு-3 , 2.எர்ரஹள்ளி (வ.கி)

மேல்நிலைப்பள்ளி,

ேற்றும் (ஊ) முனியப்ப முதைி ககாட்டாய் வார்டு-3 , 3.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

காமவரிப்பட்டிேம் 635112

(ஊ) அண்ோ நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
270

270

தார்சு கட்டிடம்
அரசு கபண்கள்

1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வி.எஸ்.மக.என் நகர் வார்டு-2 , 2.எர்ரஹள்ளி

மேல்நிலைப்பள்ளி,

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அண்ோ நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காமவரிப்பட்டிேம்-635 112
,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
271

271

அலறஎண்-28
அரசு கபண்கள்

1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபான்னன்நகர் வார்டு-2

மேல்நிலைப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் -

, 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காமவரிப்பட்டிேம்-635 112
,மேற்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம் அலறஎண்-29
272

272

அரசு கபண்கள்

1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வி.எஸ்.மக.என் நகர் வார்டு-2 , 2.எர்ரஹள்ளி

மேல்நிலைப்பள்ளி,

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அண்ோ நகர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

காமவரிப்பட்டிேம் 635 112
,கதற்கு பார்த்த மேற்குப்பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
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3

4

அரசு கபண்கள்

1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அண்ோ நகர் பகுதி-2 வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

மேல்நிலைப்பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காமவரிப்பட்டிேம் 635 112
,கதற்கு பார்த்த கிழக்குப்பகுதி
தார்சு கட்டிடம் அலறஎண்-29
274

274

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அவுஸிங் மபார்டு

நடுநிலைப்பள்ளி, மபாத்தாபுரம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஜவான் ககாட்டாய் வார்டு-4 , 3.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

635112

(ஊ) கள்ளாங் ககாட்டாய் வார்டு-5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு

வார்டு-5 , 2.எர்ரஹள்ளி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
275

275

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மபால் பாலற வார்டு-5 , 2.எர்ரஹள்ளி (வ.கி)

நடுநிலைப்பள்ளி, மபாத்தாபுரம்

ேற்றும் (ஊ) காத்தன் ககாட்டாய்,

635112

நல்ைான் ககாட்டாய் வார்டு-5 ே 4 , 4.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எர்ரஹள்ளி

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-5 , 3.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

காைனி வார்டு-5 , 5.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகானார் ககாட்டாய் வார்டு-5
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாடிப்புதூர் வார்டு-4 , 2.எர்ரஹள்ளி (வ.கி)

நடுநிலைப்பள்ளி, மபாத்தாபுரம்

ேற்றும் (ஊ) அவுஸிங் மபார்டு வார்டு-5 , 3.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

635 112

பூசாரிககாட்டாய் வார்டு-4 , 4.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேேிோடி

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

ககாட்டாய் வார்டு-4 , 5.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புங்கம்பள்ளம் வார்டு-4 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.எர்ரஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மபாத்தாபுரம் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நடுநிலைப்பள்ளி, மபாத்தாபுரம்

வாக்காளர்கள் -

635 112

5
Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த

வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
278

279

278

279

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புங்கம்பட்டி வார்டு-2 , 2.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும்

துவக்கப்பள்ளி, சாப்பர்த்தி 635

(ஊ) தாவனிக்கலர வார்டு-2 , 3.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சாப்பர்த்தி வார்டு-1

106

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்த ஓட்டு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சாப்பர்த்தி காைனி வார்டு-1 , 2.சாப்பர்த்தி (வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி. சாப்பர்த்தி 635

ேற்றும் (ஊ) பந்மதரி வார்டு-2 , 3.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பனந்மதாப்பு

106

வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மோரன ஹள்ளி

கதாடக்கப்பள்ளி, மோரனஹள்ளி

ேற்றும் (ஊ) மோர்னஹள்ளி காைனி வார்டு-2 , 3.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

635106

தளியூர் வார்டு-2 , 4.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புளியந்மதாப்பு வார்டு-2 ,

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு

வார்டு-2 , 2.சாப்பர்த்தி (வ.கி)

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பனகமுட்லு வார்டு-3 , 2.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும்

கதாடக்கப்பள்ளி, பனகமுட்லு

(ஊ) ஆதி திராவிடர் காைனி வார்டு-3 , 3.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இருளர்

635106

காைனி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
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பகுதி ஓட்டு கட்டிடம்
282

283

282

283

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டிகவுண்டனூர் வார்டு-3 , 2.சாப்பர்த்தி (வ.கி)

கதாடக்கப்பள்ளி,

ேற்றும் (ஊ) பனகமுட்லு கூட்டு மராடு வார்டு-3 , 3.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

குட்டிகவுண்டனூர் 635106

கசல்ைானூர் வார்டு-3 , 4.சாப்பர்த்தி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பில்ைககாட்டாய் வார்டு-3

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வரட்டம்பட்டி வார்டு-4 , 2.பன்னிஹள்ளி

துவக்கப்பள்ளி, வரட்டம்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வரட்டம்பட்டி மேல்ககாட்டாய் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635112

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பன்னிஹள்ளி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

துவக்கப்பள்ளி, பன்னிஹள்ளி

வாக்காளர்கள் -

635112

5
Ü¬ùî¢¶
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,கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
285

285

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கல்குட்டப்பட்டி வார்டு-3 , 2.பன்னிஹள்ளி

துவக்கப்பள்ளி, குட்டப்பட்டி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டப்பட்டி வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635112
286

287

286

287
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,மேற்கு பார்த்த வடக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டப்பட்டி மேல்ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

துவக்கப்பள்ளி, குட்டப்பட்டி

2.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பனந்மதாப்பு ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

635112

3.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தஞ்சிக்ககாட்டாய் வார்டு-3 , 4.பன்னிஹள்ளி

,மேற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபரேன் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பன்னிஹள்ளி புதூர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு

துவக்கப்பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் -

பன்னிஹள்ளிபுதூர் 635112
,வடக்கு பார்த்த மேற்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாசன்கல் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி,

2.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மதக்கன் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

பன்னிஹள்ளிபுதூர் 635112

3.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காளியப்பன் ககாட்டாய் வார்டு-2 ,

,மேற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

4.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டப்பட்டி கூட்டுமராடு வார்டு-2 ,

5
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5.பன்னிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேைக்க திம்பனஹள்ளி வார்டு-1 ,
289

289

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபரியண்ேன் ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

கதாடக்கப்பள்ளி, சவுளூர் 635112

2.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபரிய வட்டுக்ககாட்டாய்
ீ
வார்டு-3 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சவுளூர் வார்டு-3 , 4.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி)
ேற்றும் (ஊ) ோரியம்ேன் மகாயில் கதரு வார்டு-3 , 5.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி)
ேற்றும் (ஊ) ோட்டுக்காரன் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 6.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும்
(ஊ) சவுளூர் கூட்டு மராடு வார்டு-3 , 7.ேிட்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
பனந்மதாப்பு வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

290

290

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மதவர்முக்குளம்,மவந்தாய்ககாட்டாய் வார்டு-3 ,

நடுநிலைப்பள்ளி,

2.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேலைமயாரப் பகுதி வார்டு-1 ே 3 ,

மதவர்முக்குளம் 635111

3.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மதவர் முக்குளம் வார்டு-1 ே 3 , 4.கரடிஹள்ளி

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பீேனூர் வார்டு-3 , 5.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
கூடகாரசி ககாட்டாய் வார்டு-3 , 6.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பூலனகான்
ககாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆத்துப்பள்ளம்ககாட்டாய், பாைியானூர்,

துவக்கப்பள்ளி, ராேியநத்தம் 635

ராமேநத்தம் வார்டு-2 , 2.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ராமேநத்தம் வார்டு 2 ,

111

3.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேலூர் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாைிட்டியூர் வார்டு-2 , 2.கரடிஹள்ளி (வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, சுருளிஹள்ளி

ேற்றும் (ஊ) சுருளிஹள்ளி வார்டு-2 , 3.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

635 111

கபரியண்ேன் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 4.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

எைசகுட்டஅள்ளி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கரடிஹள்ளி வார்டு-1 , 2.கரடிஹள்ளி (வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, கபரியமவடனூர்,

ேற்றும் (ஊ) ேந்லதகவளி வார்டு-1 , 3.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

கரடிஹள்ளி 635106

ககால்மகாட்டூர் வார்டு-1 , 4.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபரிய மவடணூர்

,கிழக்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு

வார்டு-1 , 5.கரடிஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தலைவர் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சகாமதவன் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி. சுண்மடகுப்பம்

2.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மடம் மராடு வார்டு-1

635101

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தாதன் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 90 of 95
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அனுேந்தன் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

துவக்கப்பள்ளி,

2.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பனந்மதாப்பு வார்டு-1 , 3.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி)

நாட்டான்ககாட்டாய் 635101

ேற்றும் (ஊ) ஆரிகான் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 4.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கண்ணுக்காரன் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மோட்டுக்ககால்லைக்ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

சின்ன முத்தூர் 635101

2.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னமுத்தூர் கூட்டு மராடு வார்டு-1

,கிழக்கு

,

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

3.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிலுக்கன் கதரு வார்டு-1 , 4.சுண்மடகுப்பம்

கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ககால்ைாபுரியம்ேன் மகாயில் ககாட்டாய் வார்டு-1 ,

5
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5.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆரி பூசாரிக்ககாட்டாய் வார்டு-1 ,
6.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அருள் ககாட்டாய் வார்டு-1
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கம்பளிகான் கதரு வார்டு-2

, 7.சுண்மடகுப்பம்

, 8.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) சின்னமுத்தூர் வார்டு-2 , 9.சுண்மடகுப்பம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாவில்
297

297

ஊராட்சி ஒன்றிய
துவக்கப்பள்ளி, ஜகதாப் 635112

ககாட்டாய் வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

1.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கஜகதாப் வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஏேிோட்டி ககாட்டாய் வார்டு-3 , 2.கஜகதாப்

துவக்கப்பள்ளி, ஜகதாப் 635112

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ராஜிககாட்டாய் வார்டு-3 , 3.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

கபரிய ஆயகான் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 4.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

தார்சு கட்டிடம்

மோலரகான் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 5.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அய்யம்

5
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பள்ளம் வார்டு-3 , 6.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கவைந்தான் ககாட்டாய் வார்டு-3
, 7.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தாசி ககாட்டாய் வார்டு-3 , 8.கஜகதாப் (வ.கி)
ேற்றும் (ஊ) பாங்கதான் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 299

299

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கவல்ரம்பட்டி வார்டு-4 , 2.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும்

துவக்கப்பள்ளி, ோேிக்கனூர்

(ஊ) சவுளுக்ககாட்டாய் வார்டு-4 , 3.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கசவத்தான்

635112

ககாட்டாய் வார்டு-4 , 4.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோேிக்கணூர் வார்டு-4 ,

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

5.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ககாட்டாவூர் வார்டு-4 , 6.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும்
(ஊ) ஆத்மதாரத்தான் ககாட்டாய் வார்டு-4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சாவடிக்காரன் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 2.கஜகதாப்

துவக்கப்பள்ளி, ஜகதாப் 635112

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சஞ்சீவன் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 3.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும்

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(ஊ) நரியானூர் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 4.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாோளிக்

5
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ககாட்டாய் வார்டு-2 , 5.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அரசேரத்துக்ககாட்டாய்
வார்டு-2 , 6.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாைனூர் வார்டு-2 , 7.கஜகதாப் (வ.கி)
ேற்றும் (ஊ) நரியனூர் வார்டு-2 , 8.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
பாலறக்ககாட்டாய் வார்டு-2 , 9.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பறம்பாலற வார்டு-2
, 10.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாங்காதாதன் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 11.கஜகதாப்
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகனிக்கான் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ்
301

302

301

302

ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ககட்டுர்

துவக்கப்பள்ளி, ககட்டுர், 635112

ககாரதாைி ககாட்டாய் வார்டு-3 , 3.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நரிக்கண்

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ககாட்டாய் வார்டு-2 , 4.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மோட்டூர் வார்டு-2 ,

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கீ ழ் லபயூர் வார்டு-4 , 2.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

இலடப்லபயூர்- 635112

,கதற்கு

வார்டு-1 , 2.கஜகதாப் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

நடுப்லபயூர் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு
கட்டிடம்
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அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,
இலடப்லபயூர் -635112
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1.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேலைப்லபயூர் வார்டு-3 , 2.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும்
,கதற்கு

(ஊ) ஆயப்பன் ககாட்டாய் வார்டு-3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
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பார்த்த மேற்கு பகுதி தார்சு
304

304

கட்டிடம்
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,
இலடப்லபயூர் -635112

305

306

305

306

1.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கன்னியப்பன் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 2.லபயூர் (வ.கி)
,கதற்கு

ேற்றும் (ஊ) மகானார் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 3.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

ஆழ்வார் ககாட்டாய் வார்டு-2 , 4.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இலடப்லபயூர்

கட்டிடம்

வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கரகூர், காஜைஹள்ளி, அரிசன காைனி வார்டு-2 ,

துவக்கப்பள்ளி, கரகூர் 635111

2.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காஜைஹள்ளி வார்டு-2 , 3.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும்

,மேற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

(ஊ) சப்பாேிப்பட்டி அரிசன காைனி வார்டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கீ ழ் சப்பாேிப்பட்டி வார்டு-1 , 2.லபயூர் (வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி, கரகூர் -635111

ேற்றும் (ஊ) சப்பாேிப்பட்டி வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,கதற்கு பார்த்த மேற்கு பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

தார்சு கட்டிடம்
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2
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபாம்ேசமுத்திரம் காைனி வார்டு-1 , 2.லபயூர்

துவக்கப்பள்ளி, கரகூர் -635111

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேத்தூரான் ககாட்டாய் வார்டு-1 , 3.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,மேற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

கபாம்ேசமுத்திரம் வார்டு-1 , 4.லபயூர் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கபாம்ேசமுத்திரம்

தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ï£÷¢ : 01/09/2018
Þìñ¢ : கிருஷ்ணகிரி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

டாக்டர்.எஸ்.பிரபாகர் இ.ஆ.ப.,
மாவட்ட தேர்ேல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
கிருஷ்ணகிரி
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âí¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢

1

2

1

1

3
ஊராட்சி ஒன்றிய
,த ற்கு பார்த்

2

1.சின்னாரன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னாரன்த ாட்டி வார்டு 2 ,
மேற்கு பகு ி

ார்சு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி.
ண்ணாீா்குண்டலபள்ளி - 635105
,த ற்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

துவக்கப்பள்ளி,சின்னாரன்த ாட்டி- 635105

2

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

மேற்கு பகு ி

2.சின்னாரன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிகரலப்பள்ளி வார்டு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

1.ேலக்கலக்கி (வ.கி) சின்னாரன்த ாட்டி(ஊ) ேலக்கலக்கி வார்டு 3 ,
2.சின்னாரன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

ார்சு

2 , 99.அயல்நாடு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ண்ணர்குண்டலப்பள்ளி வார்டு 3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
3

3

ஊ.ஒ.நடுநிலலப்பள்ளி தக லன்த ாட்டி-

1.தக லன்த ாட்டி (வ.கி)சின்னாரன்த ாட்டி (ஊ) தக லன்த ாட்டி வார்டு 1 ,

635105

2.சாபரப்பள்ளி(வ.கி) சின்னாரன்த ாட்டி

,கிழக்கு பார்த்

ேத் ிய பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
4

4

5

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.குடிசா னப்பள்ளி (வ.கி) சின்னாரன்த ாட்டி(ஊ) குடிசா னப்பள்ளி வார்டு 4 ,

,குடிசா னப்பள்ளி- 635105

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்

5

(ஊ) சாபரபள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

த ற்கு பகு ி

,கிழக்கு

1.தநரிகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசன்னசந் ிரம் வார்டு 1 , 2.குள்ளு (வ.கி) தநரிகம்

நடுநிலலப்பள்ளி,பி.தசன்னசந் ிரம்-

(ஊ) குள்ளு வார்டு 2 , 3.தநரிகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குரியாணப்பள்ளி வார்டு 1 ,

635105

4.தநரிகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) த ாரப்பள்ளி வார்டு 1 , 5.தநரிகம் (வ.கி) ேற்றும்

மு லாவது

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய
,வடக்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மேற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்

(ஊ) பத் லபள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 1 of 69
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,தநரிகம்- 1.தநரிகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தநரிகம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்
635105

,வடக்கு பார்த்

ார்சு

வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம்
7

7

ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி

1.தநரிகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகால்லபள்ளி வார்டு 4 , 2.கரியசந் ிரம் (வ.கி)

(த லுங்கு) பி தகால்லப்பள்ளி- 635105

தநரிகம்(ஊ) கரியசந் ிரம் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பகு ி

ேங்களூர் ஓட்டு கட்டிடம்

8

8

ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி

1.தநரிகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசாக்காபுரம் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

தசாக்காபுரம்- 635105

வாக்காளர்கள் -

வடக்கு பகு ி

9

9

,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

அரசு உயர்நிலலப் பள்ளி ,முதுகுறிக்கி-

1.பண்ணபள்ளி (வ.கி) பண்ணபள்ளி (ஊ) சீனிவாசபுரம் வார்டு 2 , 2.பண்ணபள்ளி

635105

(வ.கி) பண்ணபள்ளி (ஊ) முதுகுரிக்கி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,த ற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

லேயப் பகு ி

வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 2 of 69

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

10
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4

அரசு உயாீா்நிலலப் பள்ளி ,முதுகுறிக்கி-

1.பண்ணபள்ளி வ.கி) பண்ணபள்ளி (ஊ) சிகிரிகுட்டா வார்டு 3 , 2.பண்ணபள்ளி

635105

(வ.கி) பண்ணபள்ளி (ஊ) லட்சுேிபுரம் வார்டு 3 , 3.பண்ணபள்ளி (வ.கி)

,த ற்கு பார்த்

மேற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பண்ணபள்ளி (ஊ) கரகப்பள்ளி ின்னா வார்டு 3 , 4.பண்ணபள்ளி(வ.கி)
பண்ணபள்ளி (ஊ)

ட்டனப்பள்ளி வார்டு 1 , 5.பண்ணபள்ளி(வ.கி) பண்ணபள்ளி

(ஊ) கரகபீடு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 11

11

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பண்ணபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பண்ணபள்ளி வார்டு 2 , 2.சூலிகுண்டா(வ.கி)

நடுநிலலப்பள்ளி,பன்னப்பள்ளி- 635105

பண்ணப்பள்ளி (ஊ) சூலிகுண்டா வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்
12

12

13

ார்சு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி

1.பண்ணபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நரசாபுரம் வார்டு 3 , 2.பண்ணபள்ளி (வ.கி)

நரசாபுரம்- 635105

ேற்றும் (ஊ) பூரனப்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வடக்கு பகு ி
13

வடக்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி, ராேன்த ாட்டி-

1.ராேன்த ாட்டி(வ.கி) கும்பளம்

635105

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி

(ஊ) ராேன்த ாட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
14

14

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி, ராேன்த ாட்டி-

1.த ாட்மடகவுனப்பள்ளி (வ.கி) கும்பளம் (ஊ) த ாட்மடகவுனப்பள்ளி வார்டு 1 ,

635105

2.முத்துராயனமபாடூர்

,மேற்கு பார்த்

ேங்களூர் ஓடு கட்டிடம்

த ற்கு பகு ி

(வ.கி) கும்பளம்(ஊ) முத்துராயனமபாடூர் வார்டு 1 ,

3.கும்பளம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கேலதகாண்டதகாத்தூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 3 of 69
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2
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15

3
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4

ஊ.ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி கும்பளம்-635105
,த ற்கு பார்த்

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

ேத் ிய பகு ி

ார்சு

5
Ü¬ùî¢
¶
1.கும்பளம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கும்பளம் வார்டு 4 , 2.கும்பளம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
தபரியகுத் ி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
16

16

ஊ.ஒ.நடுநிலலப்பள்ளி, கும்பளம்- 635105
,த ற்கு பார்த்

17

17

கிழக்கு பகு ி

ார்சு

1.மகாட்டாசா னபள்ளி (வ.கி)கும்பளம்

(ஊ) மகாட்டாசா னபள்ளி வார்டு 2 ,

2.ேீ னந்த ாட்டி (வ.கி)கும்பளம் (ஊ) ேீ னந்த ாட்டி வார்டு 2 , 3.கும்பளம் (வ.கி)

கட்டிடம்

ேற்றும் (ஊ) கடத்தூர் வார்டு 3 , 4.கும்பளம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னகுத் ி

ஊராட்சி ஒன்றிய

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ேிடிம ப்பள்ளி (வ.கி)அத் ிமுகம் (ஊ) ேிடிம ப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.அத் ிமுகம்

துவக்கப்பள்ளி,(த லுங்கு)ேிடிம ப்பள்ளி-

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அத் ட்டி வார்டு 1 , 3.அத் ிமுகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

635105

முக்காலப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
18

18

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அத் ிமுகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அத் ிமுகம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

(த லுங்கு) அத் ிமுகம்- 635105

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்

த ற்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு

கட்டிடம்
19

19

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அத் ிமுகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அத் ிமுகம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

(த லுங்கு) அத் ிமுகம்- 635105

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி

ார்சு

கட்டிடம்
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1

2

20

20

3

21

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.அத் ிமுகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நரசீபுரம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நரசிபுரம் 635105

வாக்காளர்கள் -

மேற்கு பகு ி
21

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,த ற்கு பார்த்
ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.அத் ிமுகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பலவனப்பள்ளி வார்டு 3 , 2.அத் ிமுகம் (வ.கி)

(உருது) அத் ிமுகம்- 635105

ேற்றும் (ஊ) எலகலநத் ம் வார்டு 3 , 3.அத் ிமுகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு

கிழக்கு பகு ி ேங்களுர் ஓடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஒட்ரபாலளயம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
22

22

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அத் ிமுகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகால்லப்பள்ளி வார்டு 4 , 2.அத் ிமுகம் (வ.கி)

(த லுங்கு) புன்னகரம்- 635105

ேற்றும் (ஊ) புன்னாகரம் வார்டு 4 , 3.அத் ிமுகம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

பார்த்

23

23

த ற்கு பகு ி

,மேற்கு

ார்சு கட்டிடம்

அரசு உயாீா்நிலலப்பள்ளி,
தவங்கமடசபுரம்- 635103
பார்த்

மேற்கு பகு ி

ிகடரப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

1.தவங்கமடசபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தவங்கமடசபுரம் வார்டு 1 ,
,வடக்கு

ார்சு

கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2.தவங்கமடசபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டலப்பள்ளி வார்டு 1 , 3.தவங்கமடசபுரம்
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உஸ் ானபள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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2

24

24

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

அரசு உயாீா்நிலலப்பள்ளி,
தவங்கமடசபுரம்- 635103
பார்த்

கிழக்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

1.தவங்கமடசபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபக்கிலி வார்டு 2 , 2.தவங்கமடசபுரம்
,வடக்கு

ார்சு

கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகால்லப்பள்ளி வார்டு 2 , 3.தவங்கமடசபுரம் (வ.கி) ேற்றும்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) இனகபீரணப்பள்ளி வார்டு 2 , 4.தவங்கமடசபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
ேந் குட்லட வார்டு 2 , 5.தவங்கமடசபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அங்மகபள்ளி
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

25

25

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி.

1.தவங்கமடசபுரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தேனசனத ாட்டி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

தேனசந்த ாட்டி - 635103

வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்

26

26

வடக்கு பகு ி

27

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.புக்கசாகரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புக்கசாகரம் 1 வார்டு 1 , 2.புக்கசாகரம் (வ.கி)

புக்கசாகரம்- 635109

ேற்றும் (ஊ) புக்கசாகரம் 2 வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வடக்கு பகு ி
27

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.புக்கசாகரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசம்பட்டி வார்டு 2 , 2.புக்கசாகரம் (வ.கி)

புக்கசாகரம்- 635103

ேற்றும் (ஊ) ராேசந் ிரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி ேங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
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28
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4

ஊ.ஒ.நடுநிலலப்பள்ளி,உங்கட்டி- 635109

1.ம ாரிப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உங்கட்டி வார்டு 4 , 2.ம ாரிப்பள்ளி (வ.கி)

,கிழக்கு பார்த்

ேற்றும் (ஊ) நலிவங்காஒட்டர்பாலளயம் வார்டு 4 , 3.ம ாரிப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

ார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) தகாத் மகாட்டா வார்டு 5 , 4.ம ாரிப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பீேனப்பள்ளி
வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 29

29

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,

1.ம ாரிப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ம ாரிப்பள்ளி வார்டு 1 2 , 2.ம ாரிப்பள்ளி

ம ாரிப்பள்ளி- 635109

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கல்லுகுருக்கி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

த ற்கு பகு ி
30

30

,மேற்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ாசனபுரம்-635117

,த ற்கு பார்த்

1.ம ாரிப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாட்டட்டி வார்டு 3 , 2.ம ாரிப்பள்ளி (வ.கி)
ேற்றும் (ஊ)

ாசன்புரம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்கு பகு ி சிதேண்ட் ஷட் கட்டிடம்

31

31

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி, எ.தசட்டிப்பள்ளி- 1.எ தசட்டிப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசட்டிப்பளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
635105

,மேற்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
32

32

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி தகாரகுறுக்கி-

1.எ தசட்டிப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகாரகுருக்கி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635105

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி

ேலபார் இரட்லட ஓட்டு கூலர கட்டிடம்
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33

33

3

4

,மேற்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
34

35

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அலச னப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

1. அங்தகாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இட்டிப்பள்ளிகுட்டா வார்டு 1 ,

மகாட்டங்கலர- 635105

2.அங்தகாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாட்டாங்கலர வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

1.அங்தகாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அங்தகாண்டப்பள்ளி வார்டு 2 ,

அங்தகாண்டப்பள்ளி- 635105

2.அங்தகாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசக்கார்லூ வார்டு 2 ,

த ற்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,
த ற்கு பகு ி

35
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அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி, எ.தசட்டிப்பள்ளி- 1.எ தசட்டிப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அலசப்பள்ளி வார்டு 3 , 2.எ தசட்டிப்பள்ளி
635105

34
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,கிழக்கு

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.அங்தகாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னபாப்பனப்பள்ளி வார்டு 2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

36

36

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி எஸ். ிேம்சந் ிரம்- 1.அங்தகாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எஸ்
635105

,வடக்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
37

37

2.அங்தகாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

ிம்ேசந் ிரம் வார்டு 3 ,

ின்னூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கங்கசந் ிரம் வார்டு1 ,

(உருது) தபத் சிகரலப்பள்ளி- 635117

2.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபத் சிகரலப்பள்ளி வார்டு1 ,

,கிழக்கு பார்த்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வடக்கு பகு ி

ார்சு

கட்டிடம்
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1

2

38

38

3

39
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகாட்டாயூர் வார்டு 3 ,

தகாட்டாயூர்- 635117

2.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) துரிஞ்சிப்பட்டி வார்டு 3 ,

த ற்கு பகு ி
39
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,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

3.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

ிம்ேராயன்தகாட்டாய் வார்டு 3 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆலுமசாலன வார்டு 2 ,

நடுநிலலப்பள்ளி( ேிழ்) ஆலுமசாலன-

2.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபப்பாளபள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

635117

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்

ேத் ிய பகு ி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
40

40

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப் பள்ளி,

1.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

காருபாலா- 635117

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காருபாலா வார்டு 4 , 3.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

கிழக்கு பகு ி

,வடக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

ிராடி வார்டு 5 , 2.தபத் சிகரலப்பள்ளி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) மகாகிலபள்ளி வார்டு 4 , 4.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
பட்டாகுருபரபள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

41

41

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி, சின்ன ின்னூர்

1.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்ன ின்னூர் வார்டு 5 ,

635117

2.தபத் சிகரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகான ிம்ேணபள்ளி வார்டு 5 ,

,வடக்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
42

42

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி,
தசம்பரசனப்பள்ளி- 635117
பார்த்

1.தசம்பரசனபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபரிய ின்னூர் வார்டு 1 ,
,மேற்கு

வடக்கு பகு ி ேங்களூர் ஓடு

கூலர கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2.தசம்பரசனபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகாரலத ாட்டி வார்டு 1 ,
3.தசம்பரசனபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) லேலபல்லி வார்டு 1 , 4.தசம்பரசனபள்ளி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேடம் தசம்பரசனபள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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1

2

43

43

3
ஊ.ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி,
பார்த்

44

1.தசம்பரசனபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசம்பரசனபள்ளி

45

,மேற்கு

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

த ற்கு பகு ி ேங்களூர் ஓடு

கட்டிடம்
ஊ.ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி பீளாளம்- 635117
,த ற்கு பார்த்

45
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4

தசம்பரசனப்பள்ளி- 635117

44
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ேத் ியப்பகு ி

ார்சு

1.தசம்பரசனபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபரியபாப்பனபள்ளி வார்டு 3 ,
2.தசம்பரசனபள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பீளாளம் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி , சிம்பல் ிராடி-

1.சிம்பல் ிராடி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிம்பல் ிராடி வார்டு 2 , 2.சிம்பல் ிராடி (வ.கி)

635117

ேற்றும் (ஊ) நாகேங்களம் வார்டு 2 , 3.சிம்பல் ிராடி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,வடக்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

த ாட்மடகவுண்டனூர், வார்டு 2 , 4.சிம்பல் ிராடி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
த ாட்மடப்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

46

46

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி
635117

,மேற்கு பார்த்

ஆருப்பள்ளி
ேத் ிய பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
47

47

1.சிம்பல் ிராடி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிவசிகரலப்பள்ளி வார்டு 3 ,
2.தசம்பரசனப்பள்ளி (வகி) ேற்றும் (ஊ) ேருளம வரப்பள்ளி வார்டு 1 ,
3.சிம்பல் ிராடி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆருப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி, காளிங்காவரம்-

வாக்காளர்கள் 1.காளிங்காவரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காளிங்காவரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635117

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
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2

48

48

3

49
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4

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி, காளிங்காவரம்-

1.காளிங்காவரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னேட்டனுர் வார்டு 3 , 2.காளிங்காவரம்

635117

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்ன ின்னுர் வார்டு 3 , 3.காளிங்காவரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,வடக்கு பார்த்

மேற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
49
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அக்ரஹாரம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி தகாடி ிம்ேன்பப்ளி- 1.காளிங்காவரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குருமூர்த் ிதகாட்டாய் வார்டு1 ,
635117

,கிழக்கு பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

த ற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்

2.காளிங்காவரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

ின்னுர் வார்டு 1 , 3.மபாடூர் (வ.கி) ேற்றும்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காளிங்காவரம் (ஊ) மபாடுர் வார்டு 1 , 4.மகாடி ிம்ேனபள்ளி (வ.கி) காளிங்காவரம்
வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாடி ிம்ேனபள்ளி வார்டு 1 , 5.காளிங்காவரம் (வ.கி) ேற்றும்
(ஊ) ஜவுக்குபள்ளம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

50

50

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி, பஸ் லப்பள்ளி- 1.பஸ் லப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பஸ் லப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.பஸ் லப்பள்ளி
635117

,மேற்கு பார்த்

ார்சு

கட்டிடம் வடக்கு பகு ி
51

51

வாக்காளர்கள் -

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி, பஸ் லப்பள்ளி- 1.முடிப்பி நாயக்கன்பாலளயம் (வ.கி)பஸ் லப்பள்ளி
635117

,த ற்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
52

52

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கட்டம்பாலளயம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

(ஊ) முடிப்பி

நாயக்கன்பாலளயம் வார்டு 3 , 2.பஸ் லப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபான்னல்
நத் ம் வார்டு 3 , 3.பஸ் லப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.பஸ் லப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னதகாத்தூர் வார்டு 2 , 2.பஸ் லப்பள்ளி

635117

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கூர்லம்ோதகாட்டாய் வார்டு 2 , 3.சஹாம வபுரம்

ார்சுகட்டிடம்

மேற்கு பகு ி

(வ.கி)பஸ் லப்பள்ளி

(ஊ) சஹாம வபுரம் வார்டு 2 , 4.பஸ் லப்பள்ளி (வ.கி)

ேற்றும் (ஊ) சஞ்ஜவபுரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ங்காடி குப்பம் வார்டு 3 ,

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி பஸ் லப்பள்ளி,த ற்கு பார்த்
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1

2

53

53
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3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

ஊ.ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி, மவம்பள்ளி-

1.ோரண்டப்பள்ளி (வ.க) ேற்றும் (ஊ) மவம்பள்ளி வார்டு 5 , 2.ோரண்டப்பள்ளி

635117

(வ.க) ேற்றும் (ஊ) இண்டிகானூர் வார்டு 5 , 3.ோரண்டப்பள்ளி (வ.க) ேற்றும் (ஊ)

,த ற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ாசம்பட்டி வார்டு 5 , 4.ோரண்டப்பள்ளி (வ.க) ேற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணகவுனபள்ளி
வார்டு 5 , 5.ோரண்டப்பள்ளி (வ.க) ேற்றும் (ஊ) ஒண்டியூர் வார்டு 5 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 54

54

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.ோரண்டப்பள்ளி (வ.க) ேற்றும் (ஊ) கட்டிகானப்பள்ளி வார்டு 1 ,

கட்டிகானப்பள்ளி- 635117

2.ோரண்டப்பள்ளி (வ.க) ேற்றும் (ஊ) தகா ேங்குந் ி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

பாாாாீா்த்

ேத் ிய பகு ி

,வடக்கு
ாாாாீா்சு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
55

55

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி
,கிழக்கு பார்த்

த ாட்டூர்- 635117

த ற்கு பகு ி

ார்சு

1.ோரண்டப்பள்ளி (வ.க) ேற்றும் (ஊ) நஞ்சாபுரம் வார்டு 2 , 2.ோரண்டப்பள்ளி
(வ.க) ேற்றும் (ஊ) த ாட்டூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம்
56

56

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி,
ோரண்டப்பள்ளி- 635117
பார்த்

கிழக்கு பகு ி

1.ோரண்டப்பள்ளி (வ.க) ேற்றும் (ஊ) சூளால் ிண்ணா வார்டு 3 ,
,வடக்கு

ார்சு கட்டிடம்

2.ோரண்டப்பள்ளி (வ.க) ேற்றும் (ஊ) லே ாண்டப்பள்ளி வார்டு 3 ,
3.ோரண்டப்பள்ளி (வ.க) ேற்றும் (ஊ) ோரண்டப்பள்ளி வார்டு 4 ,
4.ோரண்டப்பள்ளி (வ.க) ேற்றும் (ஊ) கருங்கல் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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1

2

57

57

3
ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி,
பார்த்

58

1.ேரு ாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எலிமசப்பள்ளி வார்டு1 ,

த ற்கு பகு ி

59

வடக்கு பகு ி

ஊராட்சி ஒன்றிய

60

60

துவக்கப்பள்ளி,

த ற்கு பகு ி

ஊராட்சி ஒன்றிய

,கிழக்கு

துவக்கப்பள்ளி,

வடக்கு பகு ி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

2.ேரு ாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேில்லத்நகர்வார்டு2 , 3.ேரு ாண்டப்பள்ளி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பவர்கிரிட் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ேரு ாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஓட்டர்பாலளயம் வார்டு 3 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஒட்டர்பாலளயம்- 635 117
பார்த்

,கிழக்கு

ார்சு கட்டிடம்

ஒட்டர்பாலளயம்- 635117
பார்த்

2.ேரு ாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வர ாபுரம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

1.ேரு ாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேரு ாண்டப்பள்ளி வார்டு 2 ,

ேரு ாண்டப்பள்ளி- 635117

59

,கிழக்கு

ார்சு கட்டிடம்

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி,
பார்த்
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4

ேரு ாண்டப்பள்ளி- 635117

58

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,கிழக்கு

ார்சு கட்டிடம்

1.ேரு ாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அட்ரகானபள்ளி வார்டு 3 ,
2.ேரு ாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மடம் தகாத் ப்பள்ளி வார்டு 3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.ேரு ாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அனாசந் ிரம் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

61

61

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி புளியரசி-

1.ேரு ாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பிண்மடகானப்பள்ளி வார்டு 3 ,

635117

2.ேரு ாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மஜாகிரிபாலளயம் வார்டு 4 ,

ார்சு கட்டிடே

,வடக்கு பார்த்

3.ேரு ாண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புலியரசி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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2

62

62

63

63

3
ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி,

1.நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி (வகி) மகாமனரிப்பள்ளி (ஊ) சப்படி மராடு வார்டு 1 ,

மகாமனரிப்பள்ளி- 635117

2.நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி (வகி) மகாமனரிப்பள்ளி (ஊ) முனஸ்வர நகர் வார்டு 1

,வடக்குபார்த்

, 3.நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி (வகி) மகாமனரிப்பள்ளி (ஊ) மகாட்ராலப்பள்ளி வார்டு

கிழக்கு பகு ி ேங்களூர்

ஓடு கட்டிடம்

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ. ஒ.. நடுநிலலப்பள்ளி,

1.நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி (வகி) மகாமனரிப்பள்ளி (ஊ) நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி

,மேற்கு பார்த்
64
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4

நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி -

64

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

635117

ார்சு கட்டிடம்

வார்டு 1 , 2.நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி (வகி) மகாமனரிப்பள்ளி (ஊ) பார ிபுரம்

1.நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி (வகி) மகாமனரிப்பள்ளி (ஊ) மகாமனரிபள்ளி வார்டு 3 ,

மகாமனரிப்பள்ளி- 635117

2.நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி (வகி) மகாமனரிப்பள்ளி (ஊ) எம்ஜஆர் நகர் வார்டு 3 ,

,வடக்குபார்த்

3.நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி (வகி) மகாமனரிப்பள்ளி (ஊ) காந் ிநகர் வார்டு 3 ,

மேற்கு பகு ி ேங்களூர்

Ü¬ùî¢¶
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வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி,

ஓடு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
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4.நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி (வகி) மகாமனரிப்பள்ளி (ஊ) இராஜாஜ நகர் வார்டு 3 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

65

65

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி குண்டுகுறுக்கி-

1.நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி (வகி) மகாமனரிப்பள்ளி (ஊ) குண்டுகுறுக்கி வார்டு 2 ,

635117

2.நல்லகானதகாத் ப்பள்ளி (வகி) மகாமனரிப்பள்ளி (ஊ) குருபரா பள்ளி வார்டு 2 ,

,த ற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

மேற்கு பகு ி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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2
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66
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3

4

அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி, காேன்த ாட்டி- 1.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கங்காபுரம் வார்டு 1 , 2.காேன்த ாட்டி (வ.கி)
635109

,கிழக்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்

ேற்றும் (ஊ) மகாபசந் ிரம் வார்டு 1 , 3.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம ர்வ ி வார்டு 1 , 4.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆலியாலம் வார்டு 1 ,
5.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மபாடூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

67

67

வாக்காளர்கள் அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி, காேன்த ாட்டி- 1.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காேன்த ாட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
635109

,கிழக்கு பார்த்

ேத் ிய பகு ி

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
68

68

அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி, காேன்த ாட்டி- 1.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காேன்த ாட்டி பகு ி வார்டு 2
635109

,கிழக்கு பார்த்

த ற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
69

69

2.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பன்னபள்ளி வார்டு 2 , 3.காேன்த ாட்டி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குக்கலபள்ளி

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி,
,த ற்கு பார்த் ேங்களூர் ஓடுகட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

1.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

ிருேலலகவுனிமகாட்லட- 635109

,

ிருேலலகவுனிமகாட்டா 3 வதுவார்டு ,

2.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணம்ோதகாத்தூர் வார்டு3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பிள்லளயதகாத்தூர் வார்டு3 ,
4.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

70

70

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி, சப்படி- 635109

வாக்காளர்கள் 1.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சப்படி வார்டு 4 , 2.காேன்த ாட்டி (வ.கி)

,கிழக்கு பார்த்

ேற்றும் (ஊ) குரும்பசப்படி வார்டு 4 , 3.காேன்த ாட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

கட்டிடம்-

த ற்கு பகு ி

ார்சு

ினனூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 15 of 69

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

71

71

72

72
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அட்டகுறிக்கி (வ.கி) கானலட்டி (ஊ) அட்டகுறிக்கி வார்டு 2 , 2.அட்டகுறிக்கி

துவக்கப்பள்ளி,அட்டகுறுக்கி 635 117

(வ.கி) கானலட்டி (ஊ) ஒட்டரபாலளயம் வார்டு 2 , 3.சுப்பகிரி (வ.கி) கானலட்டி

,கிழக்குப் பார்த்

(ஊ) சுப்பகிரி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வடக்கு பகு ி

ார்சு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அட்டகுறிக்கி (வ.கி) கானலட்டி (ஊ) ரவு பள்ளி வார்டு 3 , 2.அட்டகுறிக்கி (வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி,அட்டகுறுக்கி 635 117

கானலட்டி (ஊ) தகாத்தூர் வார்டு 3 , 3.அட்டகுறிக்கி (வ.கி) கானலட்டி (ஊ)

,கிழக்குப் பார்த்

உஸ் லபள்ளி வார்டு 3 , 4.அட்டகுறிக்கி (வ.கி) கானலட்டி (ஊ) தும்ேனபள்ளி

த ற்கு பகு ி

ார்சு

கட்டிடம்

வார்டு 3 , 5.அட்டகுறிக்கி (வ.கி) கானலட்டி (ஊ)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ின்னூர் வார்டு 3 ,

6.அட்டகுறுக்கி (வ.கி) கானலட்டி (ஊ) காமவரி நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் 73

73

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,

1.அட்டகுறுக்கி (வ.கி) கானலட்டி(ஊ) கானலட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கானலட்டி- 635117

வாக்காளர்கள் -

மேற்குப் பகு ி
74

74

,த ற்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊ.ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி, சானோவு-

1.சானோவு (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சானோவு வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635119

வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

ார்சுகட்டிடம்
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75
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4

ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி

1.சானோவு (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உப்பரா ோ பள்ளி வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

உப்பர் ம்ேண்டரப்பள்ளி- 635119

வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மேற்கு பகு ி ேங்களுர்

ஓட்டு கூலர கட்டிடம்
76

77

76

77

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சானோவு (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபன்னிக்கல் வார்டு

தபன்னிக்கல்- 635119

,மேற்கு பார்த்

வாக்காளர்கள் -

த ற்கு பகு ி பு ிய

ாாாாீா்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிலலப்பள்ளி,

டிதகாத் னப்பள்ளி- 635119
பார்த்

78

78

,மேறகு

79

1.சானோவு (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) டி.தகாத் பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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ேத் ிய கட்டிடம்

ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி(த லுங்கு),

1. ியரனதுர்கம்(வ.கி) தகாம்மேபள்ளி (ஊ) அனுேந் புரம் வார்டு

தகாம்மேபள்ளி- 635119

2. ியரனதுர்கம்(வ.கி) தகாம்மேபள்ளி (ஊ) சினிகிரிபள்ளி வார்டு 3 ,

,மேற்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி கட்டிடம்
79

3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி அகரம்
,வடக்கு பார்த்

ேத் ிய பகு ி

2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3. ியரனதுர்கம்(வ.கி) தகாம்மேபள்ளி (ஊ) தகாம்மேபள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு
635119
ார்சு

வாழ் வாக்காளர்கள் 1. ியரனதுர்கம்(வ.கி) தகாம்மேபள்ளி (ஊ) அகரம் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
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1

2

80

80

3

81

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி அகரம் 635119

1. ியரனதுர்கம்(வ.கி) தகாம்மேபள்ளி (ஊ) இந் ிரா நகர் வார்டு 5 ,

,மேற்கு பார்த்

2. ியரனதுர்கம்(வ.கி) தகாம்மேபள்ளி (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு

த ற்கு பகு ி

ார்சு

,த ற்கு பார்த்

ியாரனதுர்கம்
மேற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்

83

82

83

84

1. ியரனதுர்கம்(வ.கி) தகாம்மேபள்ளி (ஊ) ஓமபபாலளயம் வார்டு 6 ,
2. ியரனதுர்கம்(வ.கி) தகாம்மேபள்ளி (ஊ)

ியானதுர்கம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

1.அமளமகாட்டா (வ.கி)பீர்மஜப்பள்ளி (ஊ) நாயகனபள்ளி வார்டு 3 , 2.அமளமகாட்டா

635119

(வ.கி)பீர்மஜப்பள்ளி (ஊ) பீர்மஜப்பள்ளி வார்டு

,வடக்குபார்த்

ேங்களூர் ஓடு

2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அமளமகாட்டா (வ.கி) பீர்மஜப்பள்ளி (ஊ) அமளமகாட்டா வார்டு

அமளமகாட்டா- 635119

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்

4 5 ,
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õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அமளமகாட்டா (வ.கி)பீர்மஜப்பள்ளி (ஊ) யாகனபள்ளி வார்டு 1 , 2.அமளமகாட்டா

அமளமகாட்டா- 635119

(வ.கி) பீர்மஜப்பள்ளி (ஊ) அண்ணாநகர் வார்டு 1 , 3.அமளமகாட்டா

வடக்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி, பீர்மஜபள்ளி-

த ற்கு பகு ி
84

5
Ü¬ùî¢¶
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வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி
635119

82
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4

கட்டிடம்
81

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

(வ.கி)பீர்மஜப்பள்ளி (ஊ) தநருப்பூர் வார்டு 1 , 4.அமளமகாட்டா (வ.கி)பீர்மஜப்பள்ளி
(ஊ) ராோபுரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள்
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4

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி,

1.துப்புகானப்பள்ளி (வ.கி)ேற்றும்(ஊ) தபரியமபட்டிகானப்பள்ளி வார்டு 4 ,

சின்னமபட்டிகானப்பள்ளி- 635119

2.துப்புகானப்பள்ளி (ஊ) சின்னமபட்டிகானப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு பார்த்

வாக்காளர்கள் -

கிழக்கு பகு ி ேங்களூர்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஓடு கட்டிடம்
86

86

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி கனுசூர்- 635119

1.துப்புகானப்பள்ளி (வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கிருஷ்ணம்ோ தகாத்தூர் வார்டு

,கிழக்கு பார்த்

2.துப்புகானப்பள்ளி (வ.கி)ேற்றும்(ஊ) ேல்லிநாயக்கனப்பள்ளி வார்டு 3 ,

வடக்கு பகு ி

ார்சு

கட்டிடம்

3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.துப்புகானப்பள்ளி (வ.கி)ேற்றும்(ஊ) யாகனப்பள்ளி வார்டு 3 , 4.துப்புகானப்பள்ளி
(வ.கி)ேற்றும்(ஊ) கனுசூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

87

87

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.துப்புகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) துப்புகானப்பள்ளி வார்டு 1 ,

(த லுங்கு), டி.குருபரபள்ளி- 635119

2.துப்புகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குருபரபள்ளி வார்டு 1 2 , 99.அயல்நாடு

,த ற்கு பார்த்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிழக்கு பகு ி

ார்சு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம்
88

88

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.துப்புகானப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அஞ்சலகிரி வார்டு 2 , 2.துப்புகானப்பள்ளி

(த லுங்கு), டி.குருபரபள்ளி- 635119

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசான்லனயூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

மேற்கு பகு ி

ார்சு

கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 19 of 69

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

89

89

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ( ேிழ்), 1.உத் னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் வார்டு 2 , 2.உத் னப்பள்ளி
உத் னப்பள்ளி- 635119
த ற்கு பகு ி

,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகௌனப்பள்ளி வார்டு 2 , 3.உத் னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கூகனூர் வார்டு 2 , 4.உத் னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கூடுோகானப்பள்ளி
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

90

90

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ( ேிழ்), 1.உத் னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உத் னப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
உத் னப்பள்ளி- 635119
வடக்கு பகு ி

91

91

,மேற்கு பார்த்

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ( ேிழ்), 1.உத் னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உத் னப்பள்ளி பகு ி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு
உத் னப்பள்ளி- 635119

,வடக்கு பார்த்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
92

92

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி,( ேிழ்)

1.உத் னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாவிந் புரம் வார்டு 1 , 2.உத் னப்பள்ளி

ம வசானப்பள்ளி- 635119

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) லட்சுேிபுரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்
93

93

த ற்கு பகு ி

,கிழக்கு

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.உத் னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) லாலிக்கல் வார்டு 3 , 2.உத் னப்பள்ளி (வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி,கன்னசந் ிரம்- 635119

ேற்றும் (ஊ) தகாத்தூர் வார்டு 3 , 3.உத் னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,வடக்கு பார்த்

கன்னசந் ிரம் வார்டு 4 , 4.உத் னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தவங்கமடசபுரம்

கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்கு பகு ி

ார்சு

வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி,( ேிழ்)

1.உத் னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ம வசானப்பள்ளி வார்டு 5 , 2.அகரம்

ம வசானப்பள்ளி- 635119

அக்ரஹாரம் (வ.கி) உத் னப்பள்ளி (ஊ) அகரம் அக்ரஹாரம் வார்டு5 ,

பார்த்
95

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

த ற்கு பகு ி

,கிழக்கு

ார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, அமளசீபம்-

1.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகாடகாரலப்பள்ளி வார்டு 1 ,

635119

2.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பூவரசம்பட்டி வார்டு 1 , 3.அயர்னப்பள்ளி

,த ற்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

ார்சுகட்டிடம் அலறஎண் 6

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோேரத்துப்பட்டி ஏரி வார்டு1 , 4.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும்
(ஊ) வர ராஜபுரம் வார்டு 1 , 5.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோேரத்துப்பட்டி
வார்டு 1 , 6.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஓவர்ஸீம ாட்டம் வார்டு 2 ,
7.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பண்டப்பள்ளி வார்டு 2 , 8.அயர்னப்பள்ளி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்ன பண்டப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -

96

96

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னதேட்டலற வார்டு 3 , 2.அயர்னப்பள்ளி

நல்லராலப்பள்ளி- 635119

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நல்லாரளப்பள்ளி வார்டு 3 , 3.அயர்னப்பள்ளி (ஊ) தகாத்தூர்

பார்த்

த ற்கு பகு ி

,கிழக்கு

ார்சுகட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 3 , 4.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நல்லராலப்பள்ளி காட்டு
தகாட்டாய் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

97

97

அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, அமளசீபம்-

1.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அமளசிபம் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635119

வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

லேயப் பகு ி

ார்சு கட்டிடம் அலற எண் 5
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அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, அமளசீபம்-

1.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அமளசிபம் பகு ி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு

635119

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்

மேற்கு பகு ி

5
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ார்சு கட்டிடம் அலறஎண் 10
99

99

அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, அமளசீபம்-

1.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாமளபுரம் வார்டு 4 , 2.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி)

635119

ேற்றும் (ஊ) கரடி குட்லட வார்டு 4 , 3.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,வடக்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம் அலற எண் 9

Ü¬ùî¢¶
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தேட்டலர வார்டு 5 , 4.அயர்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நல்லராலப்பள்ளி
வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

100

100

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி, உல்லட்டி -

1.உல்லட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உல்லட்டி வார்டு 1 , 2.உல்லட்டி (வ.கி) ேற்றும்

635119

(ஊ) தகாத் ப்பள்ளி பி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
101

101

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.உல்லட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எட்டிப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.உல்லட்டி (வ.கி) ேற்றும்

எட்டிப்பள்ளி -635119

(ஊ) சீபம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிழக்கு பகு ி
102

102

,வடக்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி, உல்லட்டி -

1.உல்லட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தூக்கண்டப்பள்ளி வார்டு 3 , 2.உல்லட்டி (வ.கி)

635119

ேற்றும் (ஊ) ேலனயங்கல் வார்டு 4 , 3.உல்லட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,த ற்கு பார்த்

ேங்களூர் ஓடு கட்டிடம்

கிழக்கு பகு ி

மூக்கண்டப்ள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1

2

103

103

3

104

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி மடம் எப்பளம் -

1.உல்லட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மடம் எப்பளம் வார்டு 4 , 2.உல்லட்டி (வ.கி)

635119

ேற்றும் (ஊ) ஏரி எப்பளம் வார்டு 4 , 3.உல்லட்டி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாவில்

,கிழக்கு பார்த்

த ற்கு பகு ி

105

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

எப்பளம் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி, சாேனப்பள்ளி-

1.சாேனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சாேனப்பள்ளி வார்டு 3 , 2.சாேனப்பள்ளி

635119

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கீ ரணப்பள்ளி வார்டு

,மேற்கு பார்த்

லேய பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
105

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

ார்சு கட்டிடம்
104

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

4 , 3.சாேனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ோரண்டபள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சாேனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நஞ்சாநட்டி வார்டு 2 , 2.சாேனப்பள்ளி (வ.கி)

துவக்கப்பள்ளி,பங்காநத் ம்- 635119

ேற்றும் (ஊ) பங்காநத் ம் வார்டு 2 , 3.சாேனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,கிழக்கு பார்த்

புறம் ின்னா வார்டு 1 , 4.சாேனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபல்லட்டி வார்டு 1 ,

ார்சு கட்டிடம் த ற்கு

பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5.சாேனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகம்பீரணபள்ளி வார்டு 1 , 6.சாேனப்பள்ளி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இராோபுரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

106

106

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,

1. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஓேம ப்பள்ளி வார்டு 1 ,

ஒேம ப்பள்ளி- 635117

2. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மோதுகுலபள்ளி வார்டு 2 ,

வடக்கு பகு ி

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

3. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குப்புசாேிம ாட்டம் வார்டு 2 ,
4. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அய்யர்வடுகள்வார்டு2 ,
5. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னமேதுருப்பள்ளி வார்டு 2 ,
6. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சூமலப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1

2

107

107
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேல்பாலளயம் வார்டு2 ,

பீமரபாளயம்- 635117

2. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)எ பீமரபாலளயம் வார்டு2 ,

கிழக்கு பகு ி

,வடக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உலடயார்பாலளயம் வார்டு2 ,
4. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபப்பாலப்பள்ளி வார்டு2 ,
5. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பார்பர்தகாட்டாய் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

108

108

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி ,
ியாகரசனப்பள்ளி- 6351 17
பார்த்

,த ற்கு

மேற்கு பகு ி பிளாக் 1

ார்சு

வாழ் வாக்காளர்கள் 1. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

ியாகரசனப்பள்ளி வார்டு 5 ,

2. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்ன ியாகரசனப்பள்ளி வார்டு 5 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
109

109

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பசமவஸ்வராநகர் வார்டு 3 ,

ோ ர்சனப்பள்ளி- 635 117

2. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எம்.த ாட்டி வார்டு 3 ,

பார்த்

,வடக்கு

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோ ர்சனப்பள்ளி காலணி வார்டு 3 ,
4. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோ ர்சனப்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

110

110

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி ,
ியாகரசனப்பள்ளி- 635117
பார்த்

,த ற்கு

பிளாக்-2 ேத் ிய அலற

கட்டிடம்

ார்சு

வாழ் வாக்காளர்கள் 1. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிகரலபள்ளி சாலல வார்டு 4 ,
2. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிகரலபள்ளி வார்டு 4 ,
3. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இந் ிரா நகர் வார்டு 4 ,
4. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பார ி நகர் வார்டு 4 ,
5. ியாகரசனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நல்லராலபள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 24 of 69

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

111

111

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

4

அரசினர் மேல்நிலலப்பள்ளி, சூளகிரி-

1.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

635117

நகர் , 3.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

,மேற்கு பார்த்

1 பிளாக்

ார்சு

கட்டிடம் அலறஎண்-17 ேத் ிய பகு ி

(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) உத் னபள்ளி சாலல வார்டு 4 , 2.சூளகிரி வி ஐ பி
(ஊ) ம சியதநடுஞ்சாலல வார்டு 4 , 4.சூளகிரி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ம சியதநடுஞ்சாலல வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் 112

112

அரசு ஆண்கள் மேல்நிலலப்பள்ளி,

1.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

சூளகிரி- 635117

(ஊ) காேராஜ் நகர் வார்டு 4 , 3.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

பிளாக்

,மேற்கு பார்த்

1

ார்சு கட்டிடம் அலறஎண்-17

ேத் ிய பகு ி

(ஊ) காேராஜ் நகர் வார்டு 4 , 2.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

4 , 4.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்
(வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) காேராஜ் நகர் வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ஆ ி ிராவிடர் காலணி வார்டு 4 , 5.சூளகிரி

(ஊ) ஆ ி ிராவிடர் காலணி வார்டு 4 , 6.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) கிருஷ்ணகிரிசாலல வார்டு4 , 7.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்
கிருஷ்ணகிரிசாலல வார்டு 4 , 8.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

(ஊ)

(ஊ) கிருஷ்ணகிரி

சாலல வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 113

113

அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, சூளகிரி 635117
,மேற்கு பார்த்

2 பிளாக்

ார்சு

கட்டிடம் அலறஎண்-19 ேத் ிய பகு ி

1.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

(ஊ) தகாழுமூர் வார்டு 1 , 2.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

அலகுபாவி வார்டு 1 , 3.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

(ஊ)

(ஊ) பலவ ிம்ேனபள்ளி வார்டு 5

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 4.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னார் வார்டு 4 , 5.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
ம க்கலப்பள்ளி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

114

114

அரசினர் மேல்நிலலப்பள்ளி, சூளகிரி-

1.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு 4 , 2.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

635117

(ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்

த ற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம் 2வது பிளாக் அலற
எண் -21
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1

2

115
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3
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4

அரசினர் மேல்நிலலப்பள்ளி, சூளகிரி-

1.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பஜார் த ரு வார்டு 4 , 2.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

635117

பஜார் த ரு வார்டு 4 , 3.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கேலாகாலனி வார்டு 4 ,

,வடக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

3வது பிளாக் அலற எண் -23

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கேலா காலணி வார்டு 4 , 5.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்
(ஊ) பஜார் த ரு வார்டு 4 , 6.சூளகிரி பி டபல்யூ டி மகாட்ரஸ் , 99.அயல்நாடு

116

116

அரசினர் மேல்நிலலப்பள்ளி, சூளகிரி-

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மக மக நகர் வார்டு 2 , 2.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

635117

மகாட்லட த ரு வார்டு 2 , 3.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ம சியதநடுஞ்சாலல

,கிழக்கு பார்த்

த ற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம் அலற எண் -28
117

117

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசினர் மேல்நிலலப்பள்ளி, சூளகிரி-

1.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கீ ழ்த ரு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635117

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3வது பிளாக்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம் அலற எண் -24
118

118

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி, சூளகிரி- 635117

1.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வாணியர் த ரு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்

வாக்காளர்கள் -

ேத் ிய பகு ி

ார்சு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் அலற எண் -29
119

119

அரசினர் மேல்நிலலப்பள்ளி, சூளகிரி-

1.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) முஸ்லீம் த ரு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635117

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
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2
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3

4

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி, சூளகிரி- 635117

1.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) த ாட்டிகிராேம் வார்டு 1 , 2.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும்

,வடக்கு பார்த்

(ஊ) கிருஷ்ணாபாலளயம் வார்டு 1 , 3.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

கிழக்கு பகு ி

ார்சு

கட்டிடம்

121

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காேநாயக்கன்மபட்லட வார்டு 1 , 4.சூளகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மபாகிபுரம் வார்டு
1 , 5.சூளகிரி

121

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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ர்த் ம் சாலல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி, ஏனுமசாலன-

1.ஏனுமசாலன (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஏனுமசாலன வார்டு 1 , 2.ஏனுமசாலன (வ.கி)

635117

ேற்றும் (ஊ) குருேகுட்லட வார்டு 2 , 3.ஏனுமசாலன (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,வடக்கு பார்த்

மேற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தபரியஆலங்கிரி வார்டு 2 , 4.ஏனுமசாலன (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உனிதசட்டி வார்டு
1 , 5.ஏனுமசாலன (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னஆலங்கிரி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

122

122

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.உலகம் (வ.கி) பங்கினப்பள்ளி (ஊ) உலகம் வார்டு 2 , 2.உலகம் (வ.கி)

உலகம்- 635119

பங்கினப்பள்ளி (ஊ) ேிசியளபட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிழக்கு பகு ி
123

123

124

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.உலகம் (வ.கி) பங்கினப்பள்ளி (ஊ) தகாத் குறுக்கி வார்டு 3 , 2.உலகம் (வ.கி)

கூளியம்- 635119

பங்கனப்பள்ளி (ஊ) கூலியம் வார்டு 3 , 3.உலகம் (வ.கி) பங்கினப்பள்ளி (ஊ)

கிழக்கு பகு ி
124

,த ற்கு பார்த்

,த ற்கு பார்த்
ார்சு கட்டிடம்

1.உலகம் (வ.கி) பங்கினப்பள்ளி (ஊ) தகட்டுர் வார்டு 1 , 2.உலகம் (வ.கி)

உலகம்- 635119

பங்கனப்பள்ளி (ஊ) ராேபுரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

குட்தடட்டி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
வடக்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
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125

125

3

126

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.உலகம் (வ.கி) பங்கினப்பள்ளி (ஊ) பருவ ி வார்டு 1 , 2.உலகம் (வ.கி)

மபாகிபுரம்- 635119

பங்கினப்பள்ளி (ஊ) ஆலேரத்துப்பட்டி வார்டு 1 , 3.உலகம் (வ.கி) பங்கினப்பள்ளி

,வடக்கு பார்த்

127

5
Ü¬ùî¢¶
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(ஊ) மபாகிபுரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ நடுநிலலப்பள்ளி, ஒசஹள்ளி-

1.ஓசஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஓசஹள்ளி வார்டு 1 , 2.ஓசஹள்ளி (வ.கி)

635117

ேற்றும் (ஊ) மேல்தோரசப்பட்டி 2 , 3.ஓசஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கிட்டம்பட்டி

,த ற்கு பார்த்

மேற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
127
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4

ார்சு கட்டிடம்
126

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
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வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ துவக்கப்பள்ளி, அஞ்சாலம்-635117

1.ஓசஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கீ ழ்தோரசுபட்டி வார்டு2 , 2.ஓசஹள்ளி (வ.கி)

,வடக்கு பார்த்

ேற்றும் (ஊ) கூட்டூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிழக்கு பகு ி

ார்சு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் (பஞ்சாயத்து சர்வஸ் தசன்டர்)

128

128

ஊ.ஒ துவக்கப்பள்ளி, அஞ்சாலம்-635117

1.ஓசஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அஞ்சாலம்

,வடக்கு பார்த்

ேற்றும் (ஊ) சீனிவாசபுரம் வார்டு 3 , 3.ஓசஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோதுபுரம்

கட்டிடம்

கிழக்கு பகு ி

ார்சு

வார்டு

வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 28 of 69
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4

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி, தசன்னப்பள்ளி-

1.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேல்தகால்லப்பள்ளி வார்டு 1 ,

635117

2.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கீ ழ்தகால்லப்பள்ளி வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
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3.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசன்னப்பள்ளி வார்டு 2 , 4.தசன்னப்பள்ளி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்ன தசன்னப்பள்ளி வார்டு 2 , 5.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி)
ேற்றும் (ஊ) கரகானப்பள்ளி வார்டு 2 , 6.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
தபரியபள்ளம் வார்டு 4 , 7.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எர்ரப்பன்லபல்
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

130

130

ஊ.ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி, தசன்னப்பள்ளி-

1.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சுண்டகிரி வார்டு 2 , 2.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி)

635117

ேற்றும் (ஊ) த ாட்டூர் வார்டு 2 , 3.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,த ற்கு பார்த்

மேற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்

கூராக்கனப்பள்ளி வார்டு2 , 4.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேடுப்பள்ளிகாடு
வார்டு

131

131

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பந் ர் குட்லட வார்டு 4 , 2.தசன்னப்பள்ளி

முருக்கானப்பள்ளி - 635117

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) முருக்கானப்பள்ளி வார்டு 4 , 3.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மேற்கு பகு ி

,த ற்கு

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) கர்னப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள்

132

132

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எலகோக்கனப்பள்ளி வார்டு 3 ,

மேடுப்பள்ளி- 635117

2.தசன்னப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேடுப்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

த ற்கு பகு ி

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 29 of 69
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2

133

133
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3

4

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி,

1.ம வர் குட்டப்பள்ளி(வ.கி)இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (ஊ) ம வர் குட்டப்பள்ளி

இம்ேிடிநாயகன்பள்ளி- 635117
பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

,கிழக்கு

த ற்கு பகு ி பு ிய ார்சு

கட்டிடம்

வார்டு 2 , 2.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பால்தஜானநட்டு வார்டு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 , 3.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி வார்டு
3 , 4.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ராம்நகர் வார்டு 3 ,
5.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பார ி புரம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

134

134

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசாரக்காயலப்பள்ளி வார்டு 1 ,

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி
தசாரக்காயலப்பள்ளி- 635117
பார்த்

மேற்கு பகு ி

,த ற்கு

ார்சு கட்டிடம்

2.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபரியமபட்ப்பள்ளி வார்டு 2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னமபடப்பள்ளி வார்டு 2 ,
4.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆட்டுக்காரன்தகாட்டாய் வார்டு 2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

135

135

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கருகூர் வார்டு 4 ,

சின்னகானப்பள்ளி- 635117

2.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னகானப்பள்ளி வார்டு 4 ,

பார்த்

மேற்கு பகு ி

,வடக்கு

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ராோபுரம் வார்டு 4 ,
4.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புளியரசி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

136

136

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கும்ேனுர் வார்டு 4 ,

சீக்கலப்பள்ளி- 635117

2.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மவட்டியம்பட்டி வார்டு 4 ,

த ற்கு பகு ி

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

3.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சீகலப்பள்ளி வார்டு 4 ,
4.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சாேனுர் வார்டு 4 ,
5.இம்ேிடிநாயக்கனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 30 of 69

ிப்பம்பட்டி வார்டு 4 ,
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3
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4

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி பீர்பள்ளி- 635117
,வடக்கு பார்த்

138
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கிழக்கு பகு ி

ார்சு

1.பாலதகாண்டராயனதுர்கம் வ.கி) மேலுேலல (ஊ) பாலதகாண்டராயனதுர்கம்
வார்டு

5 , 2.பீருப்பள்ளி (வ.கி) மேலுேலல (ஊ) பீர்பள்ளி வார்டு

6 ,

கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ. ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி பீர்பள்ளி- 635117

1.பீருப்பள்ளி (வ.கி) மேலுேலல (ஊ) ேல்லசந் ிரம் வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு பார்த்

மேற்கு பகு ி

ார்சு

வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
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கட்டிடம்
139

139

அரசு உயாீா் நிலலப்பள்ளி எர்ரன்டப்பள்ளி- 1.எர்ரண்டபள்ளி(வ.கி) மேலுேலல (ஊ) எர்ரண்டபள்ளி வார்டு
635117

,கிழக்கு பாாாாீா்த்

ேத் ிய

ாாாாீா்சு கட்டிடம்
140

141

140

141

(வ.கி) மேலுேலல (ஊ) சின்ன எர்ரண்டண்டப்பள்ளி வார்டு

1.மேலுேலல (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேலுேலல, வார்டு

635117

ேற்றும் (ஊ) அப்பாஸ்தகாட்டாய் வார்டு

மேற்கு பகு ி

1 , 2.மேலுேலல (வ.கி)

1 , 3.மேலுேலல (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

சிதேண்ட்ஷட் கூலர கட்டிடம்

மபா குட்லட வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி பிக்கனப்பள்ளி-

1.மேலுேலல (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேலுேலல, வார்டு

635117

ேற்றும் (ஊ) அப்பாஸ்தகாட்டாய் வார்டு

,வடக்கு பார்த்

9 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி, மேலுேலல,த ற்குபார்த்

8 , 2.பீருப்பள்ளி

மேற்கு பகு ி

ேலபார் இரட்லட ஓட்டு கூலர கட்டிடம்

1 , 2.மேலுேலல (வ.கி)

1 , 3.மேலுேலல (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

மபா குட்லட வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 31 of 69
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3
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4

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி, சாேல்பள்ளம்-

1.மேலுேலல (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேலுேலல, வார்டு

635117

ேற்றும் (ஊ) அப்பாஸ்தகாட்டாய் வார்டு

,வடக்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்
143

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1 , 2.மேலுேலல (வ.கி)

1 , 3.மேலுேலல (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மபா குட்லட வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி, சாேல்பள்ளம்-

1. மேலுேலல (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபரியகு ிபாலா வார்டு 4

635117

99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்

மேற்குபகு ி

Ü¬ùî¢¶
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ார்சு கட்டிடம்
144

145

144

145

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ப ிேடுகு (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ப ிேடுகு வார்டு 1 , 2.ப ிேடுகு (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

நடுநிலலப்பள்ளி,ப ிேடுகு 635121

சூமடகவுண்டனூர் வார்டு 2 , 3.ப ிேடுகு (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகாரலப்பள்ளி

,த ற்கு பார்த்

வார்டு

146

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.பாலனப்பள்ளி (வ.கி) ப ிேடுகு (ஊ) பாலனப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.பாலனப்பள்ளி

பாலனப்பள்ளி 635121

(வ.கி) ப ிேடுகு (ஊ) எடிபள்ளி வார்டு 1(ே)2 , 3.பாலனப்பள்ளி (வ.கி) ப ிேடுகு

வடக்கு பகு ி

146

ஓட்டு கட்டிடம்

,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

1.பாலனப்பள்ளி (வ.கி) ப ிேடுகு (ஊ) ஓட்டப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.பாலனப்பள்ளி

பாலனப்பள்ளி 635121

(வ.கி) ப ிேடுகு (ஊ) கல்லமுரு வார்டு 2 , 3.பாலனப்பள்ளி (வ.கி) ப ிேடுகு (ஊ)

,வடக்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) மபாடூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி
ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சிகரலப்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 32 of 69

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

147

147
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Ü¬ùî¢¶
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3

4

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி, ர்த் ம் 1. ர்த் ம் (வ.கி) ப ிேடுகு (ஊ)
635121

,வடக்கு பார்த்

மேற்கு பகு ி

ர்த் ம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
148

148

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி மக

1. ர்த் ம் (வ.கி) ப ிேடுகு (ஊ) மபாடூர் வார்டு

என் புதூர் 635121

வாக்காளர்கள் -

வடக்கு பகு ி
149

149

,மேற்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
ர்த் ம் 635121

2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,த ற்கு பார்த்

1. ர்த் ம் (வ.கி) ப ிேடுகு (ஊ)
ார்சு

ரணி சத் ிரம் வார்டு

2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம்
150

151

150

151

ஊராட்சி ஒன்றிய

1. ர்த் ம் (வ.கி) குரியனப்பள்ளி (ஊ) சின்னபத் லப்பள்ளி வார்டு

துவக்கப்பள்ளி,தபரியபத் லப்பள்ளி

(வ.கி) குரியனப்பள்ளி (ஊ) தபரியபத் லப்பள்ளி வார்டு

635121

குரியனப்பள்ளி (ஊ) குரியனப்பள்ளி

,வடக்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

வார்டு

2 , 2. ர்த் ம்

2 , 3. ர்த் ம் (வ.கி)

1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.ஹமளகுந் ாணி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஹமளகுந் ாணி, ஆ ி ிராவிடர் த ரு,

அமளகுந் ானி 635121

வார்டு

கிழக்கு பகு ி

,வடக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

1 , 2.ஹமளகுந் ாணி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஹமளகுந் ாணி வார்டு 1 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1

2

152

152

153

154

1.குரியனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குரியனப்பள்ளி வார்டு

குரியனப்பள்ளி 635121

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கரியசந் ிரம் வார்டு

155

156

சித் ப்பன் தகாட்டாய் வார்டு

2 , 3.குரியனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

நல்லூர் 635121

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நல்லூர் வார்டு

,கிழக்கு பார்த்

த ற்கு

ார்சு கட்டிடம்

பீேகானப்பள்ளி வார்டு

1 , 2.குரியனப்பள்ளி

வார்டு

2 , 2.ஹமளகுந் ாணி

2 , 3.ஹமளகுந் ாணி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

1.மநரலகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எட்டிப்பள்ளி வார்டு 2 , 2.மநரலகிரி (வ.கி) ேற்றும்

எட்டிப்பள்ளி 635121

(ஊ) எட்டிப்பள்ளி

ார்சு கட்டிடம்

பலழய காலனி வார்டு 2 , 3.மநரலகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

1.மநர்லகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மநர்லகிரி வார்டு 1 , 2.மநரலகிரி (வ.கி) ேற்றும்

மநரலகிரி 635121

(ஊ) வள்ளி நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மநரலகிரி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எட்டிப்பள்ளி மராடு வார்டு 1 ,

மநரலகிரி 635121

2.கங்மகாஜிதகாத்தூர் (வ.கி) மநர்லகிரி (ஊ) ம வர்குந் ாணி வார்டு

வடக்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

எட்டிப்பள்ளி பு ிய காலனி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
,த ற்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
,வடக்கு பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

1.ஹமளகுந் ாணி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காந் ி நகர்

மேற்கு பகு ி
156

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

கிழக்கு பகு ி
155

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

பகு ி
154

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

வடக்கு பகு ி

153

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1
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157

157

3

158

159

4
1.ேணவாரனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேணவாரனப்பள்ளி கிழக்கு வார்டு

ேணவாரனப்பள்ளி 635121

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மேற்கு பகு ி

,த ற்கு

1,2 ,

1.ேணவாரனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேணவாரனப்பள்ளி மேற்கு வார்டு

1,2 ,

ேணவாரனப்பள்ளி 635121

2.ேணவாரனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகால்லப்பள்ளிதகாட்டாய் வார்டு

3 ,

கிழக்கு பகு ி

,த ற்கு

ார்சு கட்டிடம்

1.ேணவாரனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகால்லப்பள்ளி வார்டு 3 ,

தகால்லப்பள்ளி - 635121

2.ேணவாரனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) காசிரிகானப்பள்ளி வார்டு 3 ,

கிழக்கு பகு ி

,த ற்கு
ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பார்த்

159

Ü¬ùî¢¶
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பார்த்

158

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.ேணவாரனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சீரனப்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

160

160

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ேணவாரனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகங்கேடுகு வார்டு 4 ,

சிங்கிரிப்பள்ளி- 635121

2.ேணவாரனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிங்கிரிப்பள்ளி வார்டு 4 ,

ார்சு கட்டிடம்

,கிழக்கு பார்த்

3.ேணவாரனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) எப்ரி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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2

161

161

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) யாலனகல்த ாட்டி வார்டு

மஜடுதகாத்தூர் 635121

(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) மஜடுதகாத்தூர் வார்டு

3 , 3.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

மஜடுதகாத்தூர் மேல் தகாட்டாய் வார்டு 1

3 , 4.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

த ற்கு பகு ி

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

3 , 2.நாச்சிக்குப்பம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காரகுப்பம் வார்டு 1 3,4 , 5.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) முருகன் மகாயில்
வார்டு 1

4 , 6.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கடவரப்பள்ளி வார்டு 1 3,4 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 162

162

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கத் ிரிப்பள்ளி வார்டு 3 , 2.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி)

நாச்சிகுப்பம் 635121

ேற்றும்(ஊ) பண்ணப்பள்ளி வார்டு 1 , 3.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்
163

163

164

1.கங்மகாஜிதகாத்தூர் (வ.கி) மநர்லகிரி (ஊ)

சின்னதகாத்தூர் 635121

2.கங்மகாஜிதகாத்தூர் (வ.கி) மநர்லகிரி (ஊ) சின்னதகாத்தூர்

,வடக்கு

ார்சு கட்டிடம்

165

ங்காடிகுப்பம்

வார்டு

1 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி B

1.கங்மகாஜிதகாத்தூர் (வ.கி) ஐபிகானப்பள்ளி (ஊ) மகாட்டூர் வார்டு

தகாத்தூர் 635121

2.கங்மகாஜிதகாத்தூர் (வ.கி) ஐபிகானப்பள்ளி (ஊ) பாராேல்லூர் வார்டு

,வடக்கு பார்த்

3 ,

3.கங்மகாஜிதகாத்தூர் (வ.கி) மநர்லகிரி (ஊ) தகாத் கிருஷ்ணப்பள்ளி வார்டு
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கங்மகாஜிதகாத்தூர் (வ.கி) ஐபிகானப்பள்ளி (ஊ) ஐபிகானப்பள்ளி வார்டு 1 ,

ஐபீகனப்பள்ளி 635121

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 36 of 69

Ü¬ùî¢¶
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2 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
வடக்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 1 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ார்சு கட்டிடம்
165

1,2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி
பார்த்

164

நாச்சிக்குப்பம் வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

166

166

167

168

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கங்மகாஜிதகாத்தூர் (வ.கி) சிந் கும்ேனப்பள்ளி (ஊ) ஜகன்னா புரம் வார்டு

கங்மகாஜிதகாத்தூர் 635121

2.சிந் கும்ேனப்பள்ளி (ஊ) கங்மகாஜி தகாத்தூர் வார்டு

கிழக்கு பகு ி

,வடக்கு

ார்சு கட்டிடம்

2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

1.கங்மகாஜிதகாத்தூர் (வ.கி) சிந் கும்ேனப்பள்ளி (ஊ) எடயரப்பள்ளி வார்டு

சிந் கும்ேனப்பள்ளி 635121

2.சிந் கும்ேனப்பள்ளி (ஊ) சிந் கும்ேனப்பள்ளி வார்டு

கிழக்கு பகு ி

,வடக்கு

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

1.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) மஜடுதகாத்தூர் வார்டு

க ிமரப்பள்ளி 635121

(வ.கி) ேற்றும்(ஊ) கத் ிரிப்பள்ளி வார்டு

வடக்கு பகு ி சிதேண்ட் ஷட்கட்டிடம்

1 ,

4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
,மேற்கு பார்த்

3 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பார்த்

168

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

பார்த்

167

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

நந் குண்டலப்பள்ளி வார்டு
ர்ேபுரி வார்டு

3 , 2.நாச்சிக்குப்பம்

3 , 3.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 , 4.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) பலழய

4 , 5.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) தசட்டுலூர் வார்டு

5,4 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 169

169

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ) காரகுப்பம் வார்டு

க ிமரப்பள்ளி 635121

ேற்றும்(ஊ) கடவரப்பள்ளி வார்டு

,மேற்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி சிதேண்ட் ஷட்கட்டிடம்

முருகன் மகாயில் வார்டு

3,4 , 2.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி)

3,4 , 3.நாச்சிக்குப்பம் (வ.கி) ேற்றும்(ஊ)

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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1

2

170

170

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ம்ோண்டரப்பள்ளி 635121

171

மேற்கு பகு ி

ேத் ிய பகு ி
172

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
மேற்கு பகு ி

173

174

,த ற்கு பார்த்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
வடக்கு பகு ி

,கிழக்கு பார்த்

ம்ோண்டரப்பள்ளி வார்டு 1 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

1.கங்கேடுகு (வ.கி)

ம்ோண்டரப்பள்ளி (ஊ) சின்ன

2 , 2.கங்கேடுகு (வ.கி)

ம்ோண்டரப்பள்ளி (ஊ)

ம்ோண்டரப்பள்ளி

ிம்ேசந் ிரம் வார்டு

வார்டு

2

3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.நாடுவனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாடுவனப்பள்ளி வார்டு

1 , 99.அயல்நாடு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.நாடுவனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

ாசிரப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
ாசிரிப்பள்ளி 635121
வடக்கு பகு ி

ம்ோண்டரப்பள்ளி (ஊ)

ார்சு கட்டிடம்

ாசிரிப்பள்ளி 635121

174

,வடக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

ாசிரிப்பள்ளி 635121

173

,வடக்கு

1.கங்கேடுகு (வ.கி)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
ிம்ேசந் ிரம் - 635121

172

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

பார்த்

171
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,கிழக்கு பார்த்

1.நாடுவனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அத் ிகுண்டா வார்டு 2 , 2.நாடுவனப்பள்ளி
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேலூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ார்சு கட்டிடம்
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1

2

175

175
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேஜத் த ரு

(உருது), மவப்பனப்பள்ளி 635121

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்

த ற்கு பகு ி

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு

கட்டிடம்
176

177

176

177

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கவுண்டர் த ரு வார்டு 1 ,

(உருது), மவப்பனப்பள்ளி 635121

2.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அர்ஜனர் காலனி வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்

3.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வாணியர் த ரு வார்டு

178

ார்சு கட்டிடம்

2 ,

4.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபாம்பிடி மபட் வார்டு

2 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ( ேிழ்)

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அரிஜன காலனி வார்டு

2 , 99.அயல்நாடு

மவப்பனப்பள்ளி 635121

வாழ் வாக்காளர்கள் -

வடக்கு பகு ி

178

த ற்கு

,மேற்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ( ேிழ்)

1.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) லச்சுேி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

மவப்பனப்பள்ளி 635121

வாக்காளர்கள் -

பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

த ற்கு பகு ி

,கிழக்கு
ார்சு கட்டிடம்
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2
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ( ேிழ்)

1.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபாம்ேடி மபட்லட வார்டு 2 ,

மவப்பனப்பள்ளி 635121

2.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தேயின் மராடு வார்டு

த ற்கு பகு ி

,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

3.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

2 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ளி மகாட்டூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

வாழ் வாக்காளர்கள் 180

180

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மவப்பனப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

(த லுங்கு) மவப்பனப்பள்ளி 635121

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்

த ற்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு

கட்டிடம்
181

181

ஊ ஒ துவக்கப்பள்ளி (த லுங்கு)

1.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அரியனப்பள்ளி வார்டு

3 ,

மவப்பனப்பள்ளி 635121

2.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உண்டிக நத் ம் வார்டு

4 ,

3.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இருளர் காலனி வார்டு

4 ,

பார்த்

வடக்கு

,கிழக்கு

ார்சு கட்டிடம்

4.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அர்ஜனா காலனி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1

2

182
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னதபாம்ேரசனப்பள்ளி வார்டு 4 ,

(த லுங்கு)சின்னதபாம்ேரசனப்பள்ளி

2.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபரியதபாம்ேரசனப்பள்ளி வார்டு

635121

3.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,கிழக்கு பார்த்

த ற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

4 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ளிக்மகாட்டுர் வார்டு 4 , 4.மவப்பனப்பள்ளி

ாசன்மபாயன் தகாட்டாய் வார்டு

4 , 5.மவப்பனப்பள்ளி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஜவார் தபாம்ேரசனப்பள்ளி வார்டு

4 , 6.மவப்பனப்பள்ளி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபாம்ேரசனப்பள்ளி அரிசன காலனி வார்டு 4 ,
7.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சம்பங்கி தகாட்டாய் வார்டு

5 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 183

183

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாமண கவுண்டனூர்,

மகாமன கவுண்டனூர் - 635121

2.மவப்பனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தஜய் நகர் வார்டு

பார்த் கிழக்கு பகு ி

184

184

,த ற்கு

ார்சு கட்டிடம்

வார்டு

5 ,

5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் -

அரசு தபண்கள் மேல்நிலலப்பள்ளி,

1.சிகரோகனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பூ ிமுட்லு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மவப்பனஹள்ளி 635121

வாக்காளர்கள் -

பார்த்

வடக்கு பகு ி

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
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1

2

185

185

3

186

187

4
1.சிகரோகனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பூ ிமுட்லு இராேர் மகாயில் த ரு

மவப்பனஹள்ளி 635121

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

த ற்கு பகு ி

1.சிகரோகனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ராேர் மகாவில் எம்ஜிஆர் நகர் வார்டு

மவப்பனஹள்ளி 635121

, 2.சிகரோகனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேட்டுபாலளயம் வார்டு 1 ,

லேயப்பகு ி

,கிழக்கு
ார்சு கட்டிடம்

1.சிகரோகனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகாங்கனப்பள்ளி வார்டு 4 ,

தகாங்கனப்பள்ளி 635121

2.சிகரோகனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகா.தகாத்தூர் வார்டு 4 ,

,வடக்கு

ஓட்டுகட்டிடம்

3.சிகரோகனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இருளர் காலணி வார்டு
4.சிகரோகனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பண்மடரல் வார்டு

188

188

சிகரோனப்பள்ளி 635121

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ார்சு கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 42 of 69
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4 , 99.அயல்நாடு

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.சிகரோகனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ம ாட்டகணோ வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி
,த ற்கு

1

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

அரசு தபண்கள் மேல்நிலலப்பள்ளி,
பார்த்

187
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அரசு தபண்கள் மேல்நிலலப்பள்ளி,
பார்த்

186
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.சிகரோகனப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சிகரோகனப்பள்ளி வார்டு 2,3 ,

சிகரோனப்பள்ளி 635121

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்

190

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

கிழக்கு பகு ி

,த ற்கு
ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி) நாடுவனப்பள்ளி (ஊ)

துவக்கப்பள்ளி, ட ாலர 635121

2.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி) நாடுவனப்பள்ளி (ஊ) குட்டப்பள்ளி

,கிழக்கு பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பகு ி

ார்சு

கட்டிடம்

டத் ாலர வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3,4 ,

வார்டு

5 ,

3.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி) நாடுவனப்பள்ளி (ஊ) குருவதரட்டி மபாடு வார்டு
, 4.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி) நாடுவனப்பள்ளி (ஊ) இராேசந் ிரம்

வார்டு

5
2,5 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 191

191

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ட ாலர 635121
ார்சு கட்டிடம்

,வடக்கு பார்த்

1.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி) நாடுவனப்பள்ளி (ஊ)
வார்டு

டத் லர மூஸ்லீம் த ரு

3,4 , 2.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி) நாடுவனப்பள்ளி (ஊ)

அரிஜன காலனி வார்டு

டத் ாலர

4 , 3.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி) நாடுவனப்பள்ளி (ஊ)

குருவதரட்டிமபாடுர் வார்டு

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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2
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி) நாடுவனப்பள்ளி (ஊ) ோட்டு ேந்ல

ராேச்சந் ிரம் 635121

2.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி) நாடுவனப்பள்ளி (ஊ) ராேசந் ிரம் தும்ேிசி

,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

தகாட்டாய் வார்டு

வார்டு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 ,

5 , 3.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி) நாடுவனப்பள்ளி (ஊ)

ராேசந் ிரம் கீ ழ் த ரு வார்டு

5 , 4.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி) நாடுவனப்பள்ளி

(ஊ) ராேசந் ிரம் குட்ட தகால்லல வார்டு
ேல்தலரிப்பன் தகாட்டாய் வார்டு

5 , 5.நாடுவனப்பள்ளி (ஊ) ராேசந் ிரம்

5 , 6.இனாம்குட்டப்பள்ளி (வ.கி)

நாடுவனப்பள்ளி (ஊ) ராேசந் ிரம் ேீ னப்பன் தகாட்டாய் வார்டு

5 , 99.அயல்நாடு

வாழ் வாக்காளர்கள் 193

193

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,

1.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆவுகானப்பள்ளி வார்டு

விருப்பசந் ிரம் 635115

2.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புரம் வார்டு

த ற்கு பகு ி

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

ேற்றும் (ஊ) விருப்பசந் ிரம் கூட்டு மராடு வார்டு
ேற்றும் (ஊ) விருப்பசந் ிரம் வார்டு
தகாட்டமூர் வார்டு

194

194

4 , 3.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி)
4 , 4.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி)

4 , 5.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி ,

1.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கீ ழ் தகாண்டப்பநாயணப்பள்ளி வார்டு

ஆவல்நத் ம் 635121

2.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேல் தகாண்டப்பநாயணப்பள்ளி வார்டு

மேற்கு பகு ி

,வடக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 ,

3.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆவல்நத் ம் வார்டு
(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபங்களூரான் குட்லட வார்டு
ேற்றும் (ஊ) பந் லூர் வார்டு

1 ,

1 , 4.தசன்னசந் ிரம்

1 , 5.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி)

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 44 of 69

1 ,
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1

2

195

195
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.வி.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) சின்னேனவாரனபள்ளி (ஊ) சின்னேனவாரனபள்ளி

சின்னேணவாரனப்பள்ளி 635121

வார்டு

,வடக்கு பார்த்

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்,மேற்கு

பகு ி
196

196

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.வி.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) சின்னேனவாரனபள்ளி (ஊ) ோேிடிகானப்பள்ளி வார்டு

ோேிடிகானப்பள்ளி 635121

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்

197

197

ார்சு கட்டிடம்,மேற்கு பகு ி

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.வி.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) சின்னேனவாரனபள்ளி (ஊ) ஜிங்களுர்

ஜிங்களுர் 635121

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ேத் ிய பகு ி
198

198

199

,கிழக்கு பார்த்

வார்டு

1,2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு

1,2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.வி.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) சின்னேனவாரனபள்ளி (ஊ) ஜிங்களுர்

ஜிங்களுர் 635121

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

வடக்கு
199

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசன்னசந் ிரம்

தசன்னசந் ிரம் 635115

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிழக்கு பகு ி

,த ற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) முல்லலயூர் வார்டு

தசன்னசந் ிரம் 635115

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இருளர் காலனி வார்டு

,வடக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

(ஊ) மபட்டப்பனூர் வார்டு
வார்டு

2 , 2.தசன்னசந் ிரம்

2 , 3.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 , 4.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஆசாத் நகர்

2 , 5.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு

6.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தசன்னசந் ிரம் காலனி வார்டு

2 ,
2 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 201

201

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வராகசந் ிரம் வார்டு

வராகசந் ிரம் 635115

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வராகசந் ிரம் காலனி வார்டு

,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

ேற்றும் (ஊ) பச்சம்ோள் தகாட்டாய் வார்டு
(ஊ) உப்பு குண்டலப்பள்ளி வார்டு
பந் லூர் வார்டு

3 , 2.தசன்னசந் ிரம்

3 , 3.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 , 4.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும்

3 , 5.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

3 , 6.தசன்னசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பார ிபுரம் வார்டு

3,4 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 202

202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.பீோண்டப்பள்ளி (வ.கி) குப்பச்சி பாலற (ஊ)பீோண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

குப்பச்சிப்பாலற 635121

குப்பச்சி பாலற வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்

வடக்கு பகு ி

,கிழக்கு
ார்சு கட்டிடம்
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3
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.பீோண்டப்பள்ளி (வ.கி) குப்பச்சி பாலற (ஊ)பீோண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

குப்பச்சிப்பாலற 635121

குப்பச்சி பாலற வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கிழக்கு பகு ி

204

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,த ற்கு பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பீோண்டப்பள்ளி (வ.கி) குப்பச்சி பாலற (ஊ) குந் ப்பள்ளி வார்டு 1 ,

துவக்கப்பள்ளி,குந் ப்பள்ளி 635121

2.பீோண்டப்பள்ளி (வ.கி) குப்பச்சி பாலற (ஊ) லக்கபத் லப்பள்ளி வார்டு 2 ,

,மேற்கு பார்த்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

த ற்கு பகு ி ஓட்டு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பீோண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேஜராவட்டூர் வார்டு 2 , 2.பீோண்டப்பள்ளி

தகால்லப்பள்ளி 635115

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாலறயூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
206

206

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பீோண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புளியஞ்மசரி வார்டு 4 , 2.பீோண்டப்பள்ளி

பீோண்டப்பள்ளி 635115

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேலூர் பீோண்டப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பார்த்
207

207

,கிழக்கு

ார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பீோண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கீ ழூர் பீோண்டப்பள்ளி வார்டு 1 ,

பீோண்டப்பள்ளி 635115

2.பீோண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மேலூர் பிோண்டப்பள்ளி வார்டு 1, 2 ,

பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு

3.பீோண்டப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகால்லப்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.ோரசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கம்ோளர்வ ி, பிராேணர்வ ி, கும்பறவ ி

ோரசந் ிரம் 635121

வார்டு 1 , 2.ோரசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வன்னியர்வ ி, முஸ்லிம்வ ி வார்டு

வடக்கு பகு ி
209

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.ோரசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தநடுசாலல வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

தநடுசாலல 635121

வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
210

210

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ோரசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாரல்நத் ம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

தகாரல்நத் ம் 635121

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
211

211

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி.

1.ோரசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நரனிகுப்பம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நரணிகுப்பம் 635121

வாக்காளர்கள் -

த ற்கு பகு ி
212

212

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.ோரசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பலிஜா நாயுடு வ ி, முஸ்லிம் வ ி வார்டு 5 ,

வமராஜிப்பள்ளி 635121

2.ோரசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) வமராஜிபள்ளி ேராட்டியர்வ ி, தவள்ளாளர் வ ி

மேற்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,த ற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

வார்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1

2

213

213

3

214

215

தநடுேரு ி 635121

வாக்காளர்கள் -

216

,வடக்கு பார்த்

1.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோம பள்ளி வார்டு

ோம ப்பள்ளி 635121

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்

1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2,3 , 2.ோம ப்பள்ளி (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வி

1.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சூலாேலல வார்டு

ோம ப்பள்ளி 635121

ேற்றும் (ஊ) சின்ன சூலாேலல வார்டு

,கிழக்கு பார்த்

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வி

1.வி.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோம ப்பள்ளி

ோம ப்பள்ளி 635121

2.வி.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அத் ிகுண்டா வார்டு

வடக்கு பகு ி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வி

த ற்கு பகு ி

216

4
1.ோரசந் ிரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தநடுேரு ி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

த ற்கு பகு ி

215

Ü¬ùî¢¶
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
மேற்கு பகு ி

214

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்னதகாத்தூர் வார்டு
வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 49 of 69

வார்டு

1 ,
2 , 3.வி.ோம ப்பள்ளி

4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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217

217

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வி

1.வி.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பந் ிகுறிக்கி வார்டு

ேம ப்பள்ளி 635121

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சூலாேலல வார்டு

,த ற்கு பார்த்

ேங்களுர் ஓடு கட்டிடம்

(ஊ) சின்னசூலாேலல வார்டு
சின்னோம ப்பள்ளி

218

218

219

220

221

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

(உருது) எகட ாம்பள்ளி 635121

வார்டு

,த ற்கு

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.மகாடிப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பலழய மகாடிப்பள்ளி வார்டு1 , 2.மகாடிப்பள்ளி

மகாடிப்பள்ளி 635115

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புதுமகாடிப்பள்ளி வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

1.மகாடிப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டப்பள்ளி வார்டு2 , 2.மகாடிப்பள்ளி (வ.கி)

மகாடிப்பள்ளி 635115

ேற்றும் (ஊ) சீமலப்பள்ளி வார்டு2 , 3.மகாடிப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

1.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேகாராஜகலட வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ேகாராஜாகலட 635120

வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சீமலப்பள்ளி காட்டுதகாட்டாய் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
மேற்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி
வடக்கு பகு ி

221

2,3 , 3.வி.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

2 , 4.வி.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

1.வி.ோம ப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபான்னப்பகவனப்பள்ளி (மூஸ்லிம்பூர்)

மேற்கு பகு ி
220

வார்டு

5
Ü¬ùî¢
¶
3 , 2.வி.ோம ப்பள்ளி
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,
பார்த்

219
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ார்சு கட்டிடம்
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1

2

222

222

3

223

224

ேகாராஜாகலட 635120

2.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேகாராஜாகலட காலனி வார்டு 2 ,

225

,த ற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் 1.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தகால்லூர் வார்டு 4 , 2.நாரலப்பள்ளி (வ.கி)

ேகாராஜாகலட 635120

ேற்றும் (ஊ) முஸ்லீம் தகாட்டாய்கள் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

1.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நலகுண்டலப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

நலகுண்டலப்பள்ளி 635120

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

மேற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
,வடக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபரியம ாப்பு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

பார்த்

225

4
1.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேகாராஜகலட அக்ரஹாரம், வார்டு 2 ,

வடக்கு பகு ி
224
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
மேற்கு பகு ி

223
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஜருகூர் வார்டு 4 , 2.நாரலப்பள்ளி (வ.கி)

சிந் கம்பள்ளி - 635120

ேற்றும் (ஊ) சிந் கம்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்
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226
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாரலப்பள்ளி காலனி

வார்டு

நாரலப்பள்ளி 635120

2.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) நாரலப்பள்ளி

5 , 3.நாரலப்பள்ளி

வடக்கு பகு ி

,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) முலுக்கலப்பள்ளி
(ஊ) லபரகவுண்டனூர்
சின்னசாக்கனாவூர்
தபரியசக்கனாவூர்

227

227

228

வார்டு

வார்டு
வார்டு

வார்டு

6 , 5.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

6 , 6.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

1.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஏக்கல் நத் ம்

ஏக்கல்நத் ம் 635120

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்

வார்டு

5 ,

வார்டு

1 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ) பில்லனகுப்பம் வார்டு 1 ,

பில்லனகுப்பம் 635115

2.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ) பில்லனகுப்பம் ஆ ி ிராவிடர்

கிழக்கு பகு ி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 , 4.நாரலப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி
வடக்கு பகு ி

228

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

,வடக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

காலணி, மபாயர் காலணி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார , 3.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ)

பில்லனகுப்பம் தகாட்டாய் வார்டு 1 , 4.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ)
வசந் ப்பள்ளி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 229

229

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ளவாய்பள்ளி 635115
ார்சு கட்டிடம்

,கிழக்கு பார்த்

1.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ) பில்லனகுப்பம் மஜாகிர் தகாட்டாய்
வார்டு 1 , 2.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ)
3.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ)

ளவாய்பள்ளி வார்டு 2 ,

ளவாய்பள்ளி ஜாலட

வார்டு 2 ,

4.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ) பண்டப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 52 of 69

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

230

230

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி மக.
ிப்பனப்பள்ளி 635115
த ற்கு பகு ி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

1.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ) மக.

ிப்பனப்பள்ளி வார்டு 3 ,

2.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ) பாம்புகாரன் தகாட்டாய் வார்டு 3 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ) சா னப்பள்ளி மஜாகிர் தகாட்டாய்
வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

231

231

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி மக.
ிப்பனப்பள்ளி 635115

,கிழக்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி கட்டிடம்

1.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ) சித் ன் தகாட்டாய் வார்டு 4 ,
2.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ) சா னப்பள்ளி வார்டு 4 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) பில்லனகுப்பம் (ஊ) பமலரிப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

232

232

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி, ராோபுரம்

1.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குந் ாரப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635115

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 வது பிளாக் அலற எண்.5
233

233

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி, ராோபுரம்

1.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ராோபுரம் வார்டு 1 , 2.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி)

635115

ேற்றும் (ஊ) சின்ன குந் ாரப்பள்ளி வார்டு 1 , 3.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,கிழக்கு பார்த்

த ற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம் 3வது பிளாக் அலற

234

234

நண்டுப்பட்டி வார்டு 2 , 4.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாஞ்சாலி நகர்

எண்.6

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) சாேந் ேலல (ஊ) சாேந் ேலல வார்டு 3 ,

சாேந் ேலல 635115

2.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) சாேந் ேலல (ஊ) ஒண்டியூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

மேற்கு பகு ி

,வடக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -
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9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

235

235

236

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி குட்டுர்

1.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) சாேந் ேலல (ஊ) குட்டூர் வார்டு 4 , 2.குந் ாரப்பள்ளி

635115

(வ.கி) சாேந் ேலல (ஊ) சின்னகுட்டூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்

வடக்கு பகு ி

237

1.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) சாேந் ேலல (ஊ) பச்சிகானப்பள்ளி வார்டு 1 ,

பச்சிகானப்பள்ளி 635115

2.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) சாேந் ேலல (ஊ) தபத் ம்பட்டி வார்டு 2 ,

,த ற்கு

ார்சு கட்டிடம்

மேகலசின்னம்பள்ளி 635120

238

238

239

,வடக்கு

1.மகா ிகுட்லப்பள்ளி (வ.கி) மேகல சின்னம்பள்ளி (ஊ) ோட்டு ஓணி வார்டு 1 (ே)
,வடக்கு

கிழக்கு பகு ி 2வது பிளாக்

ார்சு கட்டிடம்
அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி ,
மேகலசின்னம்பள்ளி 635120
பார்த்

1 (ே) 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்கு பகு ி 1வது பிளாக்

மேகலசின்னம்பள்ளி 635120

239

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மகா ிகுட்லப்பள்ளி (வ.கி) மேகல சின்னம்பள்ளி (ஊ) மகா ிகுட்லப்பள்ளி வார்டு

ார்சு கட்டிடம்
அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி ,
பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.குந் ாரப்பள்ளி (வ.கி) சாேந் ேலல (ஊ) பி.தகாத்தூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி ,
பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பார்த்

237
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3

ார்சு கட்டிடம்
236

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

வடக்கு பகு ி

2 , 2.மகா ிகுட்லப்பள்ளி (வ.கி) மேகல சின்னம்பள்ளி (ஊ) மேகல சின்னம் பள்ளி
கிழக்கு வார்டு 1 (ே) 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மகா ிகுட்லப்பள்ளி (வ.கி) மேகல சின்னம்பள்ளி (ஊ) மேகல சின்னம் பள்ளி

,மேற்கு

ார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மேற்கு

வார்டு 3 , 2.மகா ிகுட்லப்பள்ளி (வ.கி) மேகல சின்னம்பள்ளி (ஊ)

மேகல சின்னம் பள்ளி

கிழக்கு வார்டு 3 , 3.மகா ிகுட்லப்பள்ளி (வ.கி) மேகல

சின்னம்பள்ளி (ஊ) மகா ிகுட்லப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

240

240

3
மேகலசின்னம்பள்ளி 635120

241

241

கிழக்கு பகு ி

243

242

243

,த ற்கு

வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(உருது),

1. கல்லுகுறிக்கி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபஜ்மஜகவுண்டன் புதூர் ம ாட்டம் வார்டு 3

B.G.புதூர் 635001

2. கல்லுகுறிக்கி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கல்நாய்க்கன் பள்ளம் வார்டு 3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.கல்லுகுறிக்கி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபாஜ்மஜகவுண்டன் புதூர் (தகாத்தூர்)

B.G.புதூர் 635001

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்
ார்சு கட்டிடம்

,த ற்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி கட்டிடம்

99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) மபா ியநாயனப்பள்ளி வார்டு

பார்த்

244

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ார்சு கட்டிடம்

மபாத் ிநாயனப்பள்ளி 635001

244

5
Ü¬ùî¢
¶
1.மகா ிகுட்லப்பள்ளி (வ.கி) மேகல சின்னம்பள்ளி (ஊ) லபயப்பதசட்டிபுதூர் வார்டு
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி(உருது),
த ற்கு பகு ி

242
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4

அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி ,
பார்த்

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

வடக்கு

,மேற்கு

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) மபாத் ிநாயனப்பள்ளி வார்டு

மபாத் ிநாயனப்பள்ளி 635001

1 , 2.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) மராடு த ரு வார்டு 4 ,

பார்த்

த ற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

,மேற்கு

3.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) ேகபூப் நகர் வார்டு 4 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) ோ ிநாயனப்பள்ளி வார்டு 1 ,

ோ ிநாயனப்பள்ளி 635001

2.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) இந் ிரா நகர் வார்டு 1 ,

பார்த்

246

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

மேற்கு

,வடக்கு

ார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி

தபரியமகாட்டப்பள்ளி 635001

வார்டு

பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மேற்கு

த ற்கு பகு ி ேங்களுர் ஓடு

கட்டிடம்

2 , 2.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) தபரிய

மகாட்டப்பள்ளி மராடு

வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 , 3.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி

(ஊ) சின்ன மகாட்டப்பள்ளி வார்டு

2 , 4.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய

மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) சின்ன மகாட்டப்பள்ளி மராடு வார்டு

2 , 5.தபத் னப்பள்ளி

(வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) பாம்புக்காரன் தகாட்டாய் , 6.தபத் னப்பள்ளி
(வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) தபத் னப்பள்ளி

வார்டு

2 , 99.அயல்நாடு

வாழ் வாக்காளர்கள் 247

247

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,

1.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) தபரிய க்மகப்பள்ளி வார்டு 3

தபரிய க்மகப்பள்ளி 635115

, 2.தபத் னப்பள்ளி (வ.கி) தபரிய மகாட்டப்பள்ளி (ஊ) சின்ன க்மகப்பள்ளி வார்டு

பார்த்

வடக்கு பகு ி

,மேற்கு

ார்சு கட்டிடம்

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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1

2

248

248

249

249

3

251

250

251

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி
வரகாணப்பள்ளி 635113

,மேற்குப்

பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

வடக்குப் பகு ி

252

5
Ü¬ùî¢
¶
1.நாகேங்கலம் (ஊ) வரகானப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி நலகிரி

1.நாகேங்கலம் (ஊ) சிக்மக கவுண்டனூர் வார்டு 3

635113

வார்டு 3 , 3.நாகேங்கலம் (ஊ)

,மேற்கு பார்த்

த ற்குப் பகு ி

, 2.நாகேங்கலம் (ஊ) நலகிரி

ாசனபுரம், லஷ்ேிபுரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி

1.நாகேங்கலம் (ஊ) நாகேங்கலம் வார்டு 1

ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி,நாகேங்கலம்

வார்டு 4 , 3.நாகேங்கலம் (ஊ) கூத் னப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635113

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்

ஓடு கட்டிடம்

, 2.நாகேங்கலம் (ஊ) சிகரலப்பள்ளி

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நாகேங்கலம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்ன நாகத ாலண, நாகத ாலண

நாகத ாலண 635113

, 2.நாகேங்கலம் (ஊ) சின்ன

,வடக்கு பார்த்

கடூர் வார்டு 2

ாண்டரகுண்டா வார்டு 2

, 4.நாகேங்கலம் (ஊ) தகாத்தூர் வார்டு 2

வார்டு 2

, 3.நாகேங்கலம் (ஊ)

வாக்காளர்கள் 1.ஊமடதுர்க்கம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) யு தகாத் ப்பள்ளி வார்டு 3 , 2.ஊமடதுர்க்கம்

யு.தகாத் ப்பள்ளி 635113

(ஊ) யு-குருபரப்பள்ளி வார்டு 3 , 3.ஊமடதுர்க்கம் (ஊ) மகாமன கவுண்டனபள்ளி

,மேற்கு

த ற்கு பகு ி ேங்களுர் ஓடு

கட்டிடம்

வார்டு

3 , 4.ஊமடதுர்க்கம் (ஊ) மகாம்மேபள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 57 of 69
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, 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ார்சு கட்டிடம்
252
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4

ார்சு கட்டிடம்
250
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1

2

253

253

254

254

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,

1.ஊமடதுர்க்கம் (ஊ) யு-புரம் வார்டு 2 , 2.ஊமடதுர்க்கம் (ஊ) பி- ாண்ட்ரகுண்டா

யு.புரம் 635113

வார்டு 1 , 3.ஊமடதுர்க்கம் (ஊ)

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு

ின்னப்பள்ளி வார்டு 1 , 4.ஊமடதுர்க்கம் (ஊ)

கட்டிடம் வடக்கு பகு ி

உப்புபள்ளம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1. ிம்மஜப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

,வடக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்
255
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3

ிம்மஜபள்ளி 635113

255

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

ிம்மஜப்பள்ளி வார்டு1 , 2. ிம்மஜப்பள்ளி

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) புதூர் வார்டு2 , 3. ிம்மஜப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) குட்டூர்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு2 , 4. ிம்மஜப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபரனூர் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் 1. ிம்மஜப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) உள்ளட்டி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

உள்ளட்டி 635113

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் வடக்கு பகு ி
256

256

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, சின்ன

1. ிம்மஜப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாவாடரப்பட்டி, அடக்கம் வார்டு 3 ,

உள்ளுகுறுக்லக 635113

2. ிம்மஜப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்ன உள்ளுகுறுக்லக வார்டு 5 ,

பார்த்

,கிழக்கு

ார்சு கட்டிடம்

3. ிம்மஜப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) சின்ன உள்ளூகுறுக்லக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

இருளர்காலணி

வார்டு 5 , 4. ிம்மஜப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாவிந் புரம் வார்டு 3 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
257

257

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1. ிம்மஜப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபரிய உள்ளுகுறுக்லக வார்டு 6 ,

உள்ளுகுறுக்லக 635113

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்

த ற்கு பகு ி

,மேற்கு
ார்சு கட்டிடம்
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1

2

258

258

3

259

260

உள்ளுகுறுக்லக 635113

2. ிம்மஜப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபரிய உள்ளூகுறுக்லக

மேற்கு பகு ி

261

,வடக்கு
ார்சு கட்டிடம்

1.த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி (ஊ) முத் னஹள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

முத் னஹள்ளி 635116

வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு

5
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ஆ ி ிராவிடர்காலணி வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி (ஊ) மகானப்பனஅள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மகானப்பனஅள்ளி 635116

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

பார்த்
261

4
1. ிம்மஜப்பள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தபரிய உள்ளுகுறுக்லக பகு ி வார்டு 6 ,

மநாக்கிய கட்டிடம்

260
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
பார்த்

259

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.த ாட்ட ிம்ேன ஹள்ளி (ஊ) தோள்ளம்பட்டி வார்டு 5 , 2.த ாட்ட ிம்ேன

தோள்ளனஹள்ளி 635116

ஹள்ளி (ஊ) த ாட்ட ிம்ேன ஹள்ளி தநல்லூர் வார்டு 1 (ே) 2 , 3.தகலேங்கலம்,

பில்டிங் வடக்கு பார்த்

,தேயின்

கட்டிடம்

த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி (ஊ) தகால்லப் பட்டி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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1

2

262

262

3
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பார்த்

263
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4

த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி 635116

263

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1.தகலேங்கலம், த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி (ஊ) த ாட்ட
,வடக்கு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢
¶
ிம்ேனஹள்ளி வார்டு 2 ,
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் மேற்கு பகு ி

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி
தநல்லூர் 635113

,கிழக்கு பார்த்

1.தகலேங்கலம், த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி (ஊ) தநல்லூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு
ஓடு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம்
264

264

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி (ஊ) தவப்பாலஹள்ளி வார்டு 2 ,

தசன்மனநாய்க்கனஹள்ளி 635116

2.த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி (ஊ) தநருப்புக்குட்லட வார்டு 3 ,

,மேற்கு பார்த்

3.த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி (ஊ) லட்சுேிபுரம் வார்டு 3 , 4.த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி

ார்சு கட்டிடம் வடக்கு

பகு ி

(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ிண்ணூர் வார்டு 3 , 5.த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி (ஊ) க ிரம்பட்டி வார்டு 3 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 265

265

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.த ாட்ட ிம்ேனஹள்ளி (ஊ) எடவனஹள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

தசன்மனநாய்க்கனஹள்ளி 635116

வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்

த ற்கு பகு ி

ார்சு

கட்டிடம்
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கருக்கனஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் த ாட்டதேட்டலர (ஊ) த ாட்டதேட்டலர

த ாட்டதேட்லர 635119

வார்டு 1 , 2.கருக்கனஹள்ளி (வ.கி) த ாட்டதேட்டலர (ஊ) பந் ாரப்பள்ளி வார்டு

, ார்சு

கட்டிடம் மேற்கு பார்த்

கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வடக்கு பகு ி
267

267

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கருக்கனஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கருக்கனஹள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

கருக்கனஹள்ளி 635116

வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்

268

269

268

269

வடக்கு பகு ி

270

ார்சு கட்டிடம்

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி, லிங்கனம்பட்டி

1.கருக்கனஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் த ாட்டதேட்டலர (ஊ) ம வசந் ிரம் வார்டு 1 ,

635116

2.கருக்கனஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் த ாட்டதேட்டலர (ஊ) லிங்கனம்பள்ளி வார்டு

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி,

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.தசங்மகாடசின்னஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் தகாப்பகலர (ஊ)

தசங்மகாடசின்னஹள்ளி 635116

தசங்மகாடசின்னஹள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்
270

,மேற்கு

1.தசங்மகாடசின்னஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் தகாப்பகலர (ஊ)

நடுநிலலப்பள்ளி,(தசான்னம்பட்டி)

தசான்மனநாயக்கனஹள்ளி வார்டு

தசங்மகாடசின்னஹள்ளி 635116

தகாப்பகலர (ஊ) தகாட்டாவூர் வார்டு

கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய

,கிழக்குப் பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பகு ி

ார்சு

2 , 2.தசங்மகாடசின்னஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும்
3 , 3.தசங்மகாடசின்னஹள்ளி (வ.கி)

ேற்றும் தகாப்பகலர (ஊ) வால்பாலர வார்டு
(வ.கி) தகாப்பகலர (ஊ) காஞ்சாலம் வார்டு
-

ðè¢èñ¢ âí¢ : 61 of 69

4 , 4.தசங்மகாடசின்னஹள்ளி
5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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2

271

271
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4

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி ,தகாப்பக்கலர

1.தகாப்பகலர (ஊ) தவள்லள கவுண்டனூர் வார்டு 2

635116

வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

மேற்கு பகு ி

, 99.அயல்நாடு வாழ்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
272

272

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி ,தகாப்பக்கலர

1.பிள்ளாரி அக்ரஹாரம் (வ.கி) ேற்றும்

635116

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

கிழக்கு பகு ி

தகாப்பகலர (ஊ) தசங்மகாடசின்னஹள்ளி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
273

273

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி
முகலூர் 635116

,கிழக்கு பார்த்

1.பிள்ளாரி அக்ரஹாரம் (வ.கி) ேற்றும் மேடக்ரஹாரம் (ஊ) முகளூர் வார்டு 1 ,
ார்சு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம்
274

274

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பிள்ளாரி அக்ரஹாரம் (வ.கி) ேற்றும் மேடக்ரஹாரம் (ஊ) சஜ்ஜலப் பட்டி வார்டு

சஜ்ஜலப்பட்டி 635116

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்
275

275

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பிள்ளாரி அக்ரஹாரம் (வ.கி) ேற்றும் மேடக்ரஹாரம் (ஊ) சஜ்ஜலப் பட்டி வார்டு

சஜ்ஜலப்பட்டி 635116

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,த ற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்
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276

276

277

278

1.பிள்ளாரி அக்ரஹாரம் (வ.கி) ேற்றும் மேடக்ரஹாரம் (ஊ) பாலிநாயக்னஹள்ளி

பாலானம்பட்டி 635116

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

279

1.பிள்ளாரி அக்ரஹாரம் (வ.கி) ேற்றும்

கடவரஹள்ளி 635118

வார்டு 2 (ே) 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

280

,மேற்கு பார்த்

மேடக்ரஹாரம் (ஊ) காசிநாயினஹள்ளி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பிள்ளாரி அக்ரஹாரம் (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பிள்ளாரி அக்ரஹாரம் வார்டு 1 ,

பில்லாரிஅக்ராஹரம் 635116

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஓடு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பிள்ளாரி அக்ரஹாரம் (வ.கி) ேற்றும்

மகாமனரி அக்ரஹாரம் 635116

(ே) 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்
280

,வடக்கு பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

பார்த்
279

4

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வடக்கு பகு ி
278

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

கிழக்கு பகு ி
277

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,கிழக்கு

(ஊ) மகாமனாரி அக்ரஹாரம் வார்டு

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணகிரி தேயின் மராடு வார்டு

ராயக்மகாட்லட 635116

2.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கவரிபுரம் வார்டு

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகு ி

1 ,

1 , 3.ராயக்மகாட்லட

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மஜ.மஜ.நகர் வார்டு 1 , 4.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)
ஓசூர் தேயின் மராடு வார்டு

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 63 of 69

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

281

281

3

282

283

4
1.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

ராயக்மகாட்லட 635116

2.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ரஹேத் காலனி

,கிழக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

284

வார்டு

1 ,

1 , 99.அயல்நாடு

ராயக்மகாட்லட 635116

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கலடவ ி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்

1 , 2.ராயக்மகாட்லட

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணகிரி தேயின் மராடு வார்டு

ராயக்மகாட்லட 635116

2.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ஓசூர் தேயின் மராடு வார்டு

,மேற்கு பார்த்

3.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு

ராயக்மகாட்லட 635116.

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ோரியம்ேன் மகாவில் த ரு வார்டு

த ற்கு பகு ி

,கிழக்குப்
ார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) கவரிபுரம் வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1 ,

1 , 2.ராயக்மகாட்லட

1 , 3.ராயக்மகாட்லட

1 , 4.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

ரஹேத் காலனி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 64 of 69

1 ,

1 ,

ருேபுரி தேயின்மராடு வார்டு

அரசு ேகளிர் உயர் நிலலப் பள்ளி,
பார்த்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

1.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் வார்டு

ார்சு கட்டிடம்
284

ருேபுரி தேயின்மராடு வார்டு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
த ற்கு பகு ி

283

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
த ற்கு பகு ி

282

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

285

285

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

4

அரசு ஆண்கள் மேல்நிலலப்பள்ளி,

1.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பிள்லளயார் மகாவில் த ரு வார்டு

ராயக்மகாட்லட 635116

2.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) ேஜத் த ரு வார்டு

பார்த்

மேற்கு பகு ி

,வடக்கு
ார்சு கட்டிடம்

2 ,

4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

அலற எண் 4
286

286

அரசு ஆண்கள் மேல்நிலலப்பள்ளி,

1.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தூர்வாசனூர் வார்டு

ராயக்மகாட்லட 635116

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாட்லட வார்டு 3 , 3.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

பார்த்

287

287

கிழக்கு பகு ி

,வடக்கு
ார்சு கட்டிடம்

நாயுடு த ரு வார்டு

4 , 2.ராயக்மகாட்லட

3 , 4.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) இருளர் தகாட்டாய்

அலற எண் 5

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு ஆண்கள் மேல்நிலலப்பள்ளி,

1.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) தூர்வாசனூர் வார்டு 4 , 2.ராயக்மகாட்லட

ராயக்மகாட்லட 635116

(வ.கி) ேற்றும் (ஊ) அோனிராயக்மகாட்லட வார்டு 3 , 3.ராயக்மகாட்லட (வ.கி)

பார்த்

ேத் ிய பகு ி

,வடக்கு
ார்சுகட்டிடம்

அலற எண் 9

ேற்றும் (ஊ) ேஜித் த ரு வார்டு
மகாட்லட த ரு 1 வார்டு
த ரு2 வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 , 4.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ)

4 , 5.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாட்லட

4 , 6.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாட்லட த ரு 3 வார்டு

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 288

288

அரசு ஆண்கள் மேல்நிலலப்பள்ளி,

1.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) மகாட்லடகாலனி வார்டு

ராயக்மகாட்லட 635116

2.ராயக்மகாட்லட (வ.கி) ேற்றும் (ஊ) பாஞ்சாலி நகர்

பார்த்

மேற்கு பகு ி

,வடக்கு
ார்சுகட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

அலற எண் 15

ðè¢èñ¢ âí¢ : 65 of 69

வார்டு

4 ,
4 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

289

289

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ராயக்மகாட்லட, ம்ஒலடயாண்டஹள்ளி டி. தகால்லஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

மபாடிநாய்க்கனஹள்ளி 635116

ராயக்மகாட்லட (ஊ) மபாடிநாயக்கனஹள்ளி வார்டு 5 , 2.ராயக்மகாட்லட,

பார்த்

,வடக்கு

ார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம்ஒலடயாண்டஹள்ளி டி. தகால்லஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ராயக்மகாட்லட (ஊ)
எல்லப்பன் மகாட்டாய் வார்டு

5 , 3.ராயக்மகாட்லட, ம்ஒலடயாண்டஹள்ளி டி.

தகால்லஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ராயக்மகாட்லட (ஊ) அட்டபள்ளம் வார்டு

5 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 290

290

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,

1.எச்சனஅள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ராயக்மகாட்டா (ஊ) எச்சனஅள்ளி வார்டு

எச்சனஹள்ளி 635116

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மேற்கு பகு ி

291

291

292

1.ஒலடயாண்டஹள்ளி

ஒலடயாண்டஹள்ளி 635116.

ம்ம்ஒலடயாண்டஹள்ளி வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு

(வ.கி) ேற்றும் ராயக்மகாட்டா (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்.

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,

1.ஓலடயாண்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ராயக்மகாட்லட (ஊ) ஓலடயாண்டஹள்ளி

ஓலடயாண்டஹள்ளி 635116

வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி
பார்த்

292

,த ற்கு பார்த்

5 ,

கிழக்கு பகு ி

,வடகக்கு

ார்சு கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 66 of 69

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
54 வேப்பனஹள்ளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

293

293

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,

1.ஓலடயாண்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும் ராயக்மகாட்லட (ஊ) குரும்பட்டி

ஓலடயாண்டஹள்ளி 635116

மகாட்லட ம ாட்டம் வார்டு 5 , 2.ஓலடயாண்டஹள்ளி (வ.கி) ேற்றும்

பார்த்

மேற்கு பகு ி

,வடக்கு

ார்சு கட்டிடம்

எ ிர்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ராயக்மகாட்லட (ஊ) ஒலடயாண்டஹள்ளி காலனி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -

294

294

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கருக்கனஹள்ளி (ஊ)

கந்ம கவுண்டனஹள்ளி (பலழயூர்)

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635116

,வடக்கு பார்த்

கந்ம

கவுண்டன ஹள்ளி

த ற்கு வார்டு

1,2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு வார்டு

1,2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மேற்கு பகு ி

ார்சு கட்டிடம்

295

295

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கருக்கனஹள்ளி (ஊ)

கந்ம கவுண்டனஹள்ளி (பலழயூர்)

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635116

296

296

,மேற்கு பார்த்

கந்ம

கவுண்டன ஹள்ளி

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.சூளிகுண்டா (வ.கி) ேற்றும் தகாப்பகலர (ஊ) குட்டூர்

த ாட்டிநாய்க்கனஹள்ளி 635116

(வ.கி) ேற்றும் தகாப்பகலர (ஊ) கருவாட்டனூர்

,கிழக்கு பார்த்

ரத் னகிரி

ார்சு கட்டிடம்

கட்டிடம் வடக்கு பகு ி

வார்டு 4 , 4.தகாப்பகலர (ஊ)

5.தகாப்பகலர (ஊ)

வார்டு 3 , 2.சூளிகுண்டா

வார்டு 4 , 3.தகாப்பகலர (ஊ)

த ாட்டிநாயக்கனஹள்ளி வார்டு 3 ,

புதுப்பட்டி வார்டு 3 , 6.தகாப்பகலர (ஊ)

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 67 of 69

தபரியம ாட்டம்
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9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,

1.சூளிகுண்டா (வ.கி) ேற்றும் தகாப்பகலர (ஊ) சிந் லகுண்டா

த ாட்டிநாய்க்கனஹள்ளி 635116

2.தகாப்பகலர (ஊ)

,கிழக்கு பார்த்

298

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

த ற்கு பகு ி

ார்சு

கட்டிடம்

(ஊ)

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்ப்பள்ளி

1.தகாப்பகலர (ஊ)

கூட்டூர் 635116

,கிழக்கு பார்த்

தபரியம ாட்டம்

வார்டு 3 , 4.தகாப்பகலர (ஊ)

வார்டு 4 ,

வார்டு 3 , 3.தகாப்பகலர (ஊ)

புதுப்பட்டி

5
Ü¬ùî¢¶
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த ாட்டிநாயக்கனஹள்ளி வார்டு 3 , 5.தகாப்பகலர

கருவட்டனூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் குட்டூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ார்சு

கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி
த ற்கு பகு ி

300

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3
சூளிகுண்டா 635116

300

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1.தகாப்பகலர (ஊ)

சூலிகுண்டா வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மேற்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி,

1.சூளிகுண்டா (வ.கி) ேற்றும் தகாப்பகலர (ஊ) பட்டிபாலற வார்டு 5 ,

சூளிகுண்டா 635116.

2.தகாப்பகலர (ஊ)

வடக்கு பகு ி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்குப் பார்த்

ார்சு கட்டிடம்.

மேல் நூக்கீ யூர் வார்டு 5 , 3.தகாப்பகலர (ஊ)

வார்டு 5 , 4.தகாப்பகலர (ஊ)

கீ ழ்நூக்கியூர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பூசாரிதகாட்டாய் வார்டு 5 , 5.தகாப்பகலர (ஊ)

கணவாயூர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 301

301

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.சூளிகுண்டா (வ.கி) ேற்றும் தகாப்பகலர (ஊ) சூலிகுண்டா வார்டு 5 ,

,சூளிகுண்டா 635116

2.சூளிகுண்டா (வ.கி) ேற்றும் தகாப்பகலர (ஊ) பட்டிபாலற

மேற்கு பகு ி

,வடக்கு பார்த்

ார்சு கட்டிடம்

3.தகாப்பகலர (ஊ)
(ஊ)

வார்டு 5 ,

மேல்நூக்கீ யூர் வார்டு 5 , 4.தகாப்பகலர (ஊ)

வார்டு 5 , 5.தகாப்பகலர (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கீ ழ்நுக்கியூர்

கும்ேனூரான் தகாட்டாய் வார்டு 5 , 6.தகாப்பகலர

பூசாரி தகாட்டாய் வார்டு 5 , 7.தகாப்பகலர (ஊ)

கணவாயூர்

வார்டு 5 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ï£÷¢ : 01/09/2018
Þìñ¢ : கிருஷ்ணகிரி

டாக்டர்.எஸ்.பிரபாகர் இ.ஆ.ப.,
மாவட்ட தேர்ேல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
கிருஷ்ணகிரி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி

1.சிங்கசாெனப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர் (ஊ) பூபன்பள்ளி வார்டு 1 ,

(தெலுங்கு)சிங்கசாெனபள்ளி

2.சிங்கசாெனபள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர் (ஊ) சிங்கசாெனபள்ளி வார்டு 1 ,

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ொர்சு கட்டிடம்
2

2

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி

1.தபலத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தபலத்தூர் வார்டு 1 , 2.தபலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்

தபலத்துர்-635124

(ஊ) தபலத்தூர் ஆெி ெிராவிடர் காலனி வார்டு 1 , 3.தபலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்

,கிழக்கு பார்த்ெ

வடக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) விநாயகபுரம் வார்டு 1 , 4.தபலத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ொளபள்ளி வார்டு
1 , 5.தபலத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தெயின் பார்ம்ஸ் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -

3

3

அரசு ஆண்கள் மமல்நிலலப்பள்ளி

1.தபாப்பளாபுரம்(வ.கி) தபலத்தூர் (ஊ) தபாப்பளாபுரம் வார்டு 1 ,

பாகலூர்-635103

2.தபலத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்ெி நகர் வார்டு 1 , 3.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி)

,மமற்கு பார்த்ெ

வடக்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தபலத்தூர் (ஊ) கலலஞர் நகர் வார்டு 2 , 4.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர்(ஊ)
பாரெி நகர் வார்டு 2 , 5.சூடாபுரம் மாரியம்மன் தெரு , 6.தபலத்தூர் மாலூர்
தமயின் மராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

4

4

அரசு ஆண்கள் மமல்நிலலப்பள்ளி

1.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர் (ஊ) வ.உ.சி நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பாகலூர்-635103

வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் 11
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4

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர் (ஊ) சூடாபுரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

சூடாபுரம்-635103

வாக்காளர்கள் -

மமற்கு பகுெி
6

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,வடக்கு பார்த்ெ

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ொர்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர்(ஊ) மமல்சூடாபுரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

சூடாபுரம் - 635 103

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு
7

8

7

8

கட்டிடம்
அரசு ஆண்கள் மமல்நிலலபள்ளி

1.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர்(ஊ) ஆசிரியர் காலனி வார்டு 2 ,

பாகலூர்-635103

2.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர் (ஊ) ஆசிரியர் காலனி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

,மமற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் 12

வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு ஆண்கள் மமல்நிலலபள்ளி

1.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர் (ஊ) தபரியார் நகர் வார்டு 3 , 2.தபலத்தூர்

பாகலூர்-635103

அஞ்சலக வெி
ீ , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மத்ெிய பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
9

9

அரசு ஆண்கள் மமல்நிலலபள்ளி

1.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர் (ஊ) ராெுவ் நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பாகலூர்-635103

வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் 14
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3

4

அரசு ஆண்கள் மமல்

1.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர் (ஊ) மபரிலக தமயின் மராடு வார்டு 3 ,

நிலலப்பள்ளி பாகலூர்- 635103

2.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர்(ஊ) பிரீமியர் மில் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ொர்சு கட்டிடம்
அரசு ஆண்கள் மமல்

1.ெின்னப்பள்ளி(வ.கி) தபலத்தூர் (ஊ) ெீவா நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நிலலப்பள்ளி பாகலூர்- 635103

வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
12

12

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பாலிகானப்பள்ளி (வ.கி) பாலிகானப்பள்ளி (ஊ) பாலிகானப்பள்ளி வார்டு 1 ,

துவக்கப்பள்ளி,பாலிகானப்பள்ளி-

2.ஆலூர் (வ.கி)

635103

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

பாலிகானப்பள்ளி (ஊ) ஆலூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்குபகுெி மங்களூர் ஒடு
13

13

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி 1.வத்ெிரிப்பள்ளி (வ.கி)
கனதகான்டப்பள்ளி-635103

பாலிகானப்பள்ளி (ஊ) கனதகான்டப்பள்ளி வார்டு 3 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
14

14

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி 1.மெவரபள்ளி
ீ
(வ.கி)
மெவரப்பள்ளி-635103
ீ

,மமற்கு

பாலிகானப்பள்ளி (ஊ) மெவரப்பள்ளி
ீ
வார்டு 4 ,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்ெ தெற்குபகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பட்டவாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டவாரப்பள்ளி வார்டு 1 ,

பட்டவாரப்பள்ளி - 635103

2.அலசப்பள்ளி பட்டவாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)) மல்லசந்ெிரம் வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

3.அலசப்பள்ளி பட்டவாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சந்ெிரம் வார்டு 1 ,

ொர்சு கட்டிடம்

4.அலசப்பள்ளி பட்டவாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடிதசட்லு வார்டு 1 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.அலசப்பள்ளி பட்டவாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி முதுகானப்பள்ளி வார்டு

முதுகானப்பள்ளி- 635103

2 , 2.அலசப்பள்ளி பட்டவாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநகர் வார்டு 2 ,

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ொர்சு கட்டிடம்
17

18

17

18

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அலசப்பள்ளி பட்டவாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அலசப்பள்ளி வார்டு 3 ,

அலசப்பள்ளி- 635103

2.அலசப்பள்ளி பட்டவாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒட்டப்பள்ளி வார்டு 3 ,

,வடக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

3.அலசப்பள்ளி பட்டவாரப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வத்ெிரிப்பள்ளி வார்டு 3 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) லவசியர்தெரு வார்டு 2 , 2.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும்

துவக்கப்பள்ளி,(தெலுங்கு) பாகலூர்- (ஊ) தபஸ்ெமபட் வார்டு 2 , 3.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துர்க்காமெவி தெரு
635 103

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு

பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம்

வார்டு 2 , 4.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுபாஸ்சந்ெிரமபாஸ் தெரு வார்டு 2 ,
5.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாமொசப்பா தெரு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓசூர் மாலூர்தமயின்மராடு வார்டு 2 ,

துவக்கப்பள்ளி,(தெலுங்கு) பாகலூர்- 2.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தபட்டப்பாதெரு வார்டு 2 , 3.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும்
635103

,தெற்கு பார்த்ெ மமற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ஓசூர் மாலூர்தமயின் மராடு வார்டு 2 , 4.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பி.டி.ஆர் தெரு வார்டு 3 , 5.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) லக்ஷ்மிமகாயில் தெரு
வார்டு 3 , 6.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தகால்லமபட் வார்டு 3 , 7.பாகலூர்(வ.கி)
மற்றும் (ஊ) அருந்ெெியர் தெரு வார்டு 4 , 8.பாகலூர் மெர்மபட்லட ,

20

21

22

20

21

22

அரசு மகளிர் மமல்நிலலப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள்
- வெி
1.பாகலூர்(வ.கி)
மற்றும்
(ஊ) மடங்க்
ீ வார்டு 3 , 2.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும்

பாகலூர்- 635103

(ஊ) ஓசூர் தமயின்மராடு வார்டு 3 , 3.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராகமவந்ெிரா

,தெற்கு பார்த்ெ

மத்ெிய பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

நகர் வார்டு 3 , 4.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ெி.ஆர். வெி
ீ வார்டு 3 ,

அலற எண் 22

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு மகளிர் மமல்நிலலப்பள்ளி,

1.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மக்கம்மபட்லட வார்டு 3 , 2.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும்

பாகலூர்- 635103

(ஊ) எஸ்.சி.காலனி வார்டு 4 , 3.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.சி.காலனி

,கிழக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் 5

வார்டு 5 , 4.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரம் வெி
ீ வார்டு 5 ,

அரசு மகளிர் மமல்நிலலப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காெூலுமபட்லட வார்டு 1 , 2.பாகலூர்(வ.கி)

பாகலூர் - 635103

மற்றும் (ஊ) பிராமின் தெரு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் அலற
எண் -6
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4

அரசு மகளிர் மமல்நிலலப்பள்ளி,

1.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பெனமந்ெிரதெரு வார்டு 1 , 2.பாகலூர்(வ.கி)

பாகலூர் - 635103

மற்றும் (ஊ) பிராமின்தெரு 2வது வார்டு 1 , 3.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கிழக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் அலற

ெலார்மபட்லட வார்டு 1 , 4.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூக்கலடதெரு வார்டு 2

எண் -7

, 5.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சர்ொபுரம் மராடு வார்டு 2 , 6.பாகலூர்(வ.கி)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும் (ஊ) இராெீவ்காந்ெிநகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 24

24

அரசு தபண்கள்

1.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெின்னப்பள்ளி வார்டு 6 , 2.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும்

மமல்நிலலப்பள்ளி,பாகலூர்- 635103

(ஊ) தவங்கட்ராயபுரம் வார்டு 6 , 3.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) லிங்காபுரம்

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்-4
25

25

ஊராட்சி ஓன்றிய

1.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெீ மங்கலம் வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நடுநிலலப்பள்ளி ெீமங்கலம்-

வாக்காளர்கள் -

635103
26

26

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி,

1.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவலர் குடியிருப்பு வார்டு 2 , 2.பாகலூர்(வ.கி)

தெலுங்கு ,பாகலூர்-635103

மற்றும் (ஊ) மகாென்டராமன் தெரு வார்டு 2 , 3.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி

மகாத்மாகாந்ெி தெரு வார்டு 3 , 4.பாகலூர் மகாட்லட பாகலூர் , 99.அயல்நாடு

ொர்சு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -
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27

28
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி,

1.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராெர் தெரு வார்டு 3 , 2.பாகலூர்(வ.கி)

தெலுங்கு ,பாகலூர்-635103

மற்றும் (ஊ) ராொெி தெரு வார்டு 3 , 3.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஸ்ரீனிவாச

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

அய்யங்கார் தெரு வார்டு 3 , 4.பாகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மவணுமகாபால் சாமி

ொர்சு கட்டிடம்

தெரு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி

1.தகாத்ெப்பள்ளி (வ.கி) மசவகானப்பள்ளி (ஊ) தசாக்கரசனப்பள்ளி வார்டு 3 ,

தகாத்ெப்பள்ளி- 635103

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
29

29

கட்டிடம்
அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி

1.தகாத்ெப்பள்ளி (வ.கி)

தகாத்ெப்பள்ளி- 635103

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

மசவகானப்பள்ளி (ஊ) தகாடியாளம் வார்டு 3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி ொர்சு
30

30

கட்டிடம்
அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,
தகாத்ெப்பள்ளி- 635 103

1.தகாத்ெப்பள்ளி (வ.கி) மசவகானப்பள்ளி (ஊ) தகாத்ெபள்ளி வார்டு 2 ,
,கிழக்கு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு
31

31

கட்டிடம்
அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,
தகாத்ெப்பள்ளி- 635 103

1.தகாத்ெப்பள்ளி (வ.கி) மசவகானப்பள்ளி (ஊ) தகாத்ெபள்ளி வார்டு 2 ,
,வடக்கு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
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4

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி,கக்கனூர்-

1.மசவகானபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கக்கனூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635103

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம்
ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி,

1.மசவகானபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மசவகானபள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

மசவகானப்பள்ளி- 635103

வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
34

34

மங்களாுா் ஓட்டு கட்டிடம்
ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி,

1.மசவகானபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிச்சுருகானபள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

மசவகானப்பள்ளி- 635103

வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி
35

35

மங்களாுா் ஓட்டு கூலர கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஈச்சங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தசாக்கநாெபுரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

தொடக்கப்பள்ளி, தசாக்கநாெபுரம்-

வாக்காளர்கள் -

635103

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் நூலகக்
கட்டிடம்
36

36

ஊ. ஒ. தொடக்கப்பள்ளி

1.ஈச்சங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூஸ்ெனப்பள்ளி வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கூஸ்ெனப்பள்ளி -

வாக்காளர்கள் -

635103

,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி,

1.ஈச்சங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ொசரப்பள்ளி1 வார்டு3 , 2.ஈச்சங்கூர் (வ.கி)

தசாக்கநாெபுரம்- 635103

,கிழக்கு

மற்றும் (ஊ) ொசரபள்ளி2வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
38

38

கட்டிடம்
ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி
எலுவப்பள்ளி -635103

1.ஈச்சங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எலுவபள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்
,கிழக்கு

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
39

39

கட்டிடம்
ஊ. ஒ. துவக்கப்பள்ளி (தெலுங்கு)

1.ஈச்சங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஈச்சங்கூர்வார்டு 3 , 2.ஈச்சங்கூர் (வ.கி) மற்றும்

ஈச்சங்கூர் - 635103

(ஊ) கூலிகானபள்ளி வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி கீ ழ் ெளம்
40

40

ொர்சு கட்டிடம்
ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி, பாகூர்-635126
,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

1.மபமகபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாகூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மங்களாுா் ஓட்டு கட்டிடம்
41

41

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மபமகபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லூர் அக்ரஹாரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

நல்லூர் அக்ரஹாரம்-635109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
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ஊ.ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி,

1.மபமகபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபமகபள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மபமகப்பள்ளி- 635126

வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி மங்களாுா்
43

43

ஒட்டு கட்டிடம்
ஊ.ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி,

1.மபமகபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபமகபள்ளி பகுெி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

மபமகப்பள்ளி- 635126

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ லமயப்பகுெி ொர்சு
44

44

கட்டிடம்
ஊ.ஒ. நடுநிலலப்பள்ளி,

1.மபமகபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எழில் நகர் வடக்கு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

மபமகப்பள்ளி- 635126

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
45

46

45

46

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மபமகபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எழில் நகர் கிழக்கு வார்டு 1 , 2.மபமகபள்ளி

நடுநிலலப்பள்ளி, மபமகப்பள்ளி-

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவ சுப்ரமணியநகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635126

வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மபமகபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாவிந்ெ அக்ராஹாம் வார்டு 3 ,

மகாவிந்ெ அக்றஹாரம் - 635126

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மபமகபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓட்டர் பாலளயம் வார்டு 3 , 2.மபமகபள்ளி

மகாவிந்ெ அக்ரஹாரம் - 635126

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாவிந்ெ அக்ராஹாம் பகுெி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ொர்சு கட்டிடம்
48

48

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி

1.மபமகபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராமெஸ்வரி மலஅவுட் வார்டு 3 ,

ெூெூவாடி -635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு
49

49

கட்டிடம் அலற எண்-1
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லூர் வார்டு 4,5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நல்லூர்-635103

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மத்ெிய பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
50

50

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மடிவாளம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மடிவாளம் -635103

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு
51

51

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தபரிய எலசகிரி

தபரிய எலசகிரி- 635 126

மற்றும் (ஊ) ராொெி மலஅவுட் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி
மங்களாுா் ஒட்டு கட்டிடம்
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வார்டு 2 , 2.நல்லூர் (வ.கி)
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
நல்லூர் - 635103

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லூர் வார்டு 4,5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு பார்த்ெ வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மமற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
53

53

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தசக்மபாஸ்ட் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

சமத்துவபுரம்- 635103

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு
54

54

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்ெனப்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

சித்ெனப்பள்ளி- 635103

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
55

55

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சமத்துவபுரம் வார்டு 3 , 2.நல்லூர் ெில்லல நகர்

துவக்கப்பள்ளி,சமத்துவபுரம்-

நல்லூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635103
56

56

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அனுமந்ெநகர் வார்டு 3 , 2.நல்லூர் மீ னாட்சி நகர்

துவக்கப்பள்ளி,சமத்துவபுரம்-

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635103

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
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3

4

நகராட்சி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) பஸ்ெி கிராமம் வார்டு 8 , 2.ஓசூர் (ந)

துவக்கப்பள்ளி(தெலுங்கு), பஸ்ெி-

மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) பஸ்ெி கார்டன் வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635109

வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுெி மங்களூர் ஓட்டு கட்டிடம்
58

58

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) இந்ெிரா காந்ெி நகர் மமற்கு வார்டு 8 ,

பாரெியார் நகர் ஆவலப்பள்ளி-

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635109
59

60

59

60

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி

பாரெியார் நகர் ஆவலப்பள்ளி-

மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி)

635109

மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) மகரிஷி நகர் வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு

(வ.கி) சாமுண்டி நகர் வார்டு 8 , 2.ஓசூர் (ந)

இந்ெிராகாந்ெி நகர் கிழக்கு வார்டு 8 , 3.ஓசூர் (ந)

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) ெ நா வ ீ வ வாரியம் வார்டு 9 ,

(தெலுங்கு) பஸ்ெி 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
61

61

மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) ெ நா வ ீ வ வாரியம் பகுெி வார்டு 9 ,

(தெலுங்கு) பஸ்ெி 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்
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4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) முனிமெவி நகர் வார்டு 9 , 2.ஓசூர் (ந)

மெ.மெ.நகர் - ஒசூர் -635109

மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) கிட்டியப்பாகுட்ட வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி

வாக்காளர்கள் -

சிதமண்ட் ஷீட் கூலர கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) மூமவந்ெர் நகர் வார்டு 9 ,

(தெலுங்கு), பஸ்ெி- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி
64

64

ொர்சு கட்டிடம்
ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நர்ஸரி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) என் ெீ ெீ ஓ காலனி தெற்கு வார்டு 9

துவக்கப்பள்ளி என்.ெி.ெி.ஓ.

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

காலனி பஸ்ெி 635 109

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
65

65

கட்டிடம்
ஸ்ரீ கிருஷ்ணா துவக்க

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) என் ெீ ெீ ஓ காலனி வடக்கு வார்டு 9

துவக்கப்பள்ளி என்.ெி.ெி.ஓ.

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

காலனி பஸ்ெி 635 109
66

66

,வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) வினாயகபுரம் வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு

துவக்கப்பள்ளி(தெலுங்கு), பஸ்ெி-

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635109

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு

பகுெி கூடுெல் ொர்சு கட்டிடம்
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67

68

69
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69
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3

4

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) வ.உ.சி. நகர் வார்டு 8 , 2.ஓசூர் (ந)

பாரெியார் நகர் ஆவலப்பள்ளி-

மற்றும் ஆவலப்பள்ளி

635109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு

(வ.கி) ராகமவந்ெிராகாலனி வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) சக்ெிநகர் வார்டு 8 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும்

பாரெியார் நகர் ஆவலப்பள்ளி-

ஆவலப்பள்ளி (வ.கி)

635109

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு

ெிருப்பெி நகர் வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலபள்ளி (வ.கி)

பாரெியார் நகர் ஆவலப்பள்ளி -

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635109
70

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பாரெியார் நகர் மமற்கு வார்டு 6 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பாரெியார் நகர் கிழக்கு வார்டு 6 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் தெற்கு பகுெி
அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலபள்ளி (வ.கி)

பாரெியார் நகர் ஆவலப்பள்ளி -

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலப்பள்ளி(வ.கி) ெிருமலல நகர் வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு

635109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் வடக்கு பகுெி
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலபள்ளி (வ.கி)

மொட்டகிரி - 635109

மற்றும் ஆவலபள்ளி (வ.கி)

,தெற்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

மொட்டகிரி வார்டு 7 , 2.ஓசூர் (ந)

ெிம்மசந்ெிரம் வார்டு 7 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

ஆவலப்பள்ளி (வ.கி) ராொ சிட்டி வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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72

72
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3

4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி
,ஆவலப்பள்ளி- 635109

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஆவலபள்ளி (வ.கி) ஆவலப்பள்ளி வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு
,தெற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு
73

73

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காளஸ்ெிபுரம் (வ.கி) தசன்னசந்ெிரம் (ஊ) காளஸ்ெிபுரம் வார்டு 1 ,

நடுநிலலப்பள்ளி , தசன்னசந்ெிரம்-

2.தசன்னசந்ெிரம்(வ.கி) தசன்னசந்ெிரம்(ஊ) தசன்னசந்ெிரம் வார்டு 3 ,

635103

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
74

74

நூலகம் கட்டிடம், லபரசந்ெிரம்-

1.தசன்னசந்ெிரம்(வ.கி) தசன்னசந்ெிரம்(ஊ) லபரசந்ெிரம் வார்டு 3 ,

635103

2.தகம்பசந்ெிரம்(வ.கி) தசன்னசந்ெிரம் (ஊ) தகம்பசந்ெிரம் வார்டு

,மமற்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம்
75

75

3.மாரசந்ெிரம்(வ.கி) தசன்னசந்ெிரம் (ஊ) மாரசந்ெிரம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி 1.தசன்னசந்ெிரம்(வ.கி) தசன்னசந்ெிரம்(ஊ) இனுப்பசந்ெிரம் வார்டு 1 ,
உளியாளம் - 635103

76

76

3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு

2.தசன்னசந்ெிரம்(வ.கி) தசன்னசந்ெிரம்(ஊ) உளியாளம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.விஸ்வநாெபுரம்(வ.கி) தசன்னசந்ெிரம் (ஊ) விஸ்வநாெபுரம் வார்டு 2 ,

தொடக்கப்பள்ளி, உளியாளம் -

2.தசன்னசந்ெிரம்(வ.கி) தசன்னசந்ெிரம்(ஊ) ெில்லல நகர் , 3.தசன்னசந்ெிரம்

635103

ெிருப்பெி தமெஸ்டிக் , 4.தசன்னசந்ெிரம் ஓசூர் மவலி , 5.தசன்னசந்ெிரம்

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

ெில்லல நகர் விஸ்வநாெபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி.ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.படமெப்பள்ளி

படமெப்பள்ளி- 635 103

படமெப்பள்ளி(ஊ) அட்டூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) படமெப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.அட்டூர்

(வ.கி)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ முழு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
78

78

ஊராட்சி.ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கனிமங்கலம்

கனிமங்கலம் - 635103

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

(வ.கி) படமெப்பள்ளி

(ஊ) கனிமங்கலம் வார்டு 2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி மங்களூர்
ஓடு கட்டிடம்
79

79

ஊராட்சி.ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.படமெப்பள்ளி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மெவிதசட்டிபள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

மெவிதசட்டிப்பள்ளி - 635103

வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ முழு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
80

80

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.சத்ெியமங்கலம்(வ.கி) தும்மனப்பள்ளி(ஊ) சத்ெியமங்கலம் வார்டு 1 ,

சத்ெியமங்கலம்- 635105

2.தும்மனப்பள்ளி(வ.கி) தும்மனப்பள்ளி(ஊ) சத்ெியமங்கலம் வார்டு 2 ,

,மமற்கு

பார்த்ெ மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்

3.தும்மனப்பள்ளி(வ.கி) தும்மனப்பள்ளி(ஊ) குடிதசட்டுலு மகட் வார்டு 2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தும்மனபள்ளி(வ.கி) தும்மனப்பள்ளி(ஊ) தும்மனபள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

தும்மனப்பள்ளி- 635105

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு
82

83

82

83

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.முகுளப்பள்ளி(வ.கி) தும்மனப்பள்ளி(ஊ) முகுளப்பள்ளி வார்டு 4 ,

நடுநிலலப்பள்ளி, முகுலப்பள்ளி-

2.தும்மனப்பள்ளி(வ.கி) தும்மனப்பள்ளி(ஊ) காந்ெி நகர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

635105

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தும்மனப்பள்ளி(வ.கி) தும்மனப்பள்ளி(ஊ) சானமங்கலம் வார்டு 3 ,

சானமங்கலம் - 635105

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
84

85

84

85

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அமுெதகாண்டபள்ளி (வ.கி) பி.எஸ்.ெிம்மசந்ெிரம் (ஊ) பி.ெட்டனபள்ளி வார்டு

பி.எஸ்.ெிம்மசந்ெிரம்- 635105

1 , 2.அமுெதகாண்டபள்ளி (வ.கி) பி.எஸ்.ெிம்மசந்ெிரம் (ஊ) தொட்டிகாந்ெி நகர்

,கிழக்கு பார்த்ெ மங்களூர் ஓட்டு

வார்டு 2 , 3.பி.எஸ் ெிம்மசந்ெிரம் பி.எஸ் ெிம்மசந்ெிரம் , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மபரிலக(வ.கி) பி.எஸ்.ெிம்மசந்ெிரம் (ஊ) தசான்மனபுரம் வார்டு 1 ,

(தெலுங்கு) அமுதுதகாண்டப்பள்ளி

2.நரிகானபுரம் (வ.கி) பி.எஸ்.ெிம்மசந்ெிரம் (ஊ) நரிகானபுரம் வார்டு 1 ,

-635105

3.அமுெதகாண்டபள்ளி (வ.கி) பி.எஸ்.ெிம்மசந்ெிரம் (ஊ) அமுெதகாண்டப்பள்ளி

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சித்ெளதொட்டி (வ.கி) பி.எஸ்.ெிம்மசந்ெிரம் (ஊ) சித்ெளதொட்டி வார்டு 1 ,

சிந்ெலதொட்டி - 635105

2.அமுெதகாண்டபள்ளி (வ.கி) பி.எஸ்.ெிம்மசந்ெிரம் (ஊ) சறல தொட்டி

,மமற்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி சிதமண்ட்

வார்டு 1

5
Ü¬ùî¢¶
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, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஷீட் கூலர கட்டிடம்
87

87

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.வானமங்கலம் (வ.கி) காட்டிநாயக்கன்தொட்டி (ஊ) வானமங்கலம் வார்டு 1 ,

நடுநிலலப்பள்ளி,காட்டிநாயக்கன்

2.பி எலுவப்பள்ளி (வ.கி) காட்டிநாயக்கன்தொட்டி (ஊ) பி எலுவப்பள்ளி வார்டு 4

தொட்டி- 635105

, 3.எலுவப்பள்ளி (வ.கி) காட்டிநாயக்கன்தொட்டி(ஊ) கானரப்பள்ளி வார்டு 4 ,

,தெற்கு பார்த்ெ

மமற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4.காட்டிநாயக்கன்தொட்டி (வ.கி) காட்டிநாயக்கன்தொட்டி(ஊ)
காட்டிநாயக்கன்தொட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

88

88

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காட்டிநாயக்கன் தொட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டிநாயக்கன் தொட்டி வார்டு

நடுநிலலப்பள்ளி,

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காட்டிநாயக்கன்தொட்டி- 635105
,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி
89

89

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காட்டிநாயக்கன் தொட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆெிெிராவிடர் காலனி வார்டு 3 ,

நடுநிலலப்பள்ளி,

2.காட்டிநாயக்கன் தொட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தொம்பரிகுடிலச வார்டு 3 ,

காட்டிநாயக்கன்தொட்டி- 635105

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
ொர்சு ஓடு கட்டிடம்
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4

அரசு மமல் நிலலப்பள்ளி ,

1.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவுக்கு தெரு வார்டு 3 , 2.மபரிலக (வ.கி)

மபரிலக- 635105

மற்றும் (ஊ) பிராமின் தெரு வார்டு 3 , 3.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராொ

,தெற்கு பார்த்ெ

மத்ெிய பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
91

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

தெரு வார்டு 2 , 4.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபாலிஸ்ஸ்மடஷன் மராடு

அலற எண் 2
வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி, மபரிலக- 1.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமராஜ் நகர் வார்டு 2 , 2.மபரிலக (வ.கி) மற்றும்
635105

,தெற்கு பார்த்ெ மத்ெிய

5
Ü¬ùî¢¶
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(ஊ) ஆெிெிராவிடா காலனி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்
92

92

3
அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி, மபரிலக- 1.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கும்பார் தெரு வார்டு 3 , 2.மபரிலக (வ.கி)
635105

,தெற்கு பார்த்ெ மத்ெிய

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்
93

93

மற்றும் (ஊ) மாஸ்ெி சாலல வார்டு 1 , 3.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓசூர்
சாலல வார்டு 1 , 4.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரெி நகர் வார்டு 1 ,

4
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி, மபரிலக- 1.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மெர்மபட்லட வார்டு 1 , 2.மபரிலக (வ.கி) மற்றும்
635105

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் அலற எண் 5

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) மகாயில்தெரு வார்டு 2 , 3.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மசூெி சாலல

Ü¬ùî¢¶
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வார்டு 4 , 4.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லிங்கயத் தெரு வார்டு 4 , 5.மபரிலக
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தவற்றிலலகார தெரு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

94

94

வாக்காளர்கள் அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி, மபரிலக- 1.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெீர்த்ெம் சாலல வார்டு 5 , 2.மபரிலக சூளகிரி
635105

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் அலற எண் 19,20

மராடு , 3.மபரிலக தசக்மபாஸ்ட் , 4.மபரிலக அங்கம்மா தெரு , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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3

4

அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி, மபரிலக- 1.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெண்டா வெி
ீ வார்டு 5 , 2.மபரிலக (வ.கி) மற்றும்
635105

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் அலற எண் 19,20

(ஊ) ெபால் ஆபீஸ் தெரு

வார்டு 5 , 3.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாணியர்

5
Ü¬ùî¢¶
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தெரு வார்டு 5 , 4.மபரிலக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அொம் தெரு வார்டு 5 ,
5.மபரிலக மகாயில் தெரு , 6.மபரிலக பாலாெி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

96

96

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.பி.குருபரபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி.குருபரபள்ளி வார்டு 4 , 2.பி.குருபரபள்ளி

(தெலுங்கு) பி.குருபரபள்ளி- 635105

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீக்கன்னப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

ொர்சு கட்டிடம்
97

98

97

98

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பி.குருபரபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூலிகுண்டா வார்டு 2 , 2.பி.குருபரபள்ளி

சூலிகுண்டா - 635105

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாமெவபுரம் வார்டு 2 , 3.பி.குருபரபள்ளி (வ.கி) மற்றும்

,கிழக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

(ஊ) ராம் நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குருபரபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மடிவாளம் வார்டு 1 , 2.குருபரபள்ளி (வ.கி)

(தெலுங்கு) பி.குருபரபள்ளி- 635105

மற்றும் (ஊ) மாருெிநகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்
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1

2

99

99
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பி.குருபரபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிங்கிரிபள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

துவக்கப்பள்ளி(தெலுங்கு)

வாழ் வாக்காளர்கள் -

சிங்கிரிப்பள்ளி- 635105

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
100

100

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பலவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பலவனப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.பலவனப்பள்ளி

பலவனப்பள்ளி- 635109

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாவத்தூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு
101

101

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பலவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடதகாண்டப்பள்ளி வார்டு 2 ,

பலவனப்பள்ளி- 635109

2.பலவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அமளநத்ெம் வார்டு 2 , 3.பலவனப்பள்ளி

,தெற்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புடகானூர் வார்டு 2 , 4.பலவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

கட்டிடம்

பட்டிகானப்பள்ளி வார்டு 2 , 5.பலவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அடவனப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 102

102

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.நந்ெிமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நந்ெிமங்கலம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

நடுநிலலப்பள்ளி, நந்ெிமங்கலம்-

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635105

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
தபருமாள்பள்ளி - 635103

1.நந்ெிமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தபருமாள்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

,கிழக்கு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
104

104

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நந்ெிமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கர்னப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கர்னப்பள்ளி - 635105

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ மங்களர் ஓட்டு கட்டிடம்
105

106

105

106

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நந்ெிமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தகாளொசபுரம் வார்டு 1 , 2.நந்ெிமங்கலம்

தகாளொசபுரம்- 635105

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தகாளொசபுரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,வடக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

-

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ெட்டிகானபள்ளி (வ.கி) முத்ொளி (ஊ) ெட்டிகானபள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

(தெலுங்கு), ெட்டிகானப்பள்ளி-

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635109

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
107

107

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ெட்டிகானபள்ளி (வ.கி) முத்ொளி (ஊ) காரப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

ஏம் காரப்பள்ளி-635109

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,கிழக்கு

பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ெட்டிகானபள்ளி (வ.கி) முத்ொளி (ஊ) பாத்ெமுத்ொளி வார்டு 2 ,

பூெிநத்ெம் - 635109

2.ெட்டிகானபள்ளி (வ.கி) முத்ொளி (ஊ) பூெிநத்ெம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

,கிழக்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு
109

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி, முத்ொளி- 1.முத்ொளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்ொளி வார்டு 4 , 2.முத்ொளி (வ.கி) மற்றும்
635109

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) அட்டூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
110

110

அரசு

1.முத்ொளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ொமசபள்ளி தபத்ெெின்னா வார்டு 3 , 2.முத்ொளி

உயர்நிலலப்பள்ளி,ொமசப்பள்ளிதபத் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ொமசபள்ளி சின்னெின்னா வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்
ெெின்னா - 635109

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
111

111

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.தபத்ெகுள்ள (வ.கி) தகலவரப்பள்ளி (ஊ) தகலவரப்பள்ளி வார்டு 1 ,

துவக்கப்பள்ளி(ெமிழ்),

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தகலவரப்பள்ளி- 635109

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
112

112

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தபத்ெகுள்ள (வ.கி) தகலவரப்பள்ளி (ஊ) சித்ெனப்பள்ளி வார்டு 1 ,

சித்ெனப்பள்ளி - 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,தெற்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.தபத்ெகுள்ள (வ.கி) தகலவரப்பள்ளி (ஊ) நரிகுறவர் காலனி வார்டு 1 ,

நடுநிலலப்பள்ளி புனுகன்தொட்டி - 2.தபத்ெகுள்ள (வ.கி) தகலவரப்பள்ளி (ஊ) புனுகன்தொட்டி வார்டு 4 ,
635109

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
114

115

114

115

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தபத்ெகுள்ள (வ.கி) தகலவரப்பள்ளி (ஊ) சின்னகுள்ள வார்டு 3 ,

தபத்ெகுள்ள- 635109

2.தபத்ெகுள்ள (வ.கி) தகலவரப்பள்ளி (ஊ) தபத்ெ குள்ள வார்டு 2 ,

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஆலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கெிமரப்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நடுநிலலப்பள்ளி கெிமரப்பள்ளி-

வாக்காளர்கள் -

635109
116

117

116

117

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஆலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுன்டட்டி வார்டு 4 , 2.ஆலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

ஆபிரி - 635109

அபிரி வார்டு 4 , 3.ஆலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெிப்மபப்பள்ளி வார்டு 4 ,

,வடக்கு பார்த்ெ

கிழக்கு பகுெி சிதமண்ட் ஷீட்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
சத்துணவு லமயம் ஆலூாுா்-635109

1.ஆலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலூர் வார்டு 1 , 2.ஆலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

ெின்னூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ொர்சு கட்டிடம்
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ஏ.சாமனப்பள்ளி - 635109

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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1.ஆலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எ சமனப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
119

119

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,

1.மமார்னப்பள்ளி (வ.கி) மபராண்டப்பள்ளி (ஊ) மபராண்டப்பள்ளி வார்டு 5 ,

மபரண்டப்பள்ளி- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
120

120

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மமார்னப்பள்ளி (வ.கி) மபரண்டப்பள்ளி (ஊ) மாரசந்ெிரம் வார்டு 5 ,

மபரண்டப்பள்ளி- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
121

121

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மமார்னப்பள்ளி (வ.கி) மபராண்டப்பள்ளி (ஊ) மொடமெபள்ளி வார்டு 3 ,

மொடமெபள்ளி - 635109

2.மமார்னப்பள்ளி (வ.கி) மபராண்டப்பள்ளி (ஊ) ெம்மநாயகன்ப்பள்ளி வார்டு 3 ,

,கிழக்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மமார்னப்பள்ளி (வ.கி) மபராண்டப்பள்ளி (ஊ) தகாத்துர் வார்டு 4 ,

நடுநிலலப்பள்ளி ,தகாத்தூர்

2.மமார்னப்பள்ளி (வ.கி) மபராண்டப்பள்ளி (ஊ) ெிருச்சிபள்ளி வார்டு 4 ,

(மபரண்டப்பள்ளி)- 635109

3.மமார்னப்பள்ளி (வ.கி) மபராண்டப்பள்ளி (ஊ) தகாத்துர் மகாழிபண்லண வார்டு

,மமற்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மமார்னபள்ளி (வ.கி) மபரண்டப்பள்ளி (ஊ) மமார்னப்பள்ளி வார்டு 2 ,

மமார்னப்பள்ளி- 635 109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு
124

125

124

125

பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மமார்னபள்ளி (வ.கி) மபரண்டப்பள்ளி (ஊ) ஹனுமந்ெபுரம் வார்டு 2 ,

மமார்னப்பள்ளி- 635 109

2.மமார்னபள்ளி (வ.கி) மபரண்டப்பள்ளி (ஊ) மமார்னப்பள்ளி வார்டு 2 ,

,தெற்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுெி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மமார்னபள்ளி (வ.கி) மபரண்டப்பள்ளி (ஊ) பத்ெலப்பள்ளி வார்டு 1 ,

பத்ெலப்பள்ளி- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
126

126

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மமார்னபள்ளி (வ.கி) மபரண்டப்பள்ளி (ஊ) முஸ்லிம் காலனி வார்டு 1 ,

பத்ெலப்பள்ளி- 635109

2.மமார்னபள்ளி (வ.கி) மபரண்டப்பள்ளி (ஊ) இந்ெிரா நகர் வார்டு 1 ,

,மமற்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி மங்களூர்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஓடு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மமார்னபள்ளி (வ.கி) மபரண்டப்பள்ளி (ஊ) மாரியம்மன் மகாவில் தெரு வார்டு

பத்ெலப்பள்ளி- 635109

1 , 2.மமார்னபள்ளி (வ.கி) மபரண்டப்பள்ளி (ஊ) பத்ெலப்பள்ளி எஸ் சி காலனி

,கிழக்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மமார்னபள்ளி (வ.கி) மபரண்டப்பள்ளி (ஊ) பத்ெலப்பள்ளி பகுெி வார்டு 1 ,

பத்ெலப்பள்ளி- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி மங்களூர்
ஓடு கட்டிடம்
129

129

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மமார்னபள்ளி (வ.கி) மபரண்டப்பள்ளி (ஊ) பாஸ்கர்ொஸ் நகர் வார்டு 1 ,

துவக்கப்பள்ளி(உருது),

2.மமார்னப்பள்ளி (வ.கி) மபரன்டப்பள்ளி (ஊ) மாருெி நகர் வார்டு 1 ,

பத்ெலப்பள்ளி- 635109
130

130

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலபள்ளி

1.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்ெிநகர் வார்டு 2 ,

,(தெலுங்கு) குமுமெப்பள்ளி- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி
புெிய ொர்சு கட்டிடம்
131

131

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெிப்பாளம் வார்டு 1 ,

ெிப்பாளம் - 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலபள்ளி

1.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மிதலட்டி வார்டு 2 ,

,(தெலுங்கு) குமுமெப்பள்ளி- 635109

2.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தபன்னாமடம் வார்டு 2 ,

,கிழக்கு பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி

3.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எல்லம்மா தகாத்தூர் 2 ,

புெிய ொர்சு கட்டிடம்

4.குமுமெப்பள்ளி சிப்பாய் தகாட்டாய் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலபள்ளி

1.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமுமெபள்ளி வார்டு2 ,

,(ெமிழ்) குமுமெப்பள்ளி- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்
134

134

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலபள்ளி

1.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமுமெபள்ளி பகுெி வார்டு2 ,

,(ெமிழ்) குமுமெப்பள்ளி- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,தெற்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்
135

135

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தகால்லப்பள்ளி வார்டு 3 ,

நடுநிலலப்பள்ளி(உருது),

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தகால்லப்பள்ளி - 635109

,வடக்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாயன்தகான்டஅக்ரஹாரம்

நடுநிலலப்பள்ளி (தெலுங்கு) ,

வார்டு 3 , 2.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடிசாகனப்பள்ளி

தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம்- 635109

வார்டு 3 , 3.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராெபுரம் வார்டு 1 ,

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

137

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

4.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மொெிபுரம் வார்டு 1 ,

ொர்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலபள்ளி

1.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தொரப்பள்ளி வார்டு 1 ,

(தெலுங்கு) தொரப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அக்ரஹாரம்-635109

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,தெற்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு
138

139

138

139

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலபள்ளி

1.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தொரப்பள்ளி பகுெி வார்டு 1 ,

(தெலுங்கு) தொரப்பள்ளி

2.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் இந்ெிரா நகர் , 3.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம்

அக்ரஹாரம்-635109

தகலங்கலம் மராடு தொரப்பள்ளி , 4.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் காந்ெி நகர் ,

,தெற்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு

5.தொரப்பள்ளி அக்ரஹாரம் சிவன் மகாவில் தெரு , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்
அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் 1.ஒன்னல்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒன்னல்வாடி வார்டு 9 , 2.ஓன்னல்வாடி

ஒன்னல்வாடி- 635109

அகஸ்டியன் பவன் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
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4

அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,
ஒன்னல்வாடி- 635109

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,வடக்கு

5
1.ஒன்னல்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒன்னல்வாடி வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
வாக்காளர்கள் -

பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி ொர்சு
141

141

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஒன்னல்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தொனபண்டா வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

துவக்கப்பள்ளிஇ தொனபண்டா-

வாக்காளர்கள் -

635109
142

142

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,தெற்கு பார்த்ெ மங்களூர்

ஓடு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஒன்னல்வாடி (வ.கி) ஒன்னல்வாடி (ஊ) ஓகாரப்பள்ளி வார்டு 3 ,

ஓ காரப்பள்ளி- 635109

2.ஒன்னல்வாடி (வ.கி) ஒன்னல்வாடி (ஊ) தசந்ெில் நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

,வடக்கு

பார்த்ெ சிதமண்ட் சீட் கூலர

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம் மமற்கு பகுெி
143

143

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஒன்னல்வாடி (வ.கி) ஒன்னல்வாடி (ஊ) ஓகாரப்பள்ளி பகுெி வார்டு 3 ,

ஓ காரப்பள்ளி- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ சிதமண்ட் சீட் கூலர
கட்டிடம் மமற்கு பகுெி
144

144

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஒன்னல்வாடி (வ.கி) ஒன்னல்வாடி (ஊ) மகாகுல் நகர் வார்டு 3 ,

மசாமநாெபுரம்- 635109

2.ஒன்னல்வாடி(வ.கி) ஒன்னல்வாடி (ஊ) மசாமநாெபுரம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

,தெற்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
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2

145

145
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஒன்னல்வாடி (வ.கி) ஒன்னல்வாடி (ஊ) நவெி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நவெி - 635110

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்கு பகுெி சிதமண்ட் சீட்
கூலர கட்டிடம்
146

146

தபஸ்மஸா மழலலயர் மற்றும்

1.ஒன்னல்வாடி(வ.கி) ஒன்னல்வாடி (ஊ) லட்சுமி நரசிம்ம நகர் வார்டு 4 ,

தொடக்கப்பள்ளி, லட்சுமி நரசிம்ம

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகர், நவெி - 635110

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு

பார்த்ெ அஸ்தபஸ்டாஸ்
சிதமண்ட் ஷீட் கட்டிடம்
147

147

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ஒன்னல்வாடி (வ.கி) ஒன்னல்வாடி (ஊ) நவெி பகுெி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

நவெி - 635110

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மமற்கு பகுெி சிதமண்ட் சீட்
148

149

148

149

கூலர கட்டிடம்
அங்கன்வாடி பள்ளி-நவெி-635110

1.ஒன்னல்வாடி (வ.கி) ஒன்னல்வாடி (ஊ) நவெி பகுெி-2 வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

,கிழக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி)

தசன்னத்தூர்- 635109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி புெிய ொர்சு
கட்டிடம்
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4

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) கசுவகட்டா வார்டு

தசன்னத்தூர்- 635109

மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) சூடசந்ெிரம் வார்டு 27 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

,மமற்கு

27 , 2.ஓசூர் (ந)

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி புெிய ொர்சு

தசன்னத்தூர் (வ.கி) வக்கீ ல் இல்ஸ் வார்டு 27 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி சீொராம்

வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) சீொராம் நகர் வார்டு 25 , 99.அயல்நாடு

நகர் ஓசூர் - 635109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு
152

152

கட்டிடம்
சப்ெகிரி தமட்ரிகுமலசன் பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) நரசம்மாகாலணி வார்டு 25 ,

தவங்கமடஷ் நகர், ஓசூர் - 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்
153

153

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) அலசநத்ெம் மராடு வார்டு 25 ,

அலசநத்ெம்- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி புெிய ொர்சு
கட்டிடம்
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4

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) பிருந்ொவன் கார்டன் நகர் வார்டு 27 ,

அலசநத்ெம்- 635109

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) ெிருவள்ளவர் நகர் வார்டு 27 , 3.ஓசூர்

,தெற்கு

பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி புெிய ொர்சு

(ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) மீ னாட்சி நகர் வார்டு 27 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும்

கட்டிடம்

தசன்னத்தூர் (வ.கி) வருணா நகர் வார்டு 27 , 5.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) அண்ணாமலல நகர் விரிவாக்கம் வார்டு27 , 6.ஓசூர் (ந) மற்றும்
தசன்னத்தூர் (வ.கி) வத்சலா தரஸிதடன்சி , 7.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர்
(வ.கி) லகராளி நகர்
155

155

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) அலசநத்ெம் வார்டு 27 , 99.அயல்நாடு

அலசநத்ெம் 635 109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி புெிய ொர்சு
156

157

156

157

கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) ஆெிெிராவிடர் காலனி வார்டு 27 ,

அலசநத்ெம் 635 109

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) மொட்டகிரிமராடு வார்டு 25 ,

,கிழக்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி புெிய ொர்சு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) மொட்டகிரி மராடு பகுெி வார்டு 25 ,

அலசநத்ெம் 635 109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,வடக்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி மமற்கு
பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம்
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4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) டிஎன்எச்பி பி15 வார்டு 27 , 2.ஓசூர் (ந)

சானசந்ெிரம்- 635109

மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) முல்லல நகர் வார்டு 27 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

,தெற்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு

தசன்னத்தூர் (வ.கி) சுப்ரமணியசிவா நகர் வார்டு 26 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) சானசந்ெிரம் வார்டு 27 , 99.அயல்நாடு

சானசந்ெிரம்- 635109

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி வடக்கு
160

161

160

161

தெற்கு ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) ெிரு.வி.க. நகர் வார்டு 27 , 2.ஓசூர் (ந)

சானசந்ெிரம்- 635109

மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) சானசந்ெிரம் சிட்மகா வார்டு27 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

,தெற்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு

தசன்னத்தூர் (வ.கி) காந்ெி நகர் வார்டு 27 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) வாஉசி நகர் வார்டு 27 , 99.அயல்நாடு

சீொராம் நகர் ஒசூர்- 635109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
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,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
162

162

ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் (வ.கி) வாஉசி நகர் வார்டு 27 , 99.அயல்நாடு

சீொராம் நகர் ஒசூர்- 635109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்
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4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மெர்மபட்லட அரசு குடியிருப்பு

மெர்ப்மபட்லட(சூடவாடி)ஓசூர்-

1வது கிராஸ் வார்டு 21 , 2.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி)

635109

மெர்மபட்லட அரசு குடியிருப்பு 2வது கிராஸ் வார்டு 21 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும்

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மெர்மபட்லட அரசு குடியிருப்பு 3வது கிராஸ்
வார்டு 21 , 4.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மெர்மபட்லட அரசு
குடியிருப்பு 4வது கிராஸ் வார்டு 21 , 5.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு
(வ.கி) ஆெி ெிராவிடர் தெரு வார்டு 21 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

164

164

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மெர்மபட்லட 1வது தெரு

மெர்ப்மபட்லட(சூடவாடி)ஓசூர்-

வார்டு 21 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635109
165

165

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, சூடவாடி,

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மெர்மபட்லட 2வது தெரு

மெர்ப்மபட்லட ஓசூர்-635109

வார்டு 21 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,பாரெியார் கலலகூடம் அலற
166

166

எண் 5
நகராட்சி

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) பார்வெி நகர் (கிழக்கு) வார்டு 4

துவக்கப்பள்ளி,மெர்ப்மபட்லட(சூட

, 2.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) அலசநத்ெம் மராடு வார்டு

வாடி)ஓசூர்-635109

, 3.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) ஓட்டல் ெமிழ் நாடு (கிழக்கு)

,வடக்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
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4

சப்ெகிரி தமட்ரிக்குமலசன் பள்ளி

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) தவங்கமடஷ் நகர் வார்டு 3 ,

தவங்கமடஷ் நகர் ஓசூர் 635 109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,தெற்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் 10
168

168

சப்ெகிரி தமட்ரிக்குமலசன் பள்ளி

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) தவங்கமடஷ் நகர் பகுெி வார்டு

தவங்கமடஷ் நகர் ஓசூர் 635 109

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் 6
169

169

ஆர் வி அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) தநசவுத்தெரு வார்டு 10 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

(உருது),ஒசூர்-635109

தநசவுத்தெரு2 வார்டு10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ புெிய ொர்சு கட்டிடம்
அலற எண் 4
170

170

ஆர். வி. அரசு ஆண்கள்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ொபர் தெரு வார்டு 6 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்-635109

தசௌமடஸ்வரி அம்மன் மகாயில் தெரு வார்டு 8 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

,வடக்க பார்த்ெ தெற்கு பகுெி

கிடங்கு தெரு

வார்டு6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் 28
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4

ஆர்.வி அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) புெிய வசந்த் நகர்1 தமயின்மராடு வார்டு 3 , 2.ஓசூர்

(உருது),ஒசூர்-635109

(ந) மற்றும் (வ.கி) புெிய வசந்த் நகர் 2தமயின்மராடு 1 முெல் 4 வார்டு 3 ,

,கிழக்கு

பார்த்ெ புெிய ொர்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அலற எண் -5
172

172

ஆர்.வி. அரசு ஆண்கள்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) கீ ழ்தகால்லர்தெரு வார்டு 7 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும்

மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்-635109

(வ.கி) விநாயகர் மகாவில் சந்து வார்டு 7 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ெிகலர்

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி

மபட்லட வார்டு 7 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ொர்சு கட்டிடம் அலறஎண்-54
173

174

173

174

ஆர்.வி. அரசு ஆண்கள்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) சாவித்ெிரிஅம்மாள் தெரு வார்டு 10 , 2.ஓசூர் (ந)

மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்-635109

மற்றும் (வ.கி) கல்யாணப்பா சந்து வார்டு 10 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

ஆழ்வாரய்யாசந்து வார்டு 6 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) பிலிப்ஸ் மபட்லட

ொர்சு கட்டிடம் அலறஎண்-55

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆர்.வி அரசுஆண்கள்

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) பலழய கிருஷ்ணகிரி மராடு

மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்-635109

காமளகுண்டா வார்டு 6 , 2.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) ஆெி

,கிழக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி

ெிராவிடர் தெரு வார்டு 5 , 3.ஒசூர் (ந)

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்-29

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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2

175

175

3
ஆர்.வி அரசு ஆண்கள்
மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்-635109
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4

5
1.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) காமளகுண்டா வார்டு 4 , 2.ஒசூர் Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
(ந)

ெவகர் நகர் வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி
புெிய ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்-1
176

176

ஆர்.வி அரசு

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) பார்வெி நகர் மமற்கு வார்டு 4 ,

மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்(உருது)-

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635109

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெவடக்கு

பகுெி புெிய ொர்சு கட்டிடம் அலற
177

177

எண் 7
ஆர்.வி அரசு ஆண்கள் மமல்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) பார்வெி நகர் கிழக்கு வார்டு 4 ,

நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்(உருது)-635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் 27
178

178

புெிய கட்டிடம்
ஆர்.வி அரசு ஆண்கள்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) பார்வெி நகர் பகுெி வார்டு 4 ,

மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்(உருது)-

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635109

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்
60
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4

ஆர்.வி அரசு ஆண்கள்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) பார்வெி நகர் பகுெி வார்டு 4 ,

மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்(உருது)-

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635109

5
Ü¬ùî¢¶
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,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்
180

180

60
ஆர்.வி அரசு

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) ராெகணபெிநகர் வார்டு

ஆண்கள்மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்-

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635109

23 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ மமற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்
181

181

23
ஆர்.வி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மின்நகர் 1 வார்டு 21 , 2.ஓசூர்

அரசுஆண்கள்மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒ

(ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மின்நகர்2 வார்டு 21 , 3.ஓசூர் (ந)

சூர்-635109

மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மின்நகர் 3 வார்டு 21 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும்

,கிழக்கு பார்த்ெ

மமற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மின்நகர் 4 வார்டு 21 , 5.ஓசூர் (ந) மற்றும்

அலற எண் 24

தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மின்நகர் 5 வார்டு 21 , 6.ஓசூர் (ந) மற்றும்
தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) தெப்பகுளம் 1 வார்டு 21 , 7.ஓசூர் (ந) மற்றும்
தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) தெப்பகுளம் 2 வார்டு 21 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

ஆர்.வி. அரசு ஆண்கள்

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ஏழுவட்டுதெரு
ீ
வார்டு 14 , 2.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்-635109

ராெு தெரு வார்டு 14 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) மசாமசுந்ெரம் அய்யர் தெரு

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி

வார்டு 9 , 4.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ொசிரிப்மபட்லட வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு

புெிய கட்டிடம் அலறஎண் 3

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஆர்.வி. அரசு ஆண்கள்

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) மநொெி மராடு வார்டு 9 , 2.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

மமல்நிலலப்பள்ளி,ஒசூர்-635109

முகமெியர்தெரு வார்டு 14 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) இமாம்படா வார்டு 14 ,

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
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புெிய கட்டிடம் அலறஎண் 2
184

184

அரசு தபண்கள் மமல்நிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) புட்டுசாயபு தெரு வார்டு 9 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

ஓசூர் -635 109

முத்துலஷ்மியம்மா தெரு வார்டு 9 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) ராொராம் தெரு

,வடக்கு பார்த்ெ

மமற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

வார்டு 9 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) காெிலுபண்டா தெரு வார்டு 9 ,

அலற எண் 34

5.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) தசம்படவர் தெரு வார்டு 9 , 6.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெிருப்பள்ளிராெூ தெரு வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 185

185

அரசினர் தபண்கள்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லடலர்தெரு வார்டு 9 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

மமல்நிலலப்பள்ளி ஓசூர் -635 109

புதுப்மபட்லட வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
மத்ெிய பகுெி அலற எண்-36
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4

அரசு மகளிர் மமல் நிலல பள்ளி

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லவசியார் தெரு வார்டு 11 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

,ஒசூர் 635 109

மபாஸ்டாபீஸ் தெரு வார்டு 11 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) நஞ்சுண்மடஸ்வரர்

,தெற்கு பார்த்ெ

மமற்கு பகுெி புெிய ொர்சு

மகாயில் தெரு வார்டு 11 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) நமால்மபட்லட தெரு

கட்டிடம் அலற எண் ெி8

வார்டு 11 , 5.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) வண்ணார் மபட்லட வார்டு 11 ,

அரசு மகளிர் மமல் நிலல பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) ெனப்பர் தெரு வார்டு 11 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

ஒசூர் 635 109

பாகலூர் மராடு வார்டு 10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ

5
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மத்ெிய பகுெி புெிய ொர்சு
188

189

188

189

கட்டிடம் அலற எண் ெி9
அரசு தபண்கள் மமல்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) மபாஸ்பொர்தெரு கிராமமுன்சீப் வார்டு 12 ,

நிலலப்பள்ளி, ஒசூர்- 635 109

2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) வாணியர் தெரு வார்டு 12 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

,தெற்கு பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி

சத்ெிரம் தெரு வார்டு 12 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) ராமர்மகாவில் தெரு வார்டு

புெிய ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்

12 , 5.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) நகரத்து மபட்லட வார்டு 12 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ெி10
அரசு மகளிர் மமல் நிலல பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) சுகவனமூர்த்ெி மடம் தெரு வார்டு 13 , 2.ஓசூர்(வ.கி)

,ஒசூர் 635109

மற்றும் (ந) கணபெிபிள்லள தெரு வார்டு 16 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

,தெற்கு பார்த்ெ

மத்ெிய பகுெி புெியகு பகுெி ொர்சு

மவணுமகாபால்சாமி தெரு வார்டு 13 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

கட்டிடம் அலற எண் ெி7

அய்யாசாமிபிள்லள தெரு வார்டு

13 , 5.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

சிங்காரமவலுமுெலி தெரு வார்டு 13 , 6.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) குள்ளப்பாசந்து
வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

அரசு மகளிர் மமல் நிலல பள்ளி,

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) ஆலமரத்து தெரு வார்டு 16 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

ஒசூர் 635 109

ரங்கசாமிபிள்லள தெரு வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ

5
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மத்ெிய பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
191

192

191

192

அலற எண் 33ஏ
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி (உருது)

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) பலழய ராயமகாட்லட

காமராஜ் காலனி ஓசூர் 635109

ஹட்மகா பகுெி14 வார்டு23 , 2.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி)

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி

ராயமகாட்லட மராடு வார்டு23 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி)

ொர்சு கட்டிடம்

இராயமகாட்லடமராடு சீனிவாசா ெிமயட்டர்பின்புறம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு

அச்சீவர்ஸ் அகாடமி

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஒசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) பாரெியார் நகர் வார்டு 23 ,

நஞ்சுண்மடஸ்வர நகர் ஓசூர் - 635

2.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) நஞ்சுண்மடஸ்வர் நகர் வார்டு 23 , 3.ஓசூர் இந்ெிரபுரி

109

மலவுட் லுக் இந்ெியா எெிரில் , 4.ெிரிமவணி கார்டன் ெிரிமவணி கார்டன் ,

,தெற்கு பார்த்ெ மத்ெிய

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

எண்.1சி
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3

4

நகராட்சி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராயமகாட்லடஅட்மகா அரசுகுடியிருப்பு பிளாக்ஏபிசிடி

நடுநிலலப்பள்ளி(தெலுங்கு),

வார் , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராயமகாட்லட அட்மகா பகுெி10 36 வதுகிராஸ்

காமராஜ் காலனி ஓசூர் 635109

வார்டு23 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராயமகாட்லட அட்மகா பகுெி10

,கிழக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி

கிராஸ் வார்டு23 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராயமகாட்லட அட்மகா பகுெி10

ொர்சு கட்டிடம்

38வதுகிராஸ் வார்டு23 , 5.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராயமகாட்லட அட்மகா
பகுெி10

5
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37வது

39வது கிராஸ் வார்டு23 , 6.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராயமகாட்லட

அட்மகா பகுெி10

40வதுகிராஸ் வார்டு23 , 7.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

ராயமகாட்லட அட்மகா பகுெி10

41வதுகிராஸ் வார்டு23 , 8.ஓசூர் (ந) மற்றும்

(வ.கி) ராயமகாட்லட அட்மகா பகுெி10

42வதுகிராஸ் வார்டு23 , 9.ஓசூர் (ந)

மற்றும் (வ.கி) ராயமகாட்லட அட்மகா பகுெி10

43வதுகிராஸ் வார்டு23 ,

10.ஓசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராயமகாட்லட அட்மகா பகுெி10 50வது கிராஸ்
194

194

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி (உருது),

வார்டு23 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு(வ.கி) ராயமகாட்லட அட்மகா பகுெி10

காமராஜ் காலனி ஓசூர் 635109

1வதுதமயின் வார்டு 23 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி)

,வடக்கு பார்த்ெ தென்கிழக்கு

ராயமகாட்லட அட்மகா பகுெி10

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

தசன்னத்தூர் வடக்கு(வ.கி) ராயமகாட்லட அட்மகா பகுெி10

2வதுதமயின் வார்டு 23 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

வார்டு 23 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி (உருது),

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு(வ.கி) ராயமகாட்லட அட்மகா பகுெி10

காமராஜ் காலனி ஓசூர் 635109

24வதுகிராஸ் வார்டு 23 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி)

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி

ராயக்மகாட்லட அட்மகா பகுெி10 22வது கிராஸ் வார்டு 23 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

ொர்சு கட்டிடம்

தசன்னத்தூர் வடக்கு(வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா பகுெி10 29வது கிராஸ்
வார்டு 23 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா
பகுெி10 30வது கிராஸ் வார்டு 22 , 5.ஓசூர் (ந) தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி)
ராயக்மகாட்லட அட்மகா பகுெி10 31வது கிராஸ் வார்டு 23 , 6.ஓசூர் (ந)
தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா பகுெி10 32வது கிராஸ்
வார்டு 23 , 7.ஓசூர் (ந) தசன்னத்தூர் வடக்கு(வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா
பகுெி10 33வது கிராஸ் வார்டு 23 , 8.ஓசூர் (ந) தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி)
ராயக்மகாட்லட அட்மகா பகுெி10 34வது கிராஸ் வார்டு 23 , 9.ஓசூர் (ந)
தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா பகுெி10 35வது கிராஸ்
வார்டு 23 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி (உருது),

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா 10

காமராஜ் காலனி ஓசூர் 635 109

1தமயின்மராடு வார்டு22 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி

ராயக்மகாட்லட அட்மகா பகுெி10 2கிராஸ் வார்டு22 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஓசூர்

ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கில் இருந்து

கிராமம் (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா மபஸ்10 3வதுகிராஸ் வார்டு22 , 4.ஓசூர்

2 வது அலற

(ந) மற்றும் ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா மபஸ்10 4வதுகிராஸ்
வார்டு22 , 5.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா
மபஸ்10 5வதுகிராஸ் வார்டு23 , 6.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)
ராயக்மகாட்லட அட்மகா மபஸ்10 வார்டு22 , 7.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஓசூர் கிராமம்
(வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா10 7வதுவார்டு22 , 8.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஓசூர்
கிராமம் (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா மபஸ்10 8வதுகிராஸ் வார்டு22 , 9.ஓசூர்
(ந) மற்றும் ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா மபஸ்10
16வதுகிராஸ் வார்டு22 , 10.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)
ராயக்மகாட்லட மபஸ்10 17வதுகிராஸ் வார்டு22 , 11.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஓசூர்
கிராமம் (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா10 மபஸ்18கிராஸ் வார்டு22 , 12.ஓசூர் (ந)
மற்றும் ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா மபஸ்10 19 வதுகிராஸ்
வார்டு22 , 13.ஓசூர் (ந) மற்றும் ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ராயக்மகாட்லட அட்மகா
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நகராட்சி

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) காமராஜ் காலனி 1 கிராஸ் வார்டு 15 , 2.ஒசூர் (ந)

துவக்கப்பள்ளி(ெமிழ்),காமராஜ்கால

மற்றும் (வ.கி) காமராஜ் காலனி 2 கிராஸ் வார்டு 15 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

னிஓசூர்- 635109

காமராஜ் காலனி 3 கிராஸ் வார்டு 15 , 4.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) வருவாய்

,கிழக்கு பார்த்ெ

மமற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

ஆய்வாளர் குடியிருப்பு தென்புறம் வார்டு 22 , 99.அயல்நாடு வாழ்

தெற்கு பகுெி அலற எண் 13

வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தசன்னத்தூர் வடக்கு கிராமம் (வ.கி) ொலுக்காபீஸ் மராடு

(ெமிழ்),காமராஜ்காலனி ஓசூர்- 635

வார்டு 15 , 2.தசன்னத்தூர் வடக்கு கிராமம் (வ.கி) ஓசூர் (ந) உமாசங்கர் நகர்

109

வார்டு 20 , 3.ஓசூர் (ந) ஓசூர் (வ.கி) தவள்ளாளர் தெரு வார்டு 13 , 4.ஓசூர் (ந)

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் வடக்கு

ஓசூர்

பகுெி அலற எண் 11
பரிமளம் தமட்ரிகுமலஷன் மமல்

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாலாெிநகர் முெல் கிராஸ் வார்டு 22 ,

நிலல பள்ளி, ஓசூர்- 635109

2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாலாெி நகர் 2வது கிராஸ் வார்டு 22 ,

,வடக்கு பகுெி கிழக்கு பார்த்ெ

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) மபாலீஸ் லலன் ொலுக்காபீஸ் மராடு வார்டு 17 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ொர்சு கட்டிடம் அலறஎண்-2
200

200

பரிமளம் தமட்ரிகுமலஷன் மமல்

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சிவசக்ெி முெல் நகர் வார்டு 20 ,

நிலல பள்ளி, ஓசூர்- 635109

2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சிவசக்ெி 2வது நகர் வார்டு 20 , 3.ஓசூர்

,வடக்கு பகுெி கிழக்கு பார்த்ெ

கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நீலமமக நகர் வார்டு 22 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ொர்சு கட்டிடம் அலறஎண்-3

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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4

பரிமளம் தமட்ரிக் மமல் நிலல

1.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) ஏரிதெரு முெல் கிராஸ் வார்டு 16 , 2.ஓசூர் (வ.கி)

பள்ளி ஒசூர் 635109

மற்றும் (ந) ஏரிதெரு 2வது கிராஸ் வார்டு 16 , 3.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந)

,கிழக்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு

ஏரிதெரு 3வது கிராஸ் வார்டு 16 , 4.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) ஏரிதெரு 4வது

கட்டிடம் அலறஎண் 6

கிராஸ் வார்டு 16 , 5.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) ஏரிதெரு 5வது கிராஸ் வார்டு 16

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 6.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) தெய்சங்கர் காலனி 1வது தமயன் மராடு வார்டு 17 ,
7.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) தெய்சங்கர் காலனி 1வது கிராஸ் வார்டு 17 , 8.ஓசூர்
(வ.கி) மற்றும் (ந) தெய்சங்கர் காலனி 2வது கிராஸ் வார்டு 17 , 9.ஓசூர் (வ.கி)
மற்றும் (ந) தெய்சங்கர் காலனி 3வது கிராஸ் வார்டு 17 , 10.ஓசூர் (வ.கி)
மற்றும் (ந) தெய்சங்கர் காலனி 2வது தமயின் மராடு வார்டு 17 , 11.ஓசூர் (வ.கி)
மற்றும் (ந) தெய்சங்கர் காலனி 1வது குறுக்கு தெரு வார்டு 17 , 12.ஓசூர் (வ.கி)
மற்றும் (ந) தெய்சங்கர் காலனி 2வது குறுக்கு தெரு வார்டு 17 , 13.ஓசூர் (வ.கி)
மற்றும் (ந) தெய்சங்கர் காலனி 3வது குறுக்கு தெரு வார்டு 17 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் 202

202

பரிமளம் தமட்ரிக் மமல் நிலல

1.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) தொலலமபசி நிலலய குடியிருப்பு (அண்ணா நகர்)

பள்ளி ஒசூர் 635109

வார்டு 18 , 2.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) அண்ணாநகர் முெல் குறுக்கு தெரு

,கிழக்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு

வார்டு 17 , 3.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) அண்ணாநகர் முெல் கிராஸ் வார்டு 17 ,

கட்டிடம் அலறஎண் 5

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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பரிமளம் தமட்ரிக் மமல் நிலல
பள்ளி ஒசூர் 635109

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,கிழக்கு

5
1.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) அண்ணாநகர் மராடு பரிமளம் பள்ளி எெிரில் வார்டு , Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
2.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) அண்ணாநகர் 2வது தமயின் மராடு வார்டு 17 , 3.ஓசூர்

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு

(வ.கி) மற்றும் (ந) அண்ணாநகர் 2வது குறுக்கு தெரு வார்டு 17 , 4.ஓசூர் (வ.கி)

கட்டிடம் அலறஎண் 6

மற்றும் (ந) அண்ணாநகர் முெல் தமயின் மராடு வார்டு 17 , 5.ஓசூர் (வ.கி)
மற்றும் (ந) அண்ணாநகர் 2வது கிராஸ் வார்டு 17 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

204

205

204

205

பரிமளம் தமட்ரிக் மமல் நிலல

1.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) முத்துமாரியம்மன் மகாயில் தெரு வார்டு 17 , 2.ஓசூர்

பள்ளி ஒசூர் 635 109

(வ.கி) மற்றும் (ந) முத்துமாரியம்மன் மகாயில் குறுக்கு தெரு வார்டு 17 ,

,கிழக்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு

3.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) அண்ணாகாலனி வார்டு 13 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம் அலற எண் -5
பரிமளம் தமட்ரிக் மமல் நிலல

வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன்நகர்4வது கிராஸ் வார்டு 24

பள்ளி, எக்ஸ்மசஞ்ச் மராடு.ஓசூர்

, 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன் நகர் 5வது கிராஸ்

635109

வார்டு 24 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன் நகர் 6வது

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலறஎண்-8

கிராஸ் வார்டு 24 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன் நகர்
7வது கிராஸ் வார்டு 24 , 5.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன்
நகர் 7வது கிராஸ் (ஏ) வார்டு 24 , 6.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)
பாரெிொசன் நகர் 9வது கிராஸ் வார்டு 24 , 7.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்
ஓசூர் (ந) தசயின்ட் மமரிஸ் நகர் எக்ஸ்தடன்சன் வார்டு 24 , 8.ஓசூர் கிராமம்
(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன் நகர் முெல் தமயின் மராடு வார்டு 24 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

பரிமளம் தமட்ரிக் மமல் நிலல

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) வ.உ.சி. நகர் வார்டு 24 , 2.ஒசூர்

பள்ளி, எக்ஸ்மசஞ்ச் மராடு.ஓசூர்

நகராட்சி வார்டு எண் 24 ஒசூர் குமரன் நகர் 1வது தெரு , 3.ஒசூர் நகராட்சி

635109

வார்டு24 ஒசூர் குமரன் நகர் 2வது தெரு , 4.ஒசூர் நகராட்சி வார்டு24 ஒசூர்

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலறஎண்-9

5
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குமரன் நகர் 3வது தெரு , 5.ஒசூர் நகராட்சி வார்டு24 ஒசூர் குமரன் நகர் 4வது
தெரு , 6.ஒசூர் நகராட்சி வார்டு24 ஒசூர் குமரன் நகர் தமயின் மராடு ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

207

207

பரிமளம் தமட்ரிக் மமல் நிலல

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) கிருஷ்ணப்பா நகர் வார்டு 24 ,

பள்ளி, எக்ஸ்மசஞ்ச் மராடு.ஓசூர்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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,கிழக்கு பார்த்ெ மமற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலறஎண்-7
208

208

பரிமளம் தமட்ரிக் மமல் நிலல

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன் நகர் 8வது கிராஸ் வார்டு

பள்ளி, எக்ஸ்மசஞ்ச் மராடு.ஓசூர்

24 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன் நகர் 9வது(ஏ) கிராஸ்

635109

வார்டு 24 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன் நகர்9வது

,கிழக்கு பார்த்ெ மமற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலறஎண்-7

(பி)கிராஸ் வார்டு 24 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன்
நகர் 9வது

(சி)கிராஸ் வார்டு 24 , 5.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)

மமனாகர் நகர் வார்டு 24 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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3

4

பரிமளம் தமட்ரிகுமலஷன் மமல்

1.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ஆர் மக அட்மகா பகுெி10 1வது

நிலல பள்ளி, தடலிமபான்

தமயின்மராடு வார்டு23 , 2.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ஆர்

எக்ஸ்மசஞ்ச் மராடு,ஓசூர்- 635109

மக அட்மகா பகுெி10 2வதுதமயின்மராடு வார்டு23 , 3.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி)

,வடக்கு பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி

மற்றும் ஓசூர் (ந) ஆர் மக அட்மகா பகுெி10 9வது கிராஸ்

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் 15

4.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ஆர் மக அட்மகா பகுெி10 10வது
கிராஸ்

வார்டு23 ,

வார்டு23 , 5.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ஆர் மக

அட்மகா பகுெி10 11வது கிராஸ் வார்டு23 , 6.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மற்றும்
ஓசூர் (ந) ஆர் மக அட்மகா பகுெி10 12கிராஸ் வார்டு 23 , 7.தசன்னத்தூர் வடக்கு
(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ஆர் மக அட்மகா பகுெி10 13கிராஸ்

வார்டு 23 ,

8.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ர் மக அட்மகா பகுெி10 14
கிராஸ்

வார்டு 23 , 9.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ஆர் மக

அட்மகா பகுெி10 15வது

கிராஸ்

வார்டு 23 , 10.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி)

மற்றும் ஓசூர் (ந) ஆர் மக பகுெி10 25வது கிராஸ் வார்டு23 , 11.தசன்னத்தூர்
வடக்கு (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ஆர் மக அட்மகா பகுெி10 26வது கிராஸ் வார்டு
23 , 12.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ஆர் மக அட்மகா பகுெி10
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4

பரிமளம் தமட்ரிகுமலஷன் மமல்

1.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய தடம்பிள் மலண்டு

நிலல பள்ளி, தடலிமபான்

அட்மகா வார்டு 20 , 2.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பலழய

எக்ஸ்மசஞ்ச் மராடு,ஓசூர்- 635109

தடம்பிள் மலண்டு அட்மகா வார்டு 20 , 3.தசன்னத்தூர் வடக்கு (வ.கி) மற்றும்

,வடக்கு பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி

ஓசூர் (ந) மபாலீஸ் காலனி (ராயக்மகாட்லட மராடு) வார்டு 22 , 99.அயல்நாடு

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் 16

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ராமகிருஷ்ணா தமட்ரிக் பள்ளி

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ஓசூர் (ந) ெின்னூர் வார்டு 25 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)

மென்கனிக்மகாட்லடமராடு ஓசூர்-

ஓசூர் (ந) தபாதுப்பணித்துலற குடியிருப்பு(ெின்னூர்)வார்டு25 , 99.அயல்நாடு

635109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு

5
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பகுெி ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு
212

212

பகுெி அலற எண் 3
ராமகிருஷ்ணா தமட்ரிக் பள்ளி

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ஓசூர் (ந) பட்டு வ.வி.அ.குடியிருப்பு 1 வார்டு25 , 2.ஓசூர்

மென்கனிக்மகாட்லடமராடு ஓசூர்-

கிராமம் (வ.கி) ஓசூர் (ந) ராொெி நகர் வார்டு 25 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ஓசூர்

635109

(ந) பிரகாஷ் நகர்

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் தெற்கு

1வது தெரு வார்டு 25 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ஓசூர் (ந)

பிரகாஷ் நகர் 2வது தெரு வார்டு 25 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுெி அலற எண் 3
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4
1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ஓசூர் (ந) தவங்கமடஷ்வரா மல அவுட் முெல் கிராஸ்

மென்கனிக்மகாட்லட மராடு ஓசூர் - வார்டு 25 , 2.ஓன்னல்வாடி (வ.கி) ஓசூர் (ந) தவங்கமடஷ்வரா மலஅவுட் 3வது
635109

,கிழக்கு பகுெி ொர்சு

கட்டிடம் அலற எண்.1ஏ

5
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கிராஸ் 25 , 3.ஓசூர் (வ.கி) ஓசூர் (ந) தவங்கமடஷ்வரா மலஅவுட் 4வது கிராஸ்
25 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ஓசூர் (ந) தவங்கமடஷ்வரா மலஅவுட் 5வது கிராஸ்
25 , 5.ஓசூர்(வ.கி) ஓசூர் (ந) தவங்கமடஷ்வரா மலஅவுட் 6வது கிராஸ் 25 ,
6.ஓசூர்

(வ.கி) ஓசூர் (ந) தவங்கமடஷ்வரா மலஅவுட் 7வது கிராஸ் 25 , 7.

ஓசூர்(வ.கி) ஓசூர் (ந) தவங்கமடஷ்வரா மலஅவுட் 8வது கிராஸ் 25 , 8.ஓசூர்
(வ.கி) ஓசூர் (ந) தவங்கமடஷ்வரா மலஅவுட்2வது தமயின்மராடு

வார்டு25 ,

9.ஓசூர் (வ.கி) ஓசூர் (ந) தவங்கமடஷ்வரா மலஅவுட் 14வது கிராஸ் 25 ,
214

214

ஸ்ரீ லசென்யா பள்ளி ெின்னுர்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) ஓசூர் (ந) வாசவி நகர் வார்டு 25 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)

மென்கனிக்மகாட்லட மராடு ஓசூர் - ஓசூர் (ந) ெீவா நகர் வார்டு 25 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு
635109
215

215

,கிழக்கு பகுெி ொர்சு

வாழ் வாக்காளர்கள்

கட்டிடம் அலற எண்.1பி
ராமகிருஷ்ணா தமட்ரிக் பள்ளி

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ெமிழ்நாடு வட்டு
ீ
வசெிவாரியம் பகுெி9

மென்கனிக்மகாட்லடமராடு ஓசூர்-

வார்டு 25 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) குருவாயூரப்பன் நகர்

635109

வார்டு 25 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) காவலர் குடியிருப்பு வார்டு

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

15
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3

218

219

4
1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ரயில்மவ காலணி வார்டு 25 , 2.ஓசூர்

மென்கனிக்மகாட்லடமராடு ஓசூர்-

கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ராமகிருஷ்ணா நகர் வார்டு 25 , 3.ஓசூர்

635109

கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ரயில்மவ ஸ்மடசன் எெிர்புறம் வார்டு 25 ,

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

15
ராமகிருஷ்ணா தமட்ரிக் பள்ளி

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மநரு நகர் வார்டு 25 , 99.அயல்நாடு

மென்கனிக்மகாட்லடமராடு ஓசூர்-

வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் அலற எண் 13
ராமகிருஷ்ணா தமட்ரிக் பள்ளி

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மநரு நகர் பகுெி வார்டு 25 ,

மென்கனிக்மகாட்லடமராடு ஓசூர்-

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

635109
219
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ராமகிருஷ்ணா தமட்ரிக் பள்ளி

635109
218

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் அலற எண் 3
ராமகிருஷ்ணா தமட்ரிக் பள்ளி

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) காந்ெி நகர் வார்டு 25 , 2.ஓசூர் கிராமம்

மென்கனிக்மகாட்லடமராடு ஓசூர்-

(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) தபா.ப.து குடியிருப்பு வார்டு 25 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635109

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்
11
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220
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3
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4

தூயொன் பாஸ்மகா

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சிசிநகர் 1வது கிராஸ் வார்டு 18 ,

உயர்நிலலப்பள்ளி

2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சிசி நகர் 2வது கிராஸ்

மென்கனிக்மகாட்லட மராடு ஓசூர்-

3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சிசிநகர் 3வது கிராஸ் வார்டு 18 ,

635 109

4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெிநகர் கிழக்கு 1வது கிராஸ்

,வடக்கு பார்த்ெ மத்ெிய

வார்டு18 ,

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் மத்ெிய

வார்டு 18 , 5.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெிநகர் கிழக்கு 2வது

பகுெி அலற எண் 11

கிராஸ் வார்டு 18 , 6.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெிநகர் முெல்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

குறுக்குத் தெரு வார்டு 18 , 7.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெிநகர்
2வது குறுக்குத் தெரு வார்டு 18 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 221

221

தூயொன் பாஸ்மகா மகளிர்

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெிநகர் 3வது கிராஸ் வார்டு 18 ,

மமல்நிலலப்பள்ளி

2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெிநகர் 4வது கிராஸ் வார்டு 18 ,

மென்கனிக்மகாட்லட ஒசூர்-635 109

3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெிநகர் 5வது கிராஸ் வார்டு 18 ,

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் -10

4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ரயில்மவ ஸ்மடசன் தமயின்மராடு
வார்டு 19 , 5.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ரயில்மவ ஸ்மடசன் 1வது
கிராஸ் வார்டு 19 , 6.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ரயில்மவ
ஸ்மடசன் 2வது கிராஸ் வார்டு 19 , 7.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)
சாந்ெி நகர் ஆர் சி சர்ச் அருகில் வார்டு 18 , 8.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்
ஓசூர் (ந) ராகமவந்ெிரா ெிமயட்டர் அருகில் வார்டு 18 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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3

4

தூய ொன் பாஸ்மகா

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன் நகர் இரண்டாவது

துவக்கப்பள்ளி

தமயின்மராடு வார்டு24 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பராெிொசன்

மென்கனிக்மகாட்லட மராடு ஒசூர்-

நகர் 10வது கிராஸ் வார்டு

635109

பராெிொசன் நகர் 11வது கிராஸ் வார்டு

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு

24 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)
24 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்

ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர்12வது கிராஸ் வார்டு

30

மற்றும் ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர்13வது கிராஸ் வார்டு24 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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24 , 5.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)
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3

4

தூய ொன் பாஸ்மகா

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர் 14வது கிராஸ்

துவக்கப்பள்ளி

வார்டு 24 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர் 15வது

மென்கனிக்மகாட்லட மராடு ஒசூர்

கிராஸ் வார்டு

635 109

16வது கிராஸ் வார்டு

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு

24 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர்
24 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்

பராெிொசன் நகர் 16வது கிராஸ் வார்டு

24 , 5.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்

யூமகெி-பி

ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர் 17வது கிராஸ் வார்டு24 , 6.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)
மற்றும் ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர் 18வது கிராஸ் வார்டு

24 , 7.ஓசூர் கிராமம்

(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர் 19வது கிராஸ் வார்டு

24 , 8.ஓசூர்

கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர் 20வது கிராஸ் வார்டு

24 ,

9.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர் 21வது கிராஸ்
வார்டு

24 , 10.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர் 22வது

கிராஸ் வார்டு

24 , 11.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பராெிொசன் நகர்

23வது கிராஸ் வார்டு
தசயின்ட்மமரிஸ் நகர்

24 , 12.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)
வார்டு 24 , 13.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)

பராெிொசன் நகர் 3ஏவது கிராஸ் வார்டு
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4

தூய ொன் பாஸ்மகா

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) தபரியார் நகர் கிழக்கு வார்டு 19 ,

துவக்கப்பள்ளி

2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) தபரியார் நகர் மமற்கு

மென்கனிக்மகாட்லட மராடு ஒசூர்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 109

வார்டு25 ,

5
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,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற 2ம்
225

225

வகுப்பு ஏ பிரிவு
தூய ொன் பாஸ்மகா

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன் நகர் 1கிராஸ்

துவக்கப்பள்ளி

2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன்நகர் 2வது கிராஸ் வார்டு

மென்கனிக்மகாட்லட மராடு ஒசூர்

24 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாரெிொசன்நகர் 3வது கிராஸ்

635 109

வார்டு 24 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு

வார்டு24 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற 22
226

226

தூய ொன் பாஸ்மகா மகளிர்

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெி நகர் மமற்கு,1வது கிராஸ்

மமல் நிலல

வார்டு 18 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெி நகர் மமற்கு 2வது

பள்ளி,மென்கனிக்மகாட்லட மராடு

கிராஸ் வார்டு 18 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெி நகர் மமற்கு

ஒசூர்- 635109

பிரொன சாலல வார்டு 18 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெி

,கிழக்கு பார்த்ெ

தெற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

நகர் மமற்கு 3வது கிராஸ் வார்டு 18 , 5.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)

அலற எண் எல்.மக.ெி-ஏ

சாந்ெி நகர் மமற்கு 3வது கிராஸ்

2வது தெரு வார்டு18 , 6.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)

மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெி நகர் மமற்கு 3வது கிராஸ்3வது தெரு வார்டு 18 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

தூய ொன் பாஸ்மகா மகளிர்

1.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெி நகர் மமற்கு 3வது கிராஸ் 4வதுதெரு

மமல் நிலல

வார்டு 18 , 2.ஓசூர்

பள்ளி,மென்கனிக்மகாட்லட மராடு

கிராஸ்5வதுதெரு வார்டு18 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஒசூர்- 635109

(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சாந்ெி நகர் மமற்கு 3வது

5
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,கிழக்கு பார்த்ெ

வடக்கு பகுெி புெிய ொர்சு
கட்டிடம் அலற எண் எல்.மக.ெி. 228

228

பி
மகரிஷி
பால வித்யா மந்ெிர்,

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) ஸ்ரீநகர்தமயின்மராடு வார்டு 1 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்

பாகலூர்மராடு,ஒசூர்- 635109

(ந) ஸ்ரீநகர் முெல்தெரு வார்டு1 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) ஸ்ரீநகர் 2வது தெரு

,தெற்கு பார்த்ெ புெிய ொர்சு

வார்டு1 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) ஸ்ரீநகர் 3வது தெரு வார்டு1 , 5.ஓசூர்(வ.கி)

கட்டிடம் கிழக்கு அலற எண் 13

மற்றும் (ந) தடலிமபான் எக்ஸ்மசஞ் குவாட்டர்ஸ் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

மகரிஷி பால வித்யா

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லட்சுமிநாராயண நகர் வார்டு1 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்

மந்ெிர்,பாகலூர்மராடு,ஒசூர்- 635109

(ந) லட்சுமிநாராயணநகர் 1வது கிராஸ் வார்டு 1 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

,தெற்கு பார்த்ெ புெிய ொர்சு
கட்டிடம் மமற்கு அலற எண் 12

லட்சுமி நாராயண நகர்2வது கிராஸ் வார்டு1 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லட்சுமி
நாராயண நகர் 2வது தமயின் மராடு வார்டு1 , 5.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லட்சுமி
நாராயண நகர் 3வது கிராஸ் வார்டு1 , 6.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லட்சுமி
நாராயண நகர் 4வது கிராஸ் வார்டு1 , 7.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லட்சுமி
நாராயண நகர் 5வது கிராஸ் வார்டு1 , 8.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லட்சுமி
நாராயண நகர் 6வது கிராஸ் வார்டு1 , 9.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லட்சுமி
நாராயண நகர் 7வது கிராஸ் வார்டு1 , 10.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லட்சுமி
நாராயண நகர் 8வது கிராஸ் வார்டு1 , 11.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லட்சுமி
நாராயண நகர் 9வது கிராஸ் வார்டு1 , 12.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) லட்சுமி
நாராயண நகர் 10வது கிராஸ் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஸ்ரீ விெய வித்யாலயா தமட்ரிக்

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராெிவ் நகர் வார்டு 3 , 2.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

மமல் நிலல பள்ளி பாகலூர்

ராெிவ்நகர் 2வது கிராஸ் வார்டு3 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராெிவ்நகர் 3வது

மராடு அட்மகா ஓசூர்-635109

கிராஸ் வார்டு3 , 4.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராெிவ்நகர் 4வது கிராஸ் வார்டு 3 ,

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி

5.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராெிவ்நகர் 5வது கிராஸ் வார்டு 3 , 6.ஒசூர் (ந)

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் - 12

மற்றும் (வ.கி) ராெிவ்நகர் 6வது கிராஸ் வார்டு 3 , 7.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ராெிவ்நகர் 7வது கிராஸ் வார்டு 3 , 8.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராெிவ்நகர் 8வது
கிராஸ் வார்டு 3 , 9.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராெிவ்நகர் 9வது கிராஸ் வார்டு 3
, 10.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ராெிவ் நகர் 10வது கிராஸ் வார்டு 3 , 11.ஒசூர் (ந)
மற்றும் (வ.கி) ராமெஸ்வரிநகர்1வது கிராஸ் வார்டு 3 , 12.ஒசூர் (ந) மற்றும்
(வ.கி) ராமெஸ்வரிநகர்2வது கிராஸ் வார்டு 3 , 13.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)
ராமெஸ்வரிநகர்3வது கிராஸ் வார்டு 3 , 14.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)
ராமெஸ்வரிநகர்4வது கிராஸ் வார்டு 3 , 15.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ொயப்பா
மொட்டம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 231

231

ஸ்ரீ விெய வித்யாலயா தமட்ரிக்

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) பலழவசந்த்நகர் வார்டு 3 , 2.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

மமல் நிலல பள்ளி பாகலூர்

கிட்டப்பா குட்லட வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மராடு அட்மகா ஓசூர்-635109
,தெற்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் - 10
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4

ஸ்ரீ விெய வித்யாலயா தமட்ரிக்

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ெி.மக.டி நகர் தமயின் மராடு வார்டு 3 , 2.ஒசூர் (ந)

மமல் நிலல பள்ளி பாகலூர்

மற்றும் (வ.கி) ெி.மக.டி நகர் 1வது கிராஸ் வார்டு 3 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

மராடு அட்மகா ஓசூர்-635109

ெி.மக.டி நகர் 2வது கிராஸ் வார்டு 3 , 4.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) மில்லத் நகர்

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

1வது கிராஸ் வார்டு 3 , 5.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) மில்லத் நகர்

அலற எண் - 2

வார்டு 3 , 6.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) மில்லத் நகர் 3து கிராஸ் வார்டு 3 ,
7.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) மெ.மெ

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2வது கிராஸ்

நகர் 1வது கிராஸ் வார்டு 3 , 8.ஓசூர்

தரயின்மபா கார்டன் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 233

233

ஸ்ரீ விெய வித்யாலயா தமட்ரிக்

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) இந்ெிரா நகர் 1வது கிராஸ் வார்டு 3 , 2.ஒசூர் (ந)

மமல்நிலலபள்ளி பாகலூர் மராடு

மற்றும் (வ.கி) இந்ெிரா நகர் 2வது கிராஸ் வார்டு 3 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

அட்மகா ஒசூர் 635 109

இந்ெிரா நகர் 3வது கிராஸ் வார்டு 3 , 4.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) இந்ெிரா நகர்

,தெற்கு

பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி ொர்சு

4வது கிராஸ் வார்டு 3 , 5.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) இந்ெிரா நகர் 5வது கிராஸ்

கட்டிடம் அலற எண் -15

வார்டு 3 , 6.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) இந்ெிரா நகர்6வது கிராஸ் வார்டு 3 ,
7.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) இந்ெிரா நகர்7வது கிராஸ் வார்டு 3 , 8.ஒசூர் (ந)
மற்றும் (வ.கி) இந்ெிரா நகர்8 வது கிராஸ் வார்டு 3 , 9.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)
இந்ெிரா நகர்9வது கிராஸ் வார்டு 3 , 10.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) இந்ெிரா நகர்
10வது கிராஸ் வார்டு 3 , 11.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) நாராயணொொ நகர்
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஸ்ரீ விெய வித்யாலயா தமட்ரிக்

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ஆசிரியர் காலனி 1வது கிராஸ் வார்டு 1 , 2.ஒசூர் (ந)

மமல்நிலலபள்ளி பாகலூர் மராடு

மற்றும் (வ.கி) ஆசிரியர் காலனி 2வது கிராஸ் வார்டு 1 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும்

அட்மகா ஒசூர்

(வ.கி) ஆசிரியர் காலனி 3வது கிராஸ் வார்டு 1 , 4.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

,தெற்கு பார்த்ெ

மமற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

ஆசிரியர் காலனி 4வது கிராஸ் வார்டு 1 , 5.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ஆசிரியர்

அலற எண் -14

காலனி 5வது கிராஸ் வார்டு 1 , 6.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ஆசிரியர் காலனி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6வது கிராஸ் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 235

235

ஸ்ரீ விெய வித்யாலயா தமட்ரிக்

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) மடாபி காலனி வார்டு 1 , 2.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

மமல்நிலலபள்ளி பாகலூர் மராடு

மகாவிந்ெராஜ் நகர் வார்டு 1 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) நஞ்சப்பாகுட்லட

அட்மகா ஒசூர்

வார்டு 1 , 4.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) குறிஞ்சி நகர் 1வது தெரு வார்டு 1 ,

,தெற்கு பார்த்ெ

மமற்கு பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

5.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) குறிஞ்சி நகர்

2வது தெரு வார்டு 1 , 6.ஒசூர் (ந)

அலற எண் -16

மற்றும் (வ.கி) குறிஞ்சி நகர் 3 வது தெரு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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4

ஸ்ரீ விெய் வித்யாலயா தமட்ரிக்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பி1 வார்டு 2 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்

மமல்நிலலப்பள்ளி பாகலூர் மராடு

(ந) பாகலூர் அட்மகா பி2 வார்டு 2 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா

அட்மகா ஒசூர்635109

பி3 வார்டு 2 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பி4 வார்டு 2 ,

,வடக்கு

பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி ொர்சு

5.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பி5 வார்டு2 , 6.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்

கட்டிடம் அலற எண் 3

(ந) பாகலூர் அட்மகா டி6 வார்டு 2 , 7.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா
டி7 வார்டு 2 , 8.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா டி8 வார்டு 2 ,
9.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா இ9 வார்டு 2 , 10.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்
(ந) பாகலூர் அட்மகா இ10 வார்டு 2 , 11.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர்
அட்மகா டி11 வார்டு 2 , 12.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா டிபி 61
வார்டு 2 , 13.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா டி12 வார்டு2 ,
14.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா ஏ13 வார்டு 2 , 15.ஓசூர்(வ.கி)
மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பி17 வார்டு 2 , 16.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர்
அட்மகா சி26 வார்டு 2 , 17.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா சி27 வார்டு
2 , 18.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா சி28 வார்டு 2 , 19.ஓசூர்(வ.கி)
மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா சி29 வார்டு 2 , 20.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர்
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4

ஸ்ரீ விெய் வித்யாலயா தமட்ரிக்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா சி31 வார்டு 2 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்

மமல்நிலலப்பள்ளி பாகலூர் மராடு

(ந) பாகலூர் அட்மகா சி32 வார்டு2 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா

அட்மகா ஒசூர்635109

சி33 வார்டு 2 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா சி34 வார்டு 2 ,

,வடக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் அலற

5.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா சி35 வார்டு 2 , 6.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்

எண் 4

(ந) பாகலூர் அட்மகா சி36 வார்டு 2 , 7.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா
எ41 வார்டு 2 , 8.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா இ37 வார்டு 2 ,
9.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா எ40 வார்டு 2 , 10.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்
(ந) பாகலூர் அட்மகா எ39 வார்டு 2 , 11.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா
எ38 வார்டு 2 , 12.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா எச்ஐெி 1டூ19 வார்டு
2 , 13.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் மராடு வார்டு 2 , 14.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்
(ந) பாகலூர் அட்மகா எஸ்பி வார்டு 2 , 15.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர்
அட்மகா எஸ்சி வார்டு 2 , 16.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா எஸ்டி
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஸ்ரீ விெய் வித்யாலயா தமட்ரிக்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் எ14 வார்டு2 , 2.ஓசூர்(வ.கி)

மமல்நிலலப்பள்ளி பாகலூர் மராடு

மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் பி15 வார்டு 2 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

அட்மகா ஒசூர்635109

பாகலூர் அட்மகா பிளாக் சி16வார்டு 2 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர்

,வடக்கு

பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி ொர்சு

அட்மகா பிளாக் ட்டி.சி14 வார்டு 2 , 5.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா

கட்டிடம் அலற எண்-6

பிளாக் சி18 வார்டு 2 , 6.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் சி24
வார்டு 2 , 7.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் சி25 வார்டு 2 ,
8.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் சி22 வார்டு2 , 9.ஓசூர்(வ.கி)
மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் சி23 வார்டு2 , 10.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)
பாகலூர் அட்மகா பிளாக் சி 20 வார்டு , 11.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர்
அட்மகா பிளாக் சி 21 வார்டு 2 , 12.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா
பிளாக் இ19வார்டு2 , 13.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் டிஎ 1
வார்டு 2 , 14.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் டிபி 2 வார்டு 2 ,
15.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் டீ.பி 3 வார்டு 2 ,
16.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் டிசி 4 வார்டு 2 ,
17.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் டிசி 5 வார்டு 2 ,
18.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் டிடி 6 வார்டு 2 ,
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4

ஸ்ரீ விெய் வித்யாலயா தமட்ரிக்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் ட்டிடி 11 வார்டு 2 ,

மமல்நிலலப்பள்ளி பாகலூர் மராடு

2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் ஏ 42 வார்டு 2 , 3.ஓசூர்(வ.கி)

அட்மகா ஒசூர்635109

மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக் பி 43 வார்டு 2 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

,வடக்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு

பாகலூர் அட்மகா பிளாக் பி 44 வார்டு 2 , 5.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர்

கட்டிடம் அலற எண்-7

அட்மகா பிளாக் பி 45 வார்டு 2 , 6.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா
பிளாக் பி 46 வார்டு 2 , 7.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பாகலூர் அட்மகா பிளாக்
மபஸ் 7 வார்டு 2 , 8.ெநாவவாரியம்
ீ
பகுெி-7 தென்றல் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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பட்டு வளர்ச்சி (ெிக்கா) பயிற்சசி

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர் தமயின்மராடு வார்டு 1 , 2.ஒசூர் (ந)

லமயம் பலழய தபங்களூர் மராடு

மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர் 1வது கிராஸ் வார்டு 1 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும்

ஒசூர் 635 109

(வ.கி) கிருஷ்ணாநகர் 2வது கிராஸ் வார்டு 1 , 4.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுெி

கிருஷ்ணாநகர் 3வதுகிராஸ் வார்டு1 , 5.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர்
4வதுகிராஸ் வார்டு1 , 6.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர் 5வதுகிராஸ்
வார்டு1 , 7.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர் 6வதுகிராஸ் வார்டு1 ,
8.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர் 7வதுகிராஸ் வார்டு1 , 9.ஒசூர் (ந)
மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர் 8வதுகிராஸ் வார்டு1 , 10.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)
கிருஷ்ணாநகர் 9வதுகிராஸ் வார்டு1 , 11.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர்
10வதுகிராஸ் வார்டு1 , 12.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர் 11வதுகிராஸ்
வார்டு1 , 13.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர் 12வதுகிராஸ் வார்டு1 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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பட்டு வளர்ச்சி (ெிக்கா) பயிற்சசி

1.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர் 13வதுகிராஸ் வார்டு1 , 2.ஒசூர் (ந)

லமயம் பலழய தபங்களூர் மராடு

மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர் 14வதுகிராஸ் வார்டு1 , 3.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)

ஒசூர் 635 109

கிருஷ்ணாநகர் 15வதுகிராஸ் வார்டு1 , 4.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) கிருஷ்ணாநகர்

,வடக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் மமற்கு பகுெி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16வதுகிராஸ் வார்டு1 , 5.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ஈஸ்வர்நகர் 1வதுகிராஸ்
வார்டு1 , 6.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ஈஸ்வர்நகர் 2வதுகிராஸ் வார்டு1 , 7.ஒசூர்
(ந) மற்றும் (வ.கி) ஈஸ்வர்நகர் 3வதுகிராஸ் வார்டு1 , 8.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி)
ஈஸ்வர்நகர் 4வதுகிராஸ் வார்டு1 , 9.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ஈஸ்வர்நகர்
5வதுகிராஸ் வார்டு1 , 10.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ஈஸ்வர்நகர் 6வதுகிராஸ்
வார்டு1 , 11.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) ஏரிக்மகாடி (கிருஷ்ணா நகர்) வார்டு 1 ,
12.ஒசூர் (ந) மற்றும் (வ.கி) தவங்கமடஸ்வராநகர் (லடட்டான் பின்புறம்) வார்டு
1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

242

242

ெிக்கா பட்டு வளர்ச்சி வளாகம்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) சுண்ணாம்பு ெீபி தமயின் மராடு வார்டு 1 ,

பலழய தபங்களூர் மராடு ஒசூர்-

2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) சுண்ணாம்பு ெீபி 2வது தமயின் மராடு வார்டு 1 ,

635109

3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) சுண்ணாம்பு ெீபி முெல் தெரு வார்டு 1 , 4.ஓசூர்(வ.கி)

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்.

மற்றும் (ந) சுண்ணாம்பு ெீபி 2வது தெரு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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ெிக்கா பட்டு வளர்ச்சி வளாகம்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) சுண்ணாம்பு ெீபி 3வது தெரு வார்டு 1 , 2.ஓசூர்(வ.கி)

பலழய தபங்களூர் மராடு ஒசூர்-

மற்றும் (ந) சுண்ணாம்பு ெீபி 4வது தெரு வார்டு 1 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

635109

சுண்ணாம்பு ெீபி 5வது தெரு வார்டு 1 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) சுண்ணாம்பு

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்.

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெீபி 6வது தெரு வார்டு 1 , 5.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) சுண்ணாம்பு ெீபி 7வது
தெரு வார்டு 1 , 6.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) துர்கா நகர் தமயின் மராடு வார்டு 1 ,
7.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) துர்கா நகர் 1வது கிராஸ் வார்டு 1 , 8.ஓசூர்(வ.கி)
மற்றும் (ந) துர்கா நகர் 2வது கிராஸ் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -

244

244

மவளாங்கன்னி தமட்ரிகுமலசன்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) ராமநகர் 1வது தெரு

மமல் நிலல பள்ளி ெளி மராடு

(ந) ராம்நகர் 2வது தெரு வார்டு 28 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஓசூர் 635 109

வார்டு 28 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்-003
எல்.மக.ெி
245

245

மவளாங்கன்னி தமட்ரிகுமலசன்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) ராம்நகர் 3வது தெரு வார்டு 28 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்

மமல் நிலல பள்ளி ெளி மராடு

(ந) ராம்நகர் 4வது தெரு வார்டு 28 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஓசூர் 635 109

,கிழக்கு பார்த்ெ

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண்- 11
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246

247
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4

மவளாங்கன்னி தமட்ரிக் மமல்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) ஏ.எஸ்.டி.சி மராடு வார்டு 28 , 2.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

நிலல பள்ளி ெளி மராடு 635 109

ராம் நகர் பின்புறம் மசூெி வார்டு 28 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) மகாவில் வழி

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

வார்டு 28 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) கான்கார்டியா ஸ்கூல் வார்டு28 ,

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் -004

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

எல்.மக.ெி
மவளாங்கண்ணி தமட்ரிக் மமல்

1.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) ஏஎஸ்டிசி பள்ளம் ராம் நகர் வார்டு 29 , 2.ஓசூர்(வ.கி)

நிலலப்பள்ளி ெளி மராடு ஒசூர்

மற்றும் (ந) ஏஎஸ்டிசி பள்ளம் 2வது கிராஸ் வார்டு 29 , 3.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும்

635 109

(ந) ஏஎஸ்டிசி பள்ளம் 3வது கிராஸ்

,கிழக்கு பார்த்ெ

கட்டிடம் அலற எண் -005

வார்டு

5
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 , 4.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந)

குறுக்குத் தெரு ராம்நகர் வார்டு 29 , 5.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பலழய
தபங்களூர் சாலல வார்டு 1 , 6.ஓசூர்(வ.கி) மற்றும் (ந) பலழயதபங்களூர்மராடு
தவங்கமடஷ்வரா ெிமயட்டர் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

248

249

248

249

நகராட்சி

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) முத்துராயன் ெி.பி (பகுெி 1 வார்டு 27 ,

துவக்கப்பள்ளி,முத்துராயன்

2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) முத்துராயன் ெி.பி (பகுெி 2)வார்டு 27 ,

ெீபி,ஓசூர்- 635109

3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) கணபெி நகர் வார்டு 30 , 99.அயல்நாடு

,தெற்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி புெிய ொர்சு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
தசவந்த்மட அட்தவன்டிஸ்

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) அப்பாவு நகர் வார்டு 30 , 99.அயல்நாடு

துவக்கப்பள்ளி,ெளிமராடு,ஓசூர்-

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635109

,மமற்கு பார்த்ெ

சிதமண்ட் ஷீட் கூலர கட்டிடம்
அலற எண் இ-5
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250

3
தசவந்த்மட அட்தவன்டிஸ்
துவக்கப்பள்ளி,ெளிமராடு,ஓசூர்635109

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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4

5
1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ெளிஹட்மகா வார்டு 26 , 99.அயல்நாடு Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ

சிதமண்ட் ஷீட் கூலர கட்டிடம்
251

251

அலற எண் இ-5
தசவந்த்மட அட்தவண்டிஸ்ட்

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு

துவக்கப்பள்ளி,ெளிமராடு,ஓசூர்-

ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாஅவ்லவநகர்1தெருவார்டு26 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்

635109

ஓசூர் (ந) நியு ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாஅவ்லவநகர்2தெருவார்டு26 , 3.ஓசூர் கிராமம்

,மமற்கு பார்த்ெ

சிதமண்ட் ஷீட் கூலர கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாஅவ்லவநகர்3தெருவார்டு26 ,

அலற எண் E-4

4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு
ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாஅவ்லவநகர்4தெருவார்டு26 , 5.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்
ஓசூர் (ந) நியு ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாஅவ்லவநகர்4தெருவார்டு26 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

தசவந்த்மட அட்தவண்டிஸ்ட்

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு

துவக்கப்பள்ளி,ெளிமராடு,ஓசூர்-

ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாகாந்ெிநகர்1கிராஸ்வார்டு26 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்

635109

ஓசூர் (ந) நியு ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாகாந்ெிநகர்2கிராஸ்வார்டு26 , 3.ஓசூர் கிராமம்

,மமற்கு பார்த்ெ

சிதமண்ட் ஷீட் கூலர கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாகாந்ெிநகர்3கிராஸ் வார்டு26 ,

அலற எண் E-8

4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு
ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாகாந்ெிநகர்4கிராஸ் வார்டு26 , 5.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்
ஓசூர் (ந) நியு ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாகாந்ெிநகர்5கிராஸ்வார்டு26 , 6.ஓசூர் கிராமம்
(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாகாந்ெிநகர்6கிராஸ் வார்டு26 ,
7.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு
ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாகாந்ெிநகர்8கிராஸ் வார்டு26 , 8.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்
ஓசூர் (ந) நியு ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாகாந்ெிநகர்9கிராஸ்வார்டு26 , 9.ஓசூர் கிராமம்
(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாகாந்ெிநகர்10கிராஸ் வார்டு26 ,
10.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு
ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாகாந்ெிநகர்11கிராஸ் வார்டு26 , 11.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)
மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு ஏ.எஸ்.டி.சிஅட்மகாகாந்ெிநகர்12கிராஸ் வார்டு26 , 12.ஓசூர்
கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) நியு
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தசவந்த்மட அட்தவண்டிஸ்ட்

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மின்வாரிய குடியிருப்பு வார்டு 26 ,

துவக்கப்பள்ளி,ெளிமராடு,ஓசூர்-

2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ெளி மராடு வார்டு 27 , 3.ஓசூர் கிராமம்

635109

(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) அம்மன் நகர் வார்டு 27 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மமற்கு பார்த்ெ

சிதமண்ட் ஷீட் கூலர கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

அலற எண் E-3
தசவந்த்மட அட்தவண்டிஸ்ட்

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) முன ீஸ்வரர் நகர் வார்டு 26 , 2.ஓசூர்

துவக்கப்பள்ளி,ெளி மராடு,ஓசூர்-

கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ராம்ெி காலனி வார்டு 27 , 3.ஓசூர் கிராமம்

635109

(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மலக்வியூ கார்டன் வார்டு 27 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)

,சிதமண்ட் ஷீட் கட்டிடம்

மமற்கு பகுெி அலற எண் E2
255

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும் ஓசூர் (ந) ஈடன் கார்டன் வார்டு 30 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

குருகுலம் ப்ரீ துவக்கப்பள்ளி,ஓசூர்- 1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) சுங்கவரி கட்டிடம் ெளி மராடு
635109

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) ெிருமலல நகர்

வார்டு

வார்டு 27 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாலளயம் முெல் கிராஸ் வார்டு 27 ,
4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாலளயம் இரண்டாவது கிராஸ்
வார்டு 27 , 5.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) பாலளயம் மூன்றாவது
கிராஸ் வார்டு 27 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

256

256

குருகுலம் ப்ரீ

1.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) பலழய ஏஎஸ்டிசி ஹட்மகா வடக்கு வார்டு 30 ,

துவக்கப்பள்ளிப்பள்ளி,ஓசூர்- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்
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4

குருகுலம் ப்ரீ துவக்கப்பள்ளி,ஓசூர்- 1.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) பலழய ஏஎஸ்டிசி ஹட்மகா தெற்கு வார்டு 30 ,
635109

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
258

258

குருகுலம் ப்ரீ துவக்கப்பள்ளி,ஓசூர்- 1.ஓசூர் (வ.கி) மற்றும் (ந) பலழய ஏஎஸ்டிசி ஹட்மகா பகுெி வார்டு 30 ,
635109

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
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4

தசவந்த்மட அட்தவன்டிஸ்

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 57வது தெரு

துவக்கப்பள்ளி,ெளிமராடு,ஓசூர்-

வார்டு 30 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா

635109

,தெற்கு பார்த்ெ சிதமண்ட் 58வது தெரு வார்டு 30 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய

ஷீட் கூலர கட்டிடம் அலற எண்

ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 59வது தெரு வார்டு 30 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்

E-8

ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 60வது தெரு வார்டு 30 , 5.ஓசூர் கிராமம்
(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 61வது தெரு வார்டு 30 ,
6.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 62வது தெரு
வார்டு 30 , 7.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா
63வது தெரு வார்டு 30 , 8.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய
ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 64வது தெரு வார்டு 30 , 9.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்
ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 65வது தெரு வார்டு 30 , 10.ஓசூர் கிராமம்
(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 66வது தெரு வார்டு 30 ,
11.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 67வது தெரு
வார்டு 30 , 12.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா
68வது தெரு வார்டு 30 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

தசவந்த்மட அட்தவன்டிஸ்

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 69வது தெரு

துவக்கப்பள்ளி,ெளிமராடு,ஓசூர்-

வார்டு 30 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா

635109

,தெற்கு பார்த்ெ சிதமண்ட் 70வது தெரு வார்டு 30 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய

ஷீட் கூலர கட்டிடம் அலற எண்

ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 71வது தெரு வார்டு 30 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்

இ-7

ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 72வது தெரு வார்டு 30 , 5.ஓசூர் கிராமம்
(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 73வது தெரு வார்டு 30 ,
6.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி அட்மகா 74வது தெரு
வார்டு 30 , 7.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) முக்கால் தசன்ட்
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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நகராட்சி

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மகாலட்சுமி நகர் தமயின் மராடு

துவக்கப்பள்ளி,முத்துராயன்

வார்டு 30 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மகாலட்சுமிநகர்

ெீபி,ஓசூர்- 635109

முெல்கிராஸ் வார்டு 30 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)

,கிழக்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி புெிய ொர்சு

மகாலட்சுமிநகர் இரண்டாவது கிராஸ் வார்டு 30 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)

கட்டிடம்

மற்றும் ஓசூர் (ந) மகாலட்சுமிநகர் 3வது கிராஸ் வார்டு 30 , 5.ஓசூர் கிராமம்
(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மகாலட்சுமிநகர் 4வது கிராஸ் வார்டு 30 , 6.ஓசூர்
கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மகாலட்சுமிநகர் 5வது கிராஸ் வார்டு 30 ,
7.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மகாலட்சுமிநகர் 6வது கிராஸ் வார்டு
30 , 8.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மகாலட்சுமிநகர் 2வது மபஸ்
வார்டு 30 , 9.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மகாலட்சுமிநகர் 2வது
மபஸ் 1 கிராஸ் வார்டு 30 , 10.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)
மகாலட்சுமிநகர் 2 வது மபஸ் கிராஸ் வார்டு 30 , 11.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)
மற்றும் ஓசூர் (ந) மகாலட்சுமிநகர் 2வது மபஸ் 3கிராஸ் வார்டு 30 , 12.ஓசூர்
கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மத்ெம் மராடு புது

அட்மகா வடுகள்
ீ
வார்டு 30

, 13.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) அண்ணாசாமி பிள்லள காலனி
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தசவந்த்மட அட்தவண்டிஸ்ட்
துவக்கப்பள்ளி,ெளிமராடு,ஓசூர்635109
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4

5
1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) மெவி நகர் வார்டு 30 , 2.ஓசூர் கிராமம் Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
(வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) லவஷ்ணவி நகர் வார்டு 1 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)

,தெற்கு பார்த்ெ சிதமண்ட் மற்றும் ஓசூர் (ந) கிருஷ்ணப்பா நகர் வார்டு 1 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும்

ஷீட் கூலர கட்டிடம் அலற எண்

ஓசூர் (ந) புது ஏஎஸ்டிசிஅட்மகா சாந்ெி நிமகென்7கிராஸ் வார்டு30 , 5.ஓசூர்

இ10

கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புது ஏ.எஸ.டிசி.ஹட்மகா
சாந்ெிநிமகென்8கிராஸ்வார்டு30 , 6.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புது
ஏஎஸ்டிசி ஹட்மகாசாந்ெிநிமகென்9கிராஸ்வார்டு30 , 7.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)
மற்றும் ஓசூர் (ந) புது ஏஎஸ்டிசிஹட்மகா சாந்ெிநிமகென்10கிராஸ்வார்டு30 ,
8.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புது ஏஎஸ்டிசி டுவின் எச்ஐெி தமயின்
வார்டு30 , 9.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புது ஏஎஸ்டிசி எச்ஐெி
டுவின்தமயின்1கிராஸ்வார்டு30 , 10.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புது
ஏஎஸ்டிசி எச்ஐெி டுவின் தமயின் 2வது கிராஸ் வார , 11.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)
மற்றும் ஓசூர் (ந) புது ஏஎஸ்டிசி எச்ஐெி தமயின் மராடு வார்டு 30 , 12.ஓசூர்
கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புது ஏஎஸ்டிசி எச்ஐெி 1வது கிராஸ் வார்டு 30
, 13.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புது ஏஎஸ்டிசி எச்ஐெி 2வது கிராஸ்
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3

4

தசவன்த்மட அட்தவண்டிஸ்ட்

1.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி (விஒசி நகர்) 40வது

துவக்கப்பள்ளி ெளி மராடு,ஓசூர்-

கிராஸ் வார்டு26 , 2.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி

635109

(விஒசி நகர்) 41வது கிராஸ் வார்டு26 , 3.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)

,கிழக்கு பார்த்ெ மமற்கு

பகுெி சிதமண்ட் சீட் கட்டிடம்

புெிய ஏஎஸ்டிசி (விஒசி நகர்) 42வது கிராஸ் வார்டு26 , 4.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)

அலற எண் இ-15

மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி (விஒசி நகர்) 43வது கிராஸ் வார்டு26 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி (விஒசி நகர்) 44
வதுகிராஸ் வார்டு26 , 6.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி
(விஒசி நகர்) 45வது கிராஸ் வார்டு26 , 7.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந)
புெிய ஏஎஸ்டிசி (விஒசி நகர்) 46வது கிராஸ் வார்டு26 , 8.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி)
மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி

(விஒசி நகர்) 47 வது கிராஸ் வார்டு2 ,

9.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி

(விஒசி நகர்) 48வது

கிராஸ் வார்டு26 , 10.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர் (ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி
(விஒசி நகர்) 49வது கிராஸ் வார்டு26 , 11.ஓசூர் கிராமம் (வ.கி) மற்றும் ஓசூர்
(ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி (விஒசி நகர்) 50 வது கிராஸ் வார்டு26 , 12.ஓசூர் கிராமம்
264

264

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,

(வ.கி)
ஓசூர்ெூெூவாடி
(ந) புெிய ஏஎஸ்டிசி
(விஒசி நகர்) 51வது
வார்டு26
1.ஓசூர் மற்றும்
(ந) மற்றும்
(வ.கி)
சின்னஎலசகிரி
வார்டு கிராஸ்
4 , 2.ஓசூர்
(ந)

சின்னஎலசகிரி- 635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி)

,மமற்கு

லடட்டன் தமயின்மராடு வார்டு 4 , 3.ஓசூர் (ந)

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி மங்களூர்

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) ஆெிெிராவிடர் காலனி வார்டு 4 , 4.ஓசூர் (ந)

ஓட்டு கட்டிடம்

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) அண்ணாநகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

பாரெியார் தமட்ரிக்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) அண்ணாநகர் பர்ஸ்ட் கிராஸ் வார்டு 3 ,

பள்ளி , சின்னஎலசகிரி- 635109

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) சில்வர் மகஸ்டில் மலஅவுட் வார்டு 5 ,

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி

3.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) சின்னபழனியப்பா நகர் வார்டு 4 , 4.ஓசூர்

ொர்சு கட்டிடம்

(ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) லட்சுலமய்யா நகர்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 4 , 5.ஓசூர் (ந)

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) ெிருமலல நகர் வார்டு 4 , 6.ஓசூர் (ந) மற்றும்
ெூெூவாடி (வ.கி) பசமவஸ்வரா தெரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 266

267

266

267

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) அண்ணாநகர் தசகன்ட் கிராஸ் வார்டு 3 ,

சின்னஎலசகிரி- 635109

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) ொயப்ப நகர் வார்டு 4 , 3.ஓசூர் (ந)

,மமற்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி மங்களூர்

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) விஓசி நகர் வார்டு 4 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும்

ஓட்டு கட்டிடம்

ெூெூவாடி (வ.கி) தகம்மபதகௌடா நகர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,

வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) சின்னஎலசகிரி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

சின்னஎலசகிரி- 635109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு
268

268

கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) சாந்ெபுரம் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

சின்னஎலசகிரி- 635109

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,கிழக்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
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பாரெியார் தமட்ரிுா்க்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) துளசியம்மாள்நகர் வார்டு 5 , 2.ஓசூர் (ந)

பள்ளி சின்னஎலசகிரி 635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) காமராஜ்நகர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி

வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

இரண்டாவது அலற சிதமண்ட்
270

270

ஷீட் கட்டிடம்
பாரெியார் தமட்ரிுா்க்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) காமராஜ்நகர் வார்டு

பள்ளி சின்னஎலசகிரி 635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) காமராஜ்நகர்1,3,5 வார்டு

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி

ெூெூவாடி (வ.கி) காமராஜ்நகர்2,4,6,8,10 வார்டு

5 , 2.ஓசூர் (ந)

5 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மூன்றாவது அலற ொர்சு கட்டிடம் வாக்காளர்கள் 271

272

271

272

பாரெியார் தமட்ரிுா்க்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) விநாயகர்மகாயில்தெரு வார்டு 5 ,

பள்ளி சின்னஎலசகிரி - 635109

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) தபல்லியப்பா தெரு வார்டு 5 , 3.ஓசூர் (ந)

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) சர்ச்மராடு வார்டு 5 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும்

நான்காவது அலற

ெூெூவாடி (வ.கி) அனுமந்ெநகர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பாரெியார் தமட்ரிக்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) அண்ணாமலல நகர் சின்னஎலசகிரி

பள்ளி சின்னஎலசகிரி- 635109

வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
அலற எண் - 2
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பாரெியார் தமட்ரிக்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) ஆனந்ெநகர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு

பள்ளி சின்னஎலசகிரி- 635109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
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,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி
274

275

274

275

ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் - 4
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) முல்லலமவந்ென் நகர் வார்டு

சின்னஎலசகிரி- 635109

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி
சின்னஎலசகிரி- 635109

5 ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) மக சி சி நகர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு
,வடக்கு

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் அலற
276

277

276

277

எண் - 2
பாரெியார் தமட்ரிக்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) ெணிலக நகர் சின்ன எலசகிரி வார்டு 4 ,

பள்ளி சின்னஎலசகிரி- 635109

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) பாலாெி நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி 2

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) ராெிவ் நகர் வார்டு 3 , 2.ஓசூர் (ந)

மபடரப்பள்ளி- 635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) எம் ெி மராடு மநொெி நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

,வடக்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
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4

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) ராெீவ் நகர் வார்டு 3 , 2.ஓசூர் (ந)

மபடரப்பள்ளி- 635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) ராொெி நகர் வார்டு 3 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

,வடக்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு

ெூெூவாடி (வ.கி) முத்துமாரியம்மன் மகாயில் தெரு , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி ,

வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) பாரெியார் நகர் வார்டு 3 , 2.ஓசூர் (ந)

மபடரப்பள்ளி- 635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) மபாலீஸ் குவார்ட்டர்ஸ் வார்டு 3 , 3.ஓசூர் (ந)

,கிழக்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) பிஎஸ்என்எல் குவார்ட்டர்ஸ் வார்டு 3 ,

கட்டிடம்

4.ெூெூவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மிவா குவார்ட்டர்ஸ் வார்டு 3 , 5.ெூெூவாடி

5
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மத்ெிய கலால் துலற குடியிருப்பு வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு
280

281

280

281

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி ,

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) எம் ெி ஆர் நகர் வார்டு 3 , 2.ஓசூர் (ந)

மபடரப்பள்ளி- 635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) முன ீஸ்வர் நகர் வார்டு 3 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

,கிழக்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு

ெூெூவாடி (வ.கி) கங்கா நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) பாலாெி நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

மபடரப்பள்ளி 635 109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு
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பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு
282

282

கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) அண்ணாநகர் வார்டு 3 , 2.ஓசூர் (ந)

மபடரப்பள்ளி-635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) இந்ெிரா நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மமற்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு

வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
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4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) மாருெி நகர் வார்டு 2 , 2.ஓசூர் (ந)

ெூெூவாடி- 635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) பிடிஆர் நகர் வார்டு1 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

,வடக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு

ெூெூவாடி (வ.கி) ெந்லெதபரியார் நகர் வார்டு 1 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும்

பகுெி

ெூெூவாடி (வ.கி) ஆஞ்சமனயர் மகாவில்தெரு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,

வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) மாரியம்மன் மகாவில் தெரு வார்டு 1 ,

ெூெூவாடி- 635109

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) தெய்பீம் நகர் வார்டு 1 , 3.ஓசூர் (ந)

,வடக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம் கிழக்கு

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) டி ெி நகர் வார்டு 1 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும்

பகுெி

ெூெூவாடி (வ.கி) மநொெி நகர் வார்டு 2 , 5.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி

5
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(வ.கி) எஸ்எல்வி நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 285

285

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) தசந்ெில்நகர் வார்டு 2 , 2.ஓசூர் (ந)

ெூெூவாடி- 635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) விநாயகர் நகர் வார்டு 2 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

,தெற்கு

பார்த்ெ புெிய ொர்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெூெூவாடி (வ.கி) பூங்கா நகர் வார்டு 2 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி
(வ.கி) எம் ெி மராடு வார்டு 1 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

286

286

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) காந்ெி மராடு 1 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ெூெூவாடி- 635109

வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 85 of 104

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
55 ஓசூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

287

287

288

289

288

289

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) மகாட்லட நகர் 1 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும்

ெூெூவாடி- 635126

ெூெூவாடி (வ.கி) தெய்பீம் நகர் வார்டு 2 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி

,கிழக்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு

(வ.கி) எஸ்.எல்.வி நகர் வார்டு 2 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி)

கட்டிடம்

மராொ நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) துர்க்கா நகர் வார்டு 2 , 2.ஓசூர் (ந)

ெூெூவாடி- 635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) காமராஜ் நகர்

,தெற்கு

விரிவாக்கம் வார்டு 2 , 3.ஓசூர் (ந)

பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி புெிய ொர்சு

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) காமராஜ் நகர் 1வது கிராஸ் வார்டு 2 , 4.ஓசூர் (ந)

கட்டிடம்

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) சக்ெிமவல் நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ,

வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) பாலாெி நகர் வார்டு 3 , 2.ஓசூர் (ந)

ெூெூவாடி- 635109

மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) விமவகானந்ெர் நகர் வார்டு 2 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

,தெற்கு

பார்த்ெ கிழக்கு புெிய பகுெி ொர்சு

ெூெூவாடி (வ.கி) லகலாஸ் நகர் வார்டு 2 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி

கட்டிடம்

(வ.கி) எம் ெி மராடு வார்டு 2 , 5.ஓசூர் (ந) மற்றும் ெூெூவாடி (வ.கி) என் டி

5
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ஆர் சர்க்கிள் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 290

290

நகராட்சி நடுநிலலபள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி)

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

வார்டு 16 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) என்டிஆர் தெரு

,மமற்கு பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி

வார்டு 16 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) மொப்புமாரியம்மன்

புெிய ொர்சு கட்டிடம்

மகாயில் தெரு வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) மூக்தகாண்டபள்ளி வார்டு 16 ,

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) உப்பிளியப்பன் தெரு வார்டு 16 ,

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) எம்.ெி.ஆர்.நகர், வார்டு 16 ,

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி
293

293

ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) எம்.ெி.ஆர்.நகர், வார்டு 16 ,

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,வடக்கு
294

294

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்ெ மமற்கு பகுெி

ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) எம்.ெி.ஆர்.நகர் பகுெி வார்டு 16 ,

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி
295

295

ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) எம்.ெி.ஆர்.நகர் (வடக்கு) வார்டு 16

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்
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4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) எம்.ெி.ஆர்.நகர் (வடக்கு) பகுெி

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

வார்டு 16 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) எம்.ெி.ஆர்.நகர்

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி

(தெற்கு) வார்டு 16 , 3.மூக்கண்டப்பள்ளி சிவாெி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ்

ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) இ.எஸ்.ஐ. மகாட்ரஸ் வார்டு 16 ,

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) இ..டபிள்.யுஎஸ் மகாட்ரஸ் வார்டு

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

16 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) சிப்காட் வார்டு 16 , 4.ஓசூர்

ொர்சு கட்டிடம்

(ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) வசந்ெம் கார்டன் வார்டு 16 ,

5
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99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 298

298

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) மநொெி நகர் வார்டு 15 ,

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி
299

300

299

300

கூடுெல் ொர்சு கட்டிடம்
அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) மநொெி நகர் பகுெி வார்டு 15 ,

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) லால் மகாட்ரஸ் வார்டு 16 ,

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கூடுெல் ொர்சு கட்டிடம்
அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) அன்லனசத்யா நகர் வடக்கு

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

வார்டு 15 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) அன்லனசத்யா நகர்

,வடக்கு பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி

2வது தெரு வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கூடுெல் ொர்சு கட்டிடம்
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4

அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) அன்லனசத்யா நகர் தெற்கு 1வது

மூக்தகாண்டப்பள்ளி- 635126

தெரு வார்டு 15 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) அன்லனசத்யா

,வடக்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி

நகர் 2வது தெரு வார்டு 15 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி)

ொர்சு கட்டிடம்

அன்லனசத்யா நகர் 3வது கிராஸ் வார்டு 15 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும்

5
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மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) அன்லனசத்யா நகர் 4வது கிராஸ் வார்டு 15 ,
302

302

தசயின்ட் மொசப் மமல் நிலல

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) சிப்காட்ஹவுசிங்காலனி வார்டு 13

பள்ளி லால் எெிர்புறம் அரசனட்டி

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மூக்தகாண்டப்பள்ளி
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,வடக்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம் அலற எண் 31-12டி
303

303

தூய மொசப் தமட்ரிக்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) எம் எம் நகர் வார்டு 15 , 2.ஓசூர்

மமல்நிலலப்பள்ளி லால் எெிரில்

(ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) எம் எம் நகர் எக்ஸ்டன்ஷன் வார்டு 15 ,

அரசனட்டி மூக்தகாண்டப்பள்ளி-

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635126

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் அலற எண் 31 - XII-D
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4

தூய மொசப் தமட்ரிக்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) விெயா நகர் வார்டு 15 , 2.ஓசூர்

மமல்நிலலப்பள்ளி லால் எெிரில்

(ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) மெசிங் நகர் வார்டு15 , 99.அயல்நாடு

அரசனட்டி மூக்தகாண்டப்பள்ளி-

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635126

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் அலற எண் - 29
305

305

தூய மொசப் தமட்ரிக்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) காந்ெி நகர் வார்டு 15 , 2.ஓசூர் (ந)

மமல்நிலலப்பள்ளி லால் எெிரில்

மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) ராொெி நகர் வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு வாழ்

அரசனட்டி மூக்தகாண்டப்பள்ளி-

வாக்காளர்கள் -

635126

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் அலற எண்- 30
306

306

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) பாரெிநகர் வார்டு 14 ,

பாரெியார் நகர் அரசனட்டி-635126

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி
கூடுெல் ொர்சு கட்டிடம்
307

307

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) பாரெிநகர் பகுெி வார்டு 14 ,

பாரெியார் நகர் அரசனட்டி 635126

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி
கூடுெல் ொர்சு கட்டிடம்
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4

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி
பாரெியார் நகர் அரசனட்டி-635109

309

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

5
1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) பாரெி நகர் விரிவாக்கம் வார்டு 14 Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
, 2.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்கண்டபள்ளி (வ.கி)

அமிர்ொ நகர் வார்டு14 ,

,தெற்கு பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்கண்டபள்ளி (வ.கி) அரசனட்டி வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு

அரசனட்டி- 635126

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி சிதமண்ட்
310

311

310

311

ஷீட் கூலர கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்கண்டபள்ளி (வ.கி) அரசனட்டி வார்டு 14 , 2.ஓசூர் (ந)

அரசனட்டி- 635126

மற்றும் மூக்கண்டபள்ளி (வ.கி) சூர்யா நகர் வார்டு 14 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி சிதமண்ட்

வாக்காளர்கள் -

ஷீட் கூலர கட்டிடம்
தூயமொசப் தமட்ரிக்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்கண்டபள்ளி (வ.கி) சாமாொனபுரம் வார்டு 3 , 2.ஓசூர் (ந)

மமல் நிலலப்பள்ளி (தொடக்க

மற்றும் மூக்கண்டபள்ளி (வ.கி) ஸ்தடப்காலனி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பிரிவு) ெர்கா மூக்தகாண்டப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் -

635 126

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் (தொடக்க
பிரிவு) அலற எண்-1-சி
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4

தூயமொசப் தமட்ரிக்குமலசன்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்கண்டபள்ளி (வ.கி) சிப்காட்ஹவுசிங்காலனி வார்டு 13 ,

மமல் நிலலப்பள்ளி ெர்கா

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(தொடக்க பிரிவு)
மூக்தகாண்டப்பள்ளி 635 110
,மமற்கு பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி
ொர்சு கட்டிடம் (தொடக்க
313

313

பிரிவு)அலற தமட்ரிக்குமலசன்
எண்-1 டி
தூயமொசப்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மூக்கண்டபள்ளி (வ.கி) ெர்கா வார்டு 4 , 2.ஓசூர் (ந) மற்றும்

மமல் நிலலப்பள்ளி ெர்கா

மூக்கண்டபள்ளி (வ.கி) மாருெி நகர் வார்டு 16 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

(தொடக்க பிரிவு)

மூக்தகாண்டபள்ளி (வ.கி) ெிருவள்ளவர் நகர் வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மூக்தகாண்டப்பள்ளி 635 126

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் -1 "இ"
314

314

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தமாத்ெம் அக்ரஹாரம்(வ.கி) துவாரக நகர் வார்டு 13 ,

தமாத்ெம் அக்ராஹாரம்-635126

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
மமற்கு பகுெி
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4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தமாத்ெம் அக்ரஹாரம்(வ.கி)

ஓம்சாந்ெி நகர் வார்டு 13 ,

தமாத்ெம் அக்ராஹாரம்-635126

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் தமாத்ெம் அக்ரஹாரம்(வ.கி) ெரணி நகர் வார்டு 13 , 3.ஓசூர்

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

(ந) மற்றும் தமாத்ெம் அக்ரஹாரம்(வ.கி) தசம்தமாழி நகர் வார்டு 17 , 4.ஓசூர்

மமற்கு பகுெி

(ந) மற்றும் தமாத்ெம் அக்ரஹாரம்(வ.கி) அப்துல்கலாம் நகர் வார்டு 13 ,

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தமாத்ெம் அக்ரஹாரம்(வ.கி) முனிஸ்வர் நகர் வார்டு 13 ,

தமாத்ெம் அக்ராஹாரம்-635126

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி
317

317

ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தமாத்ெம் அக்ரஹாரம்(வ.கி) முனிஸ்வர் நகர் பகுெி வார்டு

தமாத்ெம் அக்ராஹாரம்-635126

13 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி
318

319

318

319

ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தமாத்ெம் அக்ரஹாரம்(வ.கி) சிவக்குமார் நகர் வார்டு 13 ,

தமாத்ெம் அக்ராஹாரம்-635126

2.ஓசூர் (ந) மற்றும் தமாத்ெம் அக்ரஹாரம்(வ.கி) டி வி எஸ் நகர் வார்டு 13 ,

,மமற்கு பார்த்ெ மத்ெிய பகுெி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தமாத்ெம் அக்ராஹரம் (வ.கி)

தமாத்ெம் ஆக்ரஹாரம்- 635 126

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்
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3

4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி தகாத்தூர்- 1.ஓசூர் (ந) மற்றும் தமாத்ெம் அக்ரஹாரம்(வ.கி) தகாத்தூர் வார்டு 13 ,
635126

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்ஹ
321

321

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி

(வ.கி)தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (ஊ)

நடுநிலலப்பள்ளி(ெமிழ்),

தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி- 635126
,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
322

322

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி

நடுநில லலப்பள்ளி(ெமிழ்),

தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி பகுெி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

(வ.கி)தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி- 635126
,கிழக்கு பார்த்ெ மமற்கு பகுெி
323

323

ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (வ.கி)தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (ஊ) மவணுமகாபால்சாமி

துவக்கப்பள்ளி(தெலுங்கு),

தெரு வார்டு 1 , 2.தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (வ.கி)தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (ஊ)

தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி- 635126

விநாயக நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ வடக்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்
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3
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4

5
ஊராட்சி.ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி 1.தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (வ.கி)தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (ஊ) தபாம்மாண்டப்பள்ளி Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
(தெலுங்கு) தபாம்மாண்டப்பள்ளி635 126

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்ெ

மங்களர் ஓடு கட்டிடம்
325

326

327

325

326

327

ஊராட்சி.ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளி

1.தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (வ.கி)தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (ஊ) தபாம்மாண்டப்பள்ளி

(தெலுங்கு) தபாம்மாண்டப்பள்ளி-

பகுெி வார்டு 2 , 2.தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (வ.கி)தகாத்ெதகாண்டப்பள்ளி (ஊ)

635 126

நஞ்மசபுரம் வார்டு 2 , 3.தகாத்ெகண்டப்பள்ளி ெிருப்பெி மவலி , 99.அயல்நாடு

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, கர்னூர்-

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) கர்னூர் வார்டு 42 , 2.ஓசூர் (ந)

635110

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) சாந்ெி நிமகென் காலனி தமயின் மராடு வார்டு 42 ,

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ,மத்ெிகிரி(சி ஊ) அந்ெிவாடி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

அந்ெிவாடி- 635110

வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு
328

328

கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் ,மத்ெிகிரி(சி ஊ) அந்ெிவாடி பகுெி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

அந்ெிவாடி- 635110

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
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3

4

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) மலக்அவன்யு 1கிராஸ் வார்டு 41 , 2.ஓசூர்

அந்ெிவாடி- 635110

(ந) மற்றும் மத்ெிகிரி(சி ஊ) மலக் அவன்யு 2 கிராஸ்

,மமற்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி புெிய ொர்சு

,மத்ெிகிரி(சி ஊ) மலக் அவின்யு 3 கிராஸ்

கட்டிடம்

ஊ) மலக்அவின்யு 4 கிராஸ்
மலக் அவன்யு 5கிராஸ்

வார்டு

330

330

வார்டு 41 , 4.ஓசூர் (ந),மத்ெிகிரி(சி

41 , 5.ஓசூர் (ந) மற்றும் ,மத்ெிகிரி(சி ஊ)

வார்டு 41 , 7.ஓசூர் (ந) மற்றும் ,மத்ெிகிரி(சி ஊ)

விகாஸ் நகர் இரண்டாம் கட்டம்
நகர்

41 , 3.ஓசூர் (ந)

வார்டு 41 , 6.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ)

விகாஸ் நகர் முெல் கட்டம்
ஊ) மஞ்சுஸ்ரீ

வார்டு

வார்டு

வார்டு 41 , 8.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி (சி

41 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயர்நிலலபள்ளி, அந்ெிவாடி- 1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) டி.வி.எஸ் நகர் வார்டு40 , 2.ஓசூர் (ந)
635110

,வடக்கு பார்த்ெ மமற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) ெவகர் நகர் வார்டு 40 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி
ஊ) ெவகர் நகர் 1 கிராஸ்
ெவகர் நகர் 2 கிராஸ்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 40 , 4.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ)

வார்டு 40 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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3

4

அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) அம்பாள் நகர் வார்டு 40 , 2.ஓசூர் (ந)

அந்ெிவாடி- 635110

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) எஸ்.பி.எம் காலனி 1 கிராஸ்

,வடக்கு

வார்டு 40 , 3.ஓசூர் (ந)

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) எஸ்.பி.எம் காலனி 2வது கிராஸ் வார்டு 40 , 4.ஓசூர் (ந)

கட்டிடம்

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) எஸ்.பி.எம் காலனி 3வது கிராஸ் வார்டு 40 , 5.ஓசூர் (ந)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) எஸ்.பி.எம் காலனி 4வது கிராஸ் வார்டு 40 , 6.ஓசூர் (ந)
மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) எஸ்.பி.எம் காலனி 5வது கிராஸ் வார்டு 40 , 7.ஓசூர் (ந)
மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) சி.எஸ்.பி குடியிருப்பு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் 332

332

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,
மிடிகிரிப்பள்ளி- 635110

333

333

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) மிடிகரப்பள்ளி வார்டு 40 , 2.ஓசூர் (ந)
,கிழக்கு

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,
மிடிகிரிப்பள்ளி- 635110

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) மாரநாென் காலனி வார்டு 40 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) அம்மன் நகர் வார்டு 45 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு
334

334

கட்டிடம்
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) ெி மக எஸ் நகர் வார்டு 45 , 2.ஓசூர் (ந)

(கன்னடா) மிடிகிரிப்பள்ளி- 635110

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) எஸ் டி ஏ காலனி வார்டு45 , 3.ஓசூர் (ந) மற்றும்

,வடக்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்

மத்ெிகிரி(சி ஊ) பாரத் நகர்

, 4.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) சொசிவ நகர் ,

5.ஓசூர் (ந) மற்றும் மத்ெிகிரி(சி ஊ) ெீப்ளி மஹாம்ஸ் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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4

அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) குெிலரபாலளயம் வார்டு 43 , 99.அயல்நாடு

மத்ெிகிரி- 635 110

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு
336

336

கட்டிடம் அலற எண் 6 ஏ
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி (ெமிழ்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) பலழயமத்ெிகிரி வார்டு 43 , 99.அயல்நாடு

மற்றும் தெலுங்கு) மத்ெிகிரி-

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635110

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம் அலற எண் 337

337

1 "இ"
நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி (ெமிழ்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும் மத்ெிகிரி(சி ஊ) அபிராமி கார்டன் வார்டு 42 , 2.ஓசூர் (ந)

மற்றும் தெலுங்கு) மத்ெிகிரி-

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) பலழயமத்ெிகிரி வார்டு 43 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635110

வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
338

338

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி (ெமிழ்

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) தபாெிலக நகர் வார்டு 43 , 2.ஓசூர் (ந)

மற்றும் தெலுங்கு) மத்ெிகிரி-

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) மநொெி நகர் வார்டு

635110

வாக்காளர்கள் -

,மமற்குகு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 98 of 104

43 , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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1

2

339

339

3

340

4

,தெற்கு பார்த்ெ மமற்கு

341

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) சாமுண்டிநகர் வார்டு 45 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி குருபட்டி-

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) சுபிக்ஷா குடியிருப்புகள் வார்டு 45 , 2.ஓசூர்

635 110

(ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) ராயல் டவுன் வார்டு 45 , 3.ஓசூர் (ந)

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
341

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
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நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, குருபட்டி- 1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) குருப்பட்டி வார்டு 45 , 2.ஓசூர் (ந)
635110

340

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,தெற்கு பார்த்ெ மமற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) லடட்டான்டவுன்சிப் கிழக்கு வார்டு 45 , 99.அயல்நாடு

வாழ் வாக்காளர்கள் நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, குருபட்டி- 1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) லடட்டான்டவுன்சிப் மமற்கு வார்டு 45 ,
635 110

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
342

342

அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,
மத்ெிகிரி- 635110

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) காடிப்பாலளயம் வார்டு 44 , 99.அயல்நாடு

,கிழக்கு பார்த்ெ வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மத்ெிய பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
343

343

அலற எண் 3ஏ
அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) காடிப்பாலளயம் வார்டு 44 , 2.ஓசூர் (ந)

மத்ெிகிரி- 635 110

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) காடிப்பாலளயம் வார்டு 44 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு

வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம் அலற எண் 2ஏ
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344

344

345

346

345

346

347

348

4

நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) சிப்பாய்பாலளயம் வார்டு 44 , 2.ஓசூர் (ந)

(உருது), மத்ெிகிரி - 635110

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) மாவட்டகால்நலடப்பண்லண வார்டு

,மமற்கு பார்த்ெ மங்களர் ஓடு

மற்றும் மத்ெிகிரி(சி ஊ) குஸினி பாலளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்
நகராட்சி நடுநிலலப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.ஓசூர் (ந) மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) சிப்பாய்பாலளம் வார்டு 44 , 2.ஓசூர் (ந)

(உருது), மத்ெிகிரி - 635110

மற்றும்,மத்ெிகிரி(சி ஊ) சிப்பாய்பாலளயம் வார்டு 44 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.பூனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூனப்பள்ளி

நடுநிலலப்பள்ளி, பூனப்பள்ளி 635

வாக்காளர்கள் -

, 3.ஓசூர் (ந)

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ தெற்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பூனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூனப்பள்ளி வார்டு 2 , 2.பூனப்பள்ளி (வ.கி)

நடுநிலலப்பள்ளி, பூனப்பள்ளி 635

மற்றும் (ஊ) பூனப்பள்ளி

110
348

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
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3

110
347

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்ெ வடக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பூனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னதபலதகாண்டபள்ளி வார்டு 3 ,

நடுநிலலப்பள்ளி , பூனப்பள்ளி- 635

2.பூனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ொசிரப்பள்ளி வார்டு 4 , 3.பூனப்பள்ளி (வ.கி)

110

மற்றும் (ஊ) தவங்கமடஷ்வராஆச்சாரீஸ் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு

பகுெி ொர்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 100 of 104
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349
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.நாதகாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாதகாண்டப்பள்ளி வார்டு

1 ,

நடுநிலலப்பள்ளி, நாதகாண்டபள்ளி- 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 635110

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுெி
350

350

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நாதகாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எலடயநல்லூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

இலடயநல்லூர்- 635110

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ தெற்கு பகுெி ொர்சு
351

351

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நாதகாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எலடயநல்லூர் பகுெி வார்டு 2 ,

இலடயநல்லூர்- 635110

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு
352

353

352

353

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,

1.அச்தசட்டிப்பள்ளி (வ.கி) அச்தசட்டிப்பள்ளி (ஊ) சூொளம் வார்டு 3 ,

எடப்பள்ளி- 635110

2.அச்தசட்டிப்பள்ளி (வ.கி) அச்தசட்டிப்பள்ளி (ஊ) எடப்பள்ளி வார்டு 3 ,

,தெற்கு

பார்த்ெ மங்களர் ஓடு கட்டிடம்

3.அச்தசட்டிப்பள்ளி (வ.கி) அச்தசட்டிப்பள்ளி (ஊ) தசாப்பட்டி வார்டு 3 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.அச்தசட்டிபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்தசட்டிபள்ளி வார்டு1 , 99.அயல்நாடு

நடுநிலலப்பள்ளி, அச்தசட்டிப்பள்ளி- வாழ் வாக்காளர்கள் 635110

,கிழக்கு பார்த்ெ

மங்களூர் ஓடுகட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 101 of 104
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2
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அச்தசட்டிபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்தசட்டிப்பள்ளி வார்டு 2 ,

நடுநிலலப்பள்ளி,அச்தசட்டிப்பள்ளி-

2.அச்தசட்டிபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)(ஊ) சூடதகாண்டப்பள்ளி வார்டு 2 ,

635110

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு பார்த்ெ ொர்சு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அச்தசட்டிபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாலிகபட்டாஅக்ரஹாரம் வார்டு 2 ,

,மசாமநாெபுரம் 635110

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,தெற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ெ மமற்கு பகுெி ொர்சு
356

357

356

357

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மகாப்பனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மெவகானப்பள்ளி வார்டு 1 ,

நடுநிலலப்பள்ளி, மகாபனப்பள்ளி-

2.மகாப்பனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாபனப்பள்ளி வார்டு 1,2,3 ,

635 110

3.மகாப்பனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூலிதசந்ெிரம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

,வடக்கு பார்த்ெ

மமறக்கு பகுெி மங்களூர்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஓடுகட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.எஸ்.முதுகானபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.முதுகானபள்ளி வார்டு 1 ,

,முதுகானப்பள்ளி 635110

2.எஸ்.முதுகானபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒட்டர்பாலளயம் வார்டு 1 ,

,கிழக்கு

பார்த்ெ வடக்கு பகுெி ொர்சு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
358

358

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.எஸ்.முதுகானபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பியாராகபள்ளி வார்டு 4 ,

பியாரகபள்ளி - 635110

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,தெற்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு
கட்டிடம்
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1
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.எஸ்.முதுகானபள்ளி (வ.கி)எஸ்.முதுகானபள்ளி (ஊ) பி ெின்னூர் வார்டு

முகசிபாரந்தூர்- 635110

2.எஸ்.முதுகானபள்ளி(வ.கி)எஸ்.முதுகானபள்ளி (ஊ) எம் பாரந்தூர் வார்டு 3 ,

,கிழக்கு

2 ,

பார்த்ெ ொர்சு கட்டிடம்

3.முகசிபாரந்தூர் (வ.கி)எஸ்.முதுகானபள்ளி (ஊ) பாலகிரி வார்டு 2 ,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.எஸ்.முதுகானபள்ளி(வ.கி)எஸ்.முதுகானபள்ளி (ஊ) பீகிதசட்டிபள்ளி வார்டு 3 ,

பீகிதசட்டிப்பள்ளி - 635110

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,தெற்கு பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி
361

361

அரசு

1.முகளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) டி.பரந்தூர் வார்டு 1 , 2.முகளூர் (வ.கி) மற்றும்

மமல்நிலலப்பள்ளி,மாசிநாயக்கனப் (ஊ) சக்கிலிபாலளயம் வார்டு 2 , 3.முகளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வி.அக்ரஹாரம்
பள்ளி -முகளர்-635110

362

362

,தெற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 2 , 4.முகளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஹனுமந்ெபுரம் வார்டு 3 ,

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.முகளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முகளூர் வார்டு 4 , 2.முகளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

நடுநிலலப்பள்ளி, முகளூர்- 635110

வன்னபள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,தெற்கு பார்த்ெ மங்களர் ஓடு
363

363

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பஞ்சாட்சிபுரம்

பஞ்சாட்சிபுரம்- 635110

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எ.டி.முதுகானபள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,தெற்கு

பார்த்ெ கிழக்கு பகுெி ொர்சு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஞ்சாட்சிபுரம் வார்டு 1 , 2.பஞ்சாட்சிபுரம்

வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 103 of 104
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பஞ்சாட்சிபுரம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாசிநாயக்கனப்பள்ளி வார்டு ,

மாசிநாயக்கனப்பள்ளி- 635110

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்ெ தெற்கு பகுெி
ொர்சு கட்டிடம்

ï£÷¢ : 01/09/2018
Þìñ¢ : கிருஷ்ணகிரி

டாக்டர்.எஸ்.பிரபாகர் இ.ஆ.ப.,
மாவட்ட தேர்ேல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
கிருஷ்ணகிரி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 104 of 104

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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1

2

1

1

2

3

2

3
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4

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ககாமரனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாமரனப்பள்ளி வார்டு

ககாமாரனப்பள்ளி 635 114.

2.ககாமரனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரியமமனகரம் வார்டு 2 ,

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

3.ககாமரனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னமமனாகரம் வார்டு 1 ,

தார்சு கட்டிடம்.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ககாமரனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதிய ஜீகூர் வார்டு 1 ,

ககாத்தஜீகூர்

2.ககாமரனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மமடிப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

635 114

,கிழக்கு

2 ,

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மபலககாண்டபள்ளி (வ.கி) ம (ஊ) மபலககாண்டபள்ளி மமற்கு வார்டு 1,2,3 ,

மபளககாண்டப்பள்ளி 635 114

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு பகுதி
4

4

அரசு கபண்கள் மமல் நிலலப்

1.மபலககாண்டபள்ளி (வ.கி) ம (ஊ) மபலககாண்டபள்ளி கிழக்கு வார்டு 1,2,3 ,

பள்ளி மபளககாண்டப்பள்ளி 635

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

114
5

5

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
அரசு கபண்கள் மமல்நிலலப்

1.மபலககாண்டபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்மனன அக்ரஹாரம் வார்டு

பள்ளி மபளககாண்டபள்ளி 635 114

2.மபலககாண்டபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபலககாண்டபள்ளி வார்டு

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 1 of 69

3 ,

1,2,3 ,

Ü¬ùî¢¶
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âí¢
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2
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4

ஊ ஓ துவக்கப்பள்ளி

1.மபலககாண்டபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபலககாண்டபள்ளி வார்டு

மபளககாண்டபள்ளி 635 114

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

1,2,3 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
7

7

தார்சு கட்டிடம்
ஊ ஓ

1.கலுககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலுககாண்டப்பள்ளி வார்டு 2 ,

துவக்கப்பள்ளி,கலுககாண்டப்பள்ளி 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 635 114

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
8

8

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கலுககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலுககாண்டப்பள்ளி பகுதி வார்டு 2

துவக்கப்பள்ளி,கலுககாண்டப்பள்ளி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 635 114

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
9

9

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கலுககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவங்கடாபுரம் வார்டு 3 ,

கவங்கடாபுரம் - 635 114

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுதி வடக்கு பகுதி தார்சு
10

10

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி

1.கலுககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கப்பக்கல் வார்டு 3 ,

உளிவர்னப்பள்ளி
ீ
- 635 114

2.கலுககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உளிவரனப்பள்ளி
ீ
வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 2 of 69

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56

õ.âí¢ õ£.ê£.
âí¢

1

2

11

11

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
தளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

4

ஊ ஒ துவக்கப்பள்ளி, ககம்பட்டி

1.ககம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககம்பட்டி வார்டு 2 , 2.ககம்பட்டி (வ.கி)

635 114

மற்றும் (ஊ) கனமனப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்குப்

பார்த்த

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மமற்குப் பகுதி தார்சு கட்டிடம்
12

13

12

13

ஊ ஓ துவக்கப்பள்ளி, ககம்பட்டி

1.ககம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாரனூர் வார்டு 3 , 2.ககம்பட்டி (வ.கி)

635 114

மற்றும் (ஊ) கபரிய மகாடிப்பள்ளி வார்டு

,கதற்குப் பார்த்த

கிழக்குப் பகுதி தார்சு கட்டிடம்

கல்லுபள்ளி வார்டு

அங்கன்வாடி லமயம்

1.சாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உச்சனபள்ளி வார்டு

உச்சனப்பள்ளி
14

14

3 , 3.ககம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

635 114

,கிழக்கு

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் -

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாத்தனூர் வார்டு 1 , 2.சாத்தனூர் (வ.கி)

(கதலுங்கு) சாத்தனூர்

மற்றும் (ஊ) அடவிசாமிபுரம் வார்டு

635 114

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த மமற்கு பகுதி
மங்களுர் ஓடு கட்டிடம்
15

15

நூலகக் கட்டிடம் முத்தூர் 635 114
,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1.சாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தூர் வார்டு 3 , 2.சாத்தனூர் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) ஒன்னட்டி வார்டு
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கும்மளாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கும்மளாபுரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

துவக்கப்பள்ளி,கும்ளாபுரம் 635 118

வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
17

17

தார்சு கட்டிடம்.
அரசு உயர்

1.கும்மளாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கும்மளாபுரம் கலட கதரு

நிலலப்பள்ளி,கும்ளாபுரம் 635 118

2.கும்மளாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜீகூர் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மமற்குப் பார்த்த மத்திய பகுதி
18

18

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கும்மளாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கும்மளாபுரம்

கும்ளாபுரம் 635 118.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

வார்டு 3 ,

மமல் கதரு

வார்டு 4 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.
19

20

19

20

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கும்மளாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககால்ல நஞ்சன் கதாட்டி

நடுநிலலப்பள்ளி, கச்சுவாடி - 635

2.கும்மளாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கங்மகனஹள்ளி வார்டு 3 , 3.கும்மளாபுரம்

107.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தம்மாபுரம் மல்மலஸ்வரம் வார்டு 1 . 5 , 99.அயல்நாடு

,மமற்கு பார்த்த கதற்கு

வார்டு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.உணிமசநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கும்மாளஅக்ரஹாரம் வார்டு 3 ,

நடுநிலலப்பள்ளி,

2.உணிமசநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கும்மாளம் வார்டு

கரியனபாலளயம் 635 118

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரியண்ணபாலளயம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு பார்த்த கிழக்குப் பகுதி

வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்.
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.உணிமசநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபளகலர பசவனபுரம் வார்டு 2 ,

(கன்னடா) மபளகலர 635 118

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.
22

23

24

22

23

24

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.உணிமசநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உணிமசநத்தம் வார்டு 1 ,

மதவரப்கபட்டா 635 118

2.உணிமசநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதவரகபட்டா வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மகாட்டமடுகு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாபசந்திரம் வார்டு 1 , 2.மகாட்டமடுகு

மகாபசந்திரம்- 635 118

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒட்டர்பாலளயம் வார்டு 3 , 3.மகாட்டமடுகு (வ.கி)

,கதற்கு

பார்த்த கட்டிடம் மங்களூர் ஓடு

மற்றும் (ஊ) மகாட்டமடுகு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஓன்றிய மசலவ

1.மகாட்டமடுகு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமநத்தம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

லமயம் மகாட்டமடுகு 635 118.

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.
25

25

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பின்னமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பின்னமங்கலம் வார்டு 3 ,

நடுநிலலப்பள்ளி, பின்னமங்கலம்

2.பின்னமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாட்டகரட்டி பாலளயம் வார்டு

635 118

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த மமற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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ªðí¢èÀè¢°
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4

ஊராட்சி ஓன்றிய

1.பின்னமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாத்தப்பள்ளி வார்டு 4 ,

நடுநிலலப்பள்ளி, பின்னமங்கலம்

2.பின்னமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எமளசத்திரம் வார்டு

635 118

3.பின்னமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மட்டக்ரம் வார்டு 4 , 4.பின்னமங்கலம்

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு

2 ,

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஹமளகாசி நாய்கனஹள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.கபரியமதககாண்டப்பள்ளி,நாகப்பன்அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் ஜாகீ ர்

ஜாகீ ர்மகாடிப்பள்ளி 635 114

மகாடிப்பள்ளி (ஊ) ஜாகீ ர் மகாடிப்பள்ளி வார்டு

,மமற்கு மநாக்கிய

3 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் 2.கபரியமதககாண்டப்பள்ளி,நாகப்பன்அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் ஜாகீ ர்
மகாடிப்பள்ளி (ஊ) அக்ரஹாரம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

28

28

ஏர்லி மலனிங் கசன்டர்

1.கபரியமதககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் ஜாகீ ர் மகாடிப்பள்ளி (ஊ)

உப்பாரப்பள்ளி

கபரியமதககாண்டப்பள்ளி வார்டு 1 ,

,கதற்குப்

29

29

635 114

பார்த்த ஆஸ்கபடாஸ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2.கபரியமதககாண்டப்பள்ளி,நாகப்பன்அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும்ஜாகீ ர்

ஷீட் கட்டிடம்

மகாடிப்பள்ளி (ஊ) உப்பாரப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

அவர் மலடி துவக்கப்பள்ளி தமிழ்

வாக்காளர்கள் 1.மதககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதககாண்டப்பள்ளி மகாட்லட

, மதககாண்டப்பள்ளி 635 114.

புதுத்கதரு

கிழக்கு வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்த வடக்குப் பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
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4

அவர் மலடி துவக்கப்பள்ளி தமிழ்

1.மதககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதககாண்டப்பள்ளி மகாட்லட

, மதககாண்டப்பள்ளி 635 114.

புதுத்கதரு

மமற்கு வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
31

31

தார்சு கட்டிடம்
அவர் மலடி துவக்கப்பள்ளி தமிழ்
மதககாண்டப்பள்ளி 635 114.
,மமற்கு பார்த்த வடக்குப் பகுதி

1.மதககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநீர்த்தி பாப்பாரத் கதரு, அரிசன
கதரு

வார்டு2 , 2.மதககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன

மதககாண்டப்பள்ளி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

(அலற எண்.3) தார்சு கட்டிடம்
32

32

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மதககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிறிஸ்துவர் கதரு வார்டு1 ,

(கன்னடா) மதககாண்டப்பள்ளி 635

2.மதககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நகரத்தார் கதரு வார்டு2 ,

114

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்த வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
33

33

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மதககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுக்கூர் வார்டு2 ,

(கன்னடா) மதககாண்டப்பள்ளி 635

2.மதககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதகதாண்டப் பள்ளி வார்டு3 ,

114

3.மதககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன மதககாண்டப்பள்ளி வார்டு4 ,

,மமற்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
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3
ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ககாடியாளம் 635
114

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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4

5
Ü¬ùî¢
¶
1.ககாடியாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாடியாளம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ்
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
வாக்காளர்கள் -

பகுதி மங்களூர் ஓடு
35

36

35

36

பிரதானகட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ககாடியாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்மகரி வார்டு3 , 2.ககாடியாளம் (வ.கி)

ககாடாகாகரட்டி 635 114

மற்றும் (ஊ) ககாடகாகரட்டி வார்டு1 , 3.ககாடியாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ஒட்டர் பாலளயம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.நடுநிலலபள்ளி, சாரகப்பள்ளி 1.சாரகப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாரகப்பள்ளி வார்டு2 , 2.சாரகப்பள்ளி (வ.கி)
635 114

37

37

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு

மற்றும் (ஊ) ஒகசட்டி வார்டு1 , 3.சாரகப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பகுதி மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்,

வானமங்கலம் வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சாரகப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரிசனத்கதரு வார்டு2 , 2.சாரகப்பள்ளி

நடுநிலலப்பள்ளி, சாரகப்பள்ளி 635

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசாள்மளபுரம் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

114

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த மமற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுதி மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
38

38

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சாரகப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருபட்டி வார்டு4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

எஸ் குருபட்டி - 635 114

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த மமற்கு பகுதி
மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 69

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56

õ.âí¢ õ£.ê£.
âí¢

1

2

39

39

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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4

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மதாகலர அக்ரஹாரம் (வ.கி) மதவகானப்பள்ளி (ஊ) மதாகலர

இராலமயன அக்ரஹாரம்

ககாத்தப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

114.

635

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்குப் பார்த்த கிழக்குப்

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
40

40

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மதவகானப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சானமபாகனப்பள்ளி வார்டு

இராலமயன அக்ரஹாரம்

2.மதவகானப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமமனஅக்ரஹாரம் வார்டு 4 ,

114.

635

,கதற்குப் பார்த்த மமற்கு

4 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
41

41

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மதாகலர அக்ரஹாரம் (வ.கி) மதவகானப்பள்ளி (ஊ) மதவகானப்பள்ளி

மதவகானப்பள்ளி-635 114.

வார்டு

,கதற்குப் பார்த்த

பாலளயம், வார்டு 2 , 3.மதவகானப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

தார்சு கட்டிடம்

3 , 2.மதவகானப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னப்பகரட்டி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

எர்ரககாண்டப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 42

42

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.குப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னப்பகரட்டி பாலளயம்

சின்னப்பகரட்டிபாலளயம் 635 114

2.குப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மல்மலகவுண்டன் பாலளயம் வார்டு

,கிழக்குப் பார்த்த கதற்குப்
பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வார்டு

2 ,
2 ,

3.குப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகசந்திரம் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் -
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தளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லபரககாண்டபள்ளி வார்டு

3 , 2.குப்பட்டி

லபரககாண்டப்பள்ளி 635 114

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தின்னூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
மங்களுர் ஓடு கட்டிடம்
44

44

தூயசகாய மாதா நடு

1.குப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிலிபிலிமங்கலம் வார்டு

நிலலப்பள்ளி

மற்றும் (ஊ) தாசிரிப்பள்ளி வார்டு

635 118

எஸ் தாசிரிப்பள்ளி

,கிழக்கு பார்த்த

45

4 , 3.குப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கதாட்டஉப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாட்டஉப்பனூர் வார்டு 2 ,

நடுநிலலப்பள்ளி, சின்னஉப்பனூர்

2.கதாட்டஉப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒட்டர்பாலளயம்

635 118

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்த புதிய

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்லடயன்பாலளயம் வார்டு 4 , 4.குப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

லமயபகுதி அலற தார்சு கட்டிடம் திம்மாகரட்டிபாலளயம் வார்டு
45

4 , 2.குப்பட்டி (வ.கி)

வார்டு 3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம்
46

46

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கதாட்டஉப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்மதநத்தம்

நடுநிலலப்பள்ளி, சின்னஉப்பனூர்

2.கதாட்டஉப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபள்ளூர்

635 118.

3.கதாட்டஉப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னஉப்பனூர் வார்டு 2 ,

,மமற்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கதாட்டஉப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருபரப்பள்ளி வார்டு1 ,

சங்மகப்பள்ளி 635 118

2.கதாட்டஉப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சங்மகப்பள்ளி வார்டு1 , 99.அயல்நாடு

,மமற்கு

பார்த்த வடக்கு பகுதி மங்களுர்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஓடு கட்டிடம்
48

48

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கதாட்டஉப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாசிரிப்பள்ளி வார்டு1 ,

சங்மகப்பள்ளி 635 118

,மமற்கு

2.கதாட்டஉப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மராட்டபாலளயம் வார்டு4 ,

பார்த்த வடக்கு பகுதி மங்களுர்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஓடு கட்டிடம்
49

50

49

50

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சூடசந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடசந்திரம் வார்டு 2 , 2.சூடசந்திரம் (வ.கி)

நடுநிலலப்பள்ளி ,சூடசந்திரம் 635

மற்றும் (ஊ) ஒசப்மபட்லட வார்டு 2 , 3.சூடசந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

118

தாசரப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த கதற்குப்

பகுதி தார்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சூடசந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனியன்கதாட்டி வார்டு 1 , 2.சூடசந்திரம்

நடுநிலலப்பள்ளி ,சூடசந்திரம் 635

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்திரம்கதாட்டி வார்டு 1 , 3.சூடசந்திரம் (வ.கி) மற்றும்

118

(ஊ) ஒட்டர்பாலளயம் வார்டு 1 , 4.சூடசந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கிழக்க பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

கீ சனகுப்பம் வார்டு 1 , 5.சூடசந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பசுவனபுரம் வார்டு 1
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 11 of 69

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56

õ.âí¢ õ£.ê£.
âí¢

1

2

51

51

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
தளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

அரசினர் மமல்நிலலப்பள்ளி தளி

1.தளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மராட்டி கதரு வார்டு3 , 2.தளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

635 118

முகமதியர் கதரு வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
52

52

அரசினர் மமல்நிலலப்பள்ளி தளி

1.தளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தளி மமற்கு வார்டு4,5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635 118.

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த மத்திய

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
53

54

55

53

54

55

அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி தளி 635

1.தளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லமசூர் மராடு வார்டு 4,5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

118

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்குப் பார்த்த கதற்குப்

பகுதி தார்சு கட்டிடம்.
அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி தளி 635

1.தளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அத்தல்வாடி தளி மமற்கு வார்டு1 , 2.தளி (வ.கி)

118

மற்றும் (ஊ) காவல் நிலலயம் கதரு வார்டு4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மமற்கு பார்த்த

கதற்குப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்
அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி தளி 635

வாக்காளர்கள் 1.தளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரிசன கதரு வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

118.

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த லமய

பகுதி புதிய தார்சு கட்டிடம்
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4

அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி தளி 635

1.தளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாட்லடத் கதரு வார்டு2 , 2.ஆருப்பள்ளி (வ.கி)

118.

மற்றும் தளி (ஊ) மஜாகிப்பள்ளி வார்டு2 , 3.தளி (ஊ) T. மல்லசந்திரம் வார்டு1

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி புதிய தார்சு கட்டிடம்.

, 4.தளி (ஊ) குடிசாதனபள்ளி கூட்டூர்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு1 , 5.தளி(ஊ) அன்டமார்

ககாத்தூர் வார்டு3 , 6.தளி (ஊ) கூட்டுர் வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ்
57

57

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
ஆருப்பள்ளி 635 118.

வாக்காளர்கள் 1.தளி (ஊ) ஆருப்பள்ளி வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்.
58

58

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.தளிககாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தளிககாத்தனூர் கீ ழ் கதரு வார்டு 2 ,

நடுநிலலப்பள்ளி,தளிககாத்தனூர்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 118
59

60

59

60

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.தளிககாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தளிககாத்தனூர் மமல் கதரு வார்டு 2 ,

நடுநிலலப்பள்ளி,தளிககாத்தனூர்

2.தளிககாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககட்டய்யனபாலளயம் வார்டு 2 ,

635 118

3.தளிககாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராம்நகர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மமற்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.தளிககாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திப்மபன அக்ரகாரம் வார்டு 4 ,

திப்மபன அக்ரகாரம் - 635118

2.தளிககாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாட்மடன அக்ராகரம் வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தளி ககாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மராட்டி பாலளயம் வார்டு 1 , 2.தளி

நல்லசந்திரம் 635 118

ககாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாககாண்டபாலளயம்

,கிழக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ககாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பமளரப்பள்ளி
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லசந்திரம்

62

62

வார்டு 1 , 4.தளி ககாத்தனூர்

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் 1.கக்கதாசம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கக்கதாசம்

கக்கதாசம் 635 107

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

வார்டு 1 , 3.தளி

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு

2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த மமற்குப் பகுதி தார்சு
63

64

63

64

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கக்கதாசம் (ஊ) திருமாளிலக வார்டு 1 , 2.கக்கதாசம் (ஊ)

கக்கதாசம் 635 107

சாத்தியநாயக்கம்பள்ளி

,கதற்கு

வார்டு 1 , 3.கக்கதாசம்(ஊ) குஞ்சிகிரி பாலளயம்

பார்த்த மமற்கு பகுதி தார்சு

வார்டு 1 , 4.கக்கதாசம்(ஊ) மக.மல்லசந்திரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

வாக்காளர்கள் 1.அன்னியாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அன்னியாளம் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு

நடுநிலலப்பள்ளி, அன்னியாளம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 107

,கதற்கு பார்த்த மமற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அன்னியாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகிகரட்டிபாலளயம் வார்டு2 ,

நடுநிலலப்பள்ளி, அன்னியாளம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 107

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த மமற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
66

66

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அன்னியாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன மதாகரி வார்டு3 , 2.அன்னியாளம்

சீர்திம்மனட்டி 635 107

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீர்த்திம்மன அள்ளி வார்டு3 , 3.அன்னியாளம் (வ.கி)

,மமற்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி மங்களூர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும் (ஊ) மதாமரபாலளயம் வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஓடு கட்டிடம்
67

67

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மருதனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதனப்பள்ளி வார்டு3 ,

மருதனப்பள்ளி 635 107

2.மருதனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபளூர் வார்டு4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,மமற்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி மங்களூர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

ஓடு கட்டிடம்
68

68

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மருதனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒன்னுப்பள்ளி, கிறிஸ்துபாலளயம்

ஒன்னுப்பள்ளி 635 107.

வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்குப் பார்த்த கதற்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்.
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மருதனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதவகரட்டிபாலளயம், அன்னசாகரம்,

(கதலுங்கு) மகாபாலய்யன்

வார்டு2 , 2.மருதனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இஸ்பத் பள்ளி வார்டு3 ,

கதாட்டி எ மதவகரட்டிபாலளயம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635107
70

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
தளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தண்டலர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாரடகிரி வார்டு1 , 2.தண்டலர (வ.கி)

ககாரட்டகிரி 635 110

மற்றும் (ஊ) அடவிசாமிபுரம் வார்டு2 , 3.தண்டலர (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கதற்கு

பார்த்த மங்களுர் கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பண்மடஸ்வரம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மமற்கு பகுதி
71

72

73

71

72

73

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தண்டலர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தண்டலர வார்டு3 , 2.தண்டலர (வ.கி)

தண்டலர - 635 110

மற்றும் (ஊ) ஒன்னுப்பள்ளி வார்டு3 , 3.தண்டலர (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,வடக்கு

பார்த்த மமற்கு பகுதி தார்சு

காந்திநகர் வார்டு1 , 4.தண்டலர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இஸ்லாம்புரம் வார்டு3 ,

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மல்லசந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மல்லசந்திரம் வார்டு 1 , 2.மல்லசந்திரம்

மல்லசந்திரம் 635107

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துருக்கர் பாலளயம்

,வடக்கு

வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
டிபவுள் உயர் நிலலப் பள்ளி

1.மல்லசந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அலடக்கலாபுரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

அலடக்கலாபுரம் 635107

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,கதற்கு

பார்த்த மமற்கு பகுதி தார்சு
கட்டிடம்
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4

ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி தமிழ்

1.மல்லசந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எண்மணஸ்வரம் வார்டு 3 ,

அமளநத்தம் 635 107

2.மல்லசந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எல்லலயூர் வார்டு 3 , 3.மல்லசந்திரம்

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அமளநத்தம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊ.ஒ.நடுநிலலப்பள்ளி கதலுங்கு -

1.மல்லசந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரிய கபன்னாங்கூர்

கபன்னங்கூர் 635107

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 4. 5 ,

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு
76

76

கட்டிடம்
ஊ.ஒ.நடுநிலலப்பள்ளி
கபன்னங்கூர் 635107.

1.மல்லசந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரிய கபன்னாங்கூர் பகுதி
,கிழக்கு

வார்டு 4

5

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.
77

78

77

78

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அரசகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரச குப்பம் வார்டு1 , 2.அரசகுப்பம் (வ.கி)

அரசகுப்பம் 635 107

மற்றும் (ஊ) கபன்சபள்ளி வார்டு1 , 3.அரசகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கதற்கு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி மங்களூர்

லிங்கமதவன பள்ளி

ஓடு கட்டிடம்

5.அரசகுப்பம் (ஊ) சின்ன கபன்னங்கூர் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.அரசகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திம்மசந்திரம் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

திம்மசந்திரம் - 6353 107

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு1 , 4.அரசகுப்பம் (ஊ) திகரடபள்ளி வார்டு1 ,

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு
கட்டிடம்
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3

4

ஊ.ஒ.து பள்ளி, ,மதவஸ்தான

1.அரசகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதவஸ்தானம் ககாத்தனூர் வார்டு2 ,

ககாத்தனூர்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635107

,கிழக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அரசகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மமக்கலகவுண்டனூர் வார்டு2 , 2.அரசகுப்பம்

நடுநிலலப்பள்ளி,

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசகுப்பம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மதவருலிமங்கலம் 635 107
,கதற்கு பார்த்த மமற்கு பகுதி
81

81

ஓடு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அரசகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாமரகவுண்டன்பள்ளி வார்டு2 ,

சாரண்டப்பள்ளி 635 107

2.அரசகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலிமகாபசந்திரம் வார்டு2 , 99.அயல்நாடு

,கிழக்கு

பார்த்த நடுத்தர பகுதி மங்களுர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஓடு கட்டிடம்
82

82

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மதவருளிமங்கலம்

(ஊ)

மதவருளிமங்கலம் வார்டு 1 , 2.கக்கதாசம் (வ.கி)

மாயநாயகனப்பள்ளி 635 107

மற்றும் மதவருளிமங்கலம்

,வடக்கு பார்த்த மமற்குப்பகுதி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

(ஊ) லவசூர் அக்ரஹாரம்

மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.சாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாரண்டப்பள்ளி வார்டு1 , 99.அயல்நாடு

சாரண்டப்பள்ளி 635 107

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு
கட்டிடம்
84

85

86

84

85

86

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.சாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மநர்லட்டி வார்டு2 , 2.சாரண்டப்பள்ளி

மநர்லட்டி 635 107

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாசிபள்ளி வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

,மமற்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி மங்களுர்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ஓடு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஜாகட்டி வார்டு3 , 2.சாரண்டப்பள்ளி

மாயநாயகனப்பள்ளி 635 107

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாயநாயகனப்பள்ளி கசன்னசத்திரம்

,கதற்கு பார்த்த மமற்குப்பகுதி

3.சாரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசன்னசந்திரம் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு

மங்களுர் ஓமு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தாரமவந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமளநட்டி வார்டு2 , 2.தாரமவந்திரம்

புடுபுடுக்கான்பாலளயம் 635 118

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புடுபுடுக்கான்பாலளயம் வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

வாக்காளர்கள் -

மங்களூர் ஓடு
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தாரமவந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாரமவந்திரம்,

சிவனப்பள்ளி 635 118

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவனப்பள்ளி,

,கதற்கு

வார்டு1 , 2.தாரமவந்திரம்

வார்டு3 , 3.தாரமவந்திரம் (வ.கி) மற்றும்

பார்த்த மமற்கு பகுதி மங்களூர்

(ஊ) ஆருப்பள்ளி வார்டு4 , 4.தாரமவந்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லிங்காபுரம்

ஓடு

வார்டு5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மாருப்பள்ளி , குஞ்மசன அக்ரஹாரம் (வ.கி) மாருப்பள்ளி (ஊ) மாருப்பள்ளி

நடுநிலலப்பள்ளி, மாருப்பள்ளி 635

வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த

மமற்குப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மாருப்பள்ளி , குஞ்மசன அக்ரஹாரம் (வ.கி) மாருப்பள்ளி (ஊ) குணிக்கல்

நடுநிலலப்பள்ளி, மாருப்பள்ளி 635

வார்டு2 , 2.மாருப்பள்ளி , குஞ்மசன அக்ரஹாரம் (வ.கி) மாருப்பள்ளி (ஊ)

118

குஞ்மசன அக்ரஹாரம் வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.மாருப்பள்ளி , ஒசபுரம் (வ.கி) மாருப்பள்ளி (ஊ) கபட்டபள்ளி வார்டு 3 ,

பள்ளி உருது கபட்டப்பள்ளி 635

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

118
91

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

118
89

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
தளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்குப் பார்த்த வடக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.மாருப்பள்ளி , ஒசபுரம் (வ.கி) மாருப்பள்ளி (ஊ) கபட்டபள்ளி பகுதி வார்டு 3

பள்ளி கபட்டப்பள்ளி 635 118

, 2.மாருப்பள்ளி , ஒசபுரம் (வ.கி) மாருப்பள்ளி (ஊ) ஒசபுரம் வார்டு 4 ,

,மமற்குப் பார்த்த கதற்கு பகுதி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்.
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜவளகிரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜவளகிரி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஜவளகிரி 635 118

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்குப்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கதற்கு பகுதி மங்களூர்
93

93

ஓடு
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜவளகிரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜவளகிரி பகுதி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

ஜவளகிரி 635 118

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு
94

94

கட்டிடம்
அரசு உயர்

1.ஜவளகிரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பீமசந்திரம் வார்டு 1 , 2.ஜவளகிரி (வ.கி)

நிலலப்பள்ளி,ஜவளகிரி 635 118.

மற்றும் (ஊ) அஹமத்நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
95

96

95

96

தார்சு கட்டிடம்.
அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி

1.ஜவளகிரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பனசமான் கதாட்டி, பாலளயம், அலணக்கலர,

ஜவளகிரி 635 118

ஜவளகிரி

,கதற்கு

வார்டு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்த மங்களுர் ஓடு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒ துவக்கபள்ளி

1.ஜவளகிரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கசன்னமாளம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கசன்னமாளம் 635 118

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

பார்த்த மமற்கு பகுதி தார்சு
கட்டிடம்
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9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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4

ஊராட்சி ஒ துவக்கபள்ளி

1.ஜவளகிரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இனாம் நந்திமங்கலம் வார்டு

,இனம்நந்திமங்கலம் 635 118

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
98

99

98

99

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஆச்சுபாலு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆச்சுபாலு வார்டு 1 , 2.ஆச்சுபாலு (ஊ)

கதாடக்கப்பள்ளி, ஆச்சுபாலு

ஆமவரிப்பள்ளி அக்ரஹாரம் வார்டு 1 , 3.ஆச்சுபாலு, சிக்கஆமவரிப்பள்ளி,

635118

ஆமவரிப்பள்ளி அக்ரஹாரம் (வ.கி) மற்றும் ஆச்சுபாலு (ஊ) சின்ன

,கதற்கு பார்த்த மங்களுர்

ஓடு கட்டிடம்

ஆமவரிப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மபலாளம் (வ.கி) மற்றும் ஆச்சுபாலு (ஊ) மபலாளம் வார்டு 2 ,

மபளாளம் 635118

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்குப்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
100

100

மமற்குபகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மபலாளம் (வ.கி) மற்றும் ஆச்சுபாலு (ஊ) கநல்லுமாறு அக்ரஹாரம் வார்டு

கநல்லுமாறு அக்ரஹாரம் 635 118

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
மங்களுர் ஓட்டு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஆச்சுபாலு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மல்லிகுட்லட வார்டு 3 , 2.ஆச்சுபாலு (வ.கி)

ஒசகதாட்டி 635118

மற்றும் (ஊ) கசாம்மபகவுண்டன் கதாட்டி வார்டு 3 , 3.ஆச்சுபாலு (வ.கி)

,வடக்கு

பார்த்த மமற்கு பகுதி தார்சு

மற்றும் (ஊ) குருபரப்பள்ளி வார்டு 3 , 4.ஆச்சுபாலு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

கட்டிடம்

ககம்பத்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அகலக்மகாட்லட வார்டு 2 ,

நடுநிலலப்பள்ளி, அகலமகாட்லட

2.அகலமகாட்லட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குலுசாமனபள்ளி வார்டு

635118

3.அகலமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மல்லாபுரம் வார்டு

2 ,

4.அகலமகாட்லட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககட்டுனிலச வார்டு

2 ,

,மமற்கு பார்த்த பகுதி

5.அகலமகாட்லட(ஊ) மக.ஆர்.கதாட்டி வார்டு
103

104

103

104

2 ,

வாக்காளர்கள் 1.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லபயாகரட்டி கதாட்டி வார்டு 1 ,

லபயாகரட்டிகதாட்டி 635118

2.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பசவனப்பள்ளி வார்டு

,வடக்கு பார்த்த மமற்கு பகுதி

3.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மரகட்ட கதாட்டி வார்டு

மங்களூர் ஓடு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கும்பலத்தூர் மந்லதயூர் வார்டு 4 ,

கல்லுபாளம் 635118

2.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜவனசந்திரம்

பார்த்த மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்

1 ,

வார்டு 4 ,

4.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புர்னப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு
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3.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமாபுரம் கரகூர் வார்டு 4 ,
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

,கிழக்கு

5
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்லுபாளம் வார்டு 3 ,

கல்லுபாளம் 635 118

2.அகலக்மகாட்லட (ஊ) மதர்வதி
ீ - கஜானபன்டா

,மமற்கு

வார்டு

5
Ü¬ùî¢¶
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3 ,

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

3.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாச்சிப்பள்ளி ககாமாரக்மகாட்லட

கட்டிடம்

வார்டு 3 , 4.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்குட்டூர் குரிமந்லத

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.அகலமகாட்லட. (வ.கி) மற்றும் கசட்டிப்பள்ளி (ஊ) கசட்டிப்பள்ளி வார்டு 1 ,

கசட்டிப்பள்ளி 635107

2.அகலமகாட்லட. (வ.கி) மற்றும் கசட்டிப்பள்ளி (ஊ) வக்கன் கதாட்டி வார்டு

,மமற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அகலமகாட்லட. (வ.கி) மற்றும் கசட்டிப்பள்ளி (ஊ) வனகனபள்ளி வார்டு

மமடுமுத்துக்மகாட்லட 635107

, 2.அகலமகாட்லட. (வ.கி) மற்றும் கசட்டிப்பள்ளி (ஊ) மமடு முத்துக்மகாட்லட

,கிழக்கு பார்த்த மங்களூர் ஓடு

வார்டு

2
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3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
108

109

108

109

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பள்ளபள்ளி (வ.கி) மற்றுக் (ஊ) பள்ளபள்ளி வார்டு 1 , 2.பள்ளபள்ளி (வ.கி)

பள்ளப்பள்ளி 635107

மற்றும் (ஊ) சின்ன உப்பராயனப்பள்ளி வார்டு

,கதற்கு

2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.பள்ளப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககம்பத்பள்ளி,

ககம்பத்பள்ளி 635107

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருபரப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு

வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்.
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4

அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி,

1.பாலளயங்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலளயங்மகாட்லட கதாட்டி

பாலகதாட்டனப்பள்ளி - 635 107

வார்டு

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

குண்டாளம் வார்டு

தார்சு கட்டிடம்.
அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி,

1.பாலளயங்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலகதாட்டனப்பள்ளி வார்டு 2 ,

பாலகதாட்டனப்பள்ளி 635107.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

3 , 2.பாலளயங்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககால்லப்பள்ளி

5
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1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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,கிழக்கு பார்த்த வடக்குப்பகுதி
தார்சு கட்டிடம் அலற எண் 3
112

112

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பாலளயங்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டாளம் வார்டு

குண்டாளம் 605 107

2.பாலளயங்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தம்புர்கதாட்டி வார்டு 4 ,

,கதற்கு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி மங்களூர்

3,4 ,

Ü¬ùî¢¶
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99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஓடு கட்டிடம்.
113

113

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கநாகனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கநாகனூர்,

நடுநிலலப்பள்ளி, கநாகனூர்

மற்றும் (ஊ) மாரகட்டா வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635107
114

114

வார்டு

3 , 2.கநாகனூர் (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
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,கிழக்கு பார்த்த

மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கநாகனுர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாத்தூர் வார்டு 1 , 2.கநாகனூர் (வ.கி)

ககாத்தூர் 635107

மற்றும் (ஊ) கநாகனூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

பார்த்த மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கநாகனுர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உச்சனப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

உச்சனப்பள்ளி 635 107 .

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு
116

117

116

117

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.காரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காரண்டப்பள்ளி வார்டு 1 3 ,

காரண்டப்பள்ளி 635 107.

2.காரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அயர்னபுரம்கதாட்டி வார்டு

,மமற்கு

3 ,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.காரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனிமபாயன் கதாட்டி வார்டு 1 3 ,

முளுவனப்பள்ளி 635107.

2.காரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முளுவனபள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

,வடக்குப் பார்த்த மங்களூர் ஓடு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம்.
118

118

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.காரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாட்டபிளி முத்திலர வார்டு 2 ,

நடுநிலலப்பள்ளி,

2.காரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மஜம்னநாயகன்கதாட்டி வார்டு 2 ,

கதாட்டப்பிளிமுத்திலர 635107

3.காரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பயில்வான்கதாட்டி வார்டு 2 ,

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

4.காரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடிச்சிப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.காரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாமளஅக்கு வார்டு 1 ,

பள்ளி,உலிபண்டா

2.காரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மக.ஓசூர் வார்டு 1 , 3.காரண்டப்பள்ளி

635118

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கச்சிவாடி வார்டு 1 , 4.காரண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) சிந்தமானித்கதாட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

120

121

122

123

120

121

122

123

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் படிகனாளம் (ஊ) சாவரபத்தம் படிகனாளம்

படிகனாளம் 635107

வார்டு 1 , 2.அகலக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் படிகனாளம் (ஊ) கதாட்டி

,வடக்கு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி மங்களூர்

முதுமகரி லக்கசந்திரம் மபாளாரி

ஓடு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

அரசு உயர் நிலலப் பள்ளி டி

1.சூளிகுண்டா (வ.கி) மற்றும் மாடக்கல் (ஊ) மஞ்சிக்கலர வார்டு 5 ,

சூலிகுண்டா 635118

2.சூளிகுண்டா (வ.கி) மற்றும்

,கதற்குப்

வார்டு2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மாடக்கல் (ஊ) மபளாளம் வார்டு 5 ,

பார்த்த மமற்குப்பகுதி தார்சு

3.சூளிகுண்டா (வ.கி) மற்றும் மாடக்கல் (ஊ) சூளிகுண்டா வார்டு 5 ,

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.சூளிகுண்டா (வ.கி) மற்றும் மாடக்கல் (ஊ) உலிபண்டா வார்டு 4 ,

பள்ளி,உலிபண்டா 635118

2.மாடக்கல் (ஊ) மூகாண்டம் வார்டு 4

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

வார்டு 4

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மாடக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓசகதாட்டி வார்டு 3 , 2.மாடக்கல் (ஊ)

துவக்கப்பள்ளி,ககால்லப்பள்ளி

ககால்லப்பள்ளி வார்டு 1

635118

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 3.மாடக்கல் (ஊ) சம்பங்கிமரகதாட்டி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்குப் பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்
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3

4

அரசு உயர் நிலலப் பள்ளி,

1.மாடக்கல் (வ.கி) மற்றும்

கரடிக்கல் 635118.

வாக்காளர்கள் -

,மமற்குப்

(ஊ) கரடிக்கல் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கதற்குப் பகுதி தார்சு
125

125

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மாடக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருள்நத்தம்

அருள்நத்தம் 635 118

மற்றும் (ஊ) மல்லிகாய்பாவிகதாட்டி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி மங்களூர்

வார்டு 1 , 2.மாடக்கல் (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள் -

ஓடு கட்டிடம்
126

126

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.மாடக்கல்(ஊ) திம்மனட்டி வார்டு 4

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பள்ளி திம்மனட்டி 635 118

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த கதற்குப் பகுதி
127

127

தார்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மல்லிகார்ஜூனதுர்கம் (வ.கி) மற்றும் குந்துமகாட்லட (ஊ) குருபரப்பள்ளி

குருபரப்பள்ளி 635107

வார்டு 2 , 2.மல்லிகார்ஜூனதுர்கம் (வ.கி) மற்றும் குந்துமகாட்லட (ஊ)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

,கதற்கு

ககால்லஅள்ளிலபயில் வார்டு 2 , 3.மல்லிகார்ஜூனதுர்கம் (வ.கி) மற்றும்
குந்துமகாட்லட (ஊ) குடிசல்லபயில் வார்டு 2 , 4.மல்லிகார்ஜூனதுர்கம் (வ.கி)
மற்றும் குந்துமகாட்லட (ஊ) ஒசள்ளி வார்டு 2 , 5.மல்லிகார்ஜூனதுர்கம்
(வ.கி) மற்றும் குந்துமகாட்லட (ஊ) கசாப்புகுட்லட வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்
பள்ளி, ஈரகசட்டி ஏரி 635 107.
,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.

5
Ü¬ùî¢
¶
1.மல்லிகார்ஜூனதுர்கம் (வ.கி) மற்றும் குந்துமகாட்லட (ஊ) ஆவந்தி வார்டு 2
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
, 2.மல்லிகார்ஜூனதுர்கம் (வ.கி) மற்றும் குந்துமகாட்லட (ஊ) ஈரகசட்டிஏரி
வார்டு 1 , 3.மல்லிகார்ஜூனதுர்கம் (வ.கி) மற்றும் குந்துமகாட்லட (ஊ)
ஏணிபண்டா வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

129

129

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மல்லிகார்ஜூனதுர்கம் (வ.கி) மற்றும் குந்துமகாட்லட (ஊ) குந்துமகாட்லட

குந்துமகாட்லட 635107

வார்டு 3,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
130

130

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அந்மதவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்மதவனப்பள்ளி வார்டு 1 ,

அந்மதவனப்பள்ளி 635107

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,மமற்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
புதிய தார்சு கட்டிடம்
131

131

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அந்மதவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்மதவனப்பள்ளி வார்டு 1 ,

அந்மதவனப்பள்ளி 635107

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
பலழய கட்டிடம்
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3

4

ஊ.ஒ.து.பள்ளி , அந்மதவனப்பள்ளி

1.அந்மதவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்மதவனப்பள்ளி வார்டு

635107

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்த மத்திய

2 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
133

134

135

133

134

135

அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,

1.அந்மதவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மடம் மத்திகிரி, கங்கமதவனப்பள்ளி

அந்மதவனப்பள்ளி 635107

வார்டு 3 , 2.அந்மதவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மடம்மத்திகிரி,

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

மகாபாலய்யன்கதாட்டி வார்டு

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அந்மதவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாங்கு கசட்டிப்பள்ளி,

இராமசந்திரம் 635 107

அனுமந்தபுரம் வார்டு

,கதற்கு

136

136

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

4 , 2.அந்மதவனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ராமசந்திரம் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,

1.மகாலட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாலட்டி வார்டு 2 , 2.மகாலட்டி (வ.கி)

பிக்கனப்பள்ளி 635 107.

,மமற்கு

மற்றும் (ஊ) தண்டலரமமடு வார்டு 1 , 3.மகாலட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு

பிக்கனப்பள்ளி வார்டு 1 , 4.மகாலட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிசந்திரம் வார்டு

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மகாலட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓமண்டபள்ளி வார்டு 2 , 2.மகாலட்டி (வ.கி)

முச்சந்திரம் 635107

மற்றும் (ஊ) மகாலட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்குப்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கிழக்குப் பகுதி தார்சு
கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சாலிவாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாலிவாரம் மமற்கு வார்டு

நடுநிலலப்பள்ளி கதலுங்கு,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

சாலிவாரம் - 635 107.
138

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
தளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

1 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு

பார்த்த ஓடு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சாலிவாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாலிவாரம் கிழக்கு வார்டு

நடுநிலலப்பள்ளி கதலுங்கு,

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

சாலிவாரம் - 635 107.

2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்குப்

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு
139

139

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.சாலிவாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருளாளம்

அருளாலம் 635107

மற்றும் (ஊ) சின்னஓசூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

வார்டு

3 , 2.சாலிவாரம் (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.
140

141

140

141

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சாலிவாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவனப்பள்ளி புதூர் வார்டு

(மகாணமாக்கனப்பள்ளி)

2.சாலிவாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாணமாகனப்பள்ளி வார்டு

பசவனபுரம் 635 107.

3.சாலிவாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பசவனபுரம் வார்டு 4 , 4.சாலிவாரம் (வ.கி)

,வடக்கு

4 ,
4 ,

பார்த்த மங்களுர் ஓடு கட்டிடம்.

மற்றும் (ஊ) பூதட்டிககாட்டாய் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பலன ஒச கதாட்டி வார்டு

மரியாளம் 635102

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு
கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 31 of 69

2 , 99.அயல்நாடு
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மரியாளம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மரியாளம் 635102 .

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்குப்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த வடக்குப் பகுதி தார்சு
143

144

143

144

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாக்கலப்பள்ளி வார்டு 1 , 2.அஞ்கசட்டி

நடுநிலலப்பள்ளி,சாக்கலப்பள்ளி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராமர்மகாவில் வார்டு

635102

(ஊ) பூஞ்மசாலல வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த பிரதான

1 , 3.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும்

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாக்கலப்பள்ளி வார்டு 1,2 , 99.அயல்நாடு

காமாட்சிபுரம் 635 102

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
145

145

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடகநத்தம்

நடுநிலலப்பள்ளி,சாக்கலப்பள்ளி

மற்றும் (ஊ) லபல்காடு வார்டு 1 , 3.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

635102

ஏரிக்மகாடிக்ககாட்டாய் வார்டு 1 , 4.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,மமற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் கதற்குபகுதி

வார்டு 1 , 2.அஞ்கசட்டி (வ.கி)

காமாட்சிபுரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ðè¢èñ¢ âí¢ : 32 of 69
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லபல்காடு வார்டு 1,2 , 2.அஞ்கசட்டி (வ.கி)

காமாட்சிபுரம் 635 102.

மற்றும் (ஊ) ஏரிக்மகாடிககாட்டாய் வார்டு

,கிழக்குப்

1,2 , 3.அஞ்கசட்டி(வ.கி) மற்றும்

பார்த்த வடக்குப் பகுதி தார்சு

(ஊ) காமாட்சிபுரம் வார்டு 1,2 , 4.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூஞ்மசாலல

கட்டிடம்.

வார்டு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1,2 , 5.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடுகுநத்தம் வார்டு 1,2 ,

6.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராமர்மகாவில் வார்டு 1,2 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் 147

147

அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி,

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அஞ்கசட்டி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

அஞ்கசட்டி 635102

வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு
148

148

கட்டிடம்
அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி.

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அஞ்கசட்டி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

அஞ்கசட்டி 635102

வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு
149

149

கட்டிடம்
அரசு மமல்நிலலப்பள்ளி,

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அஞ்கசட்டி வார்டு 3 , 2.அஞ்கசட்டி (வ.கி)

அஞ்கசட்டி 635102

மற்றும் (ஊ) மபடரஹள்ளி பாண்டுரங்கன் கதாட்டி வார்டு

,கிழக்கு

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
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4 , 99.அயல்நாடு
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதமவகவுண்டன்கதாட்டி வார்டு 3 ,

மதமவகவுண்டன்கதாட்டி 635102

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
மங்களுர் ஓடு கட்டிடம்

151

151

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபடரஹள்ளி

நடுநிலலப்பள்ளி பாண்டுரங்கன்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாண்டுரங்கன் கதாட்டி வார்டு

கதாட்டி 635 102

மற்றும் (ஊ) மிலிதிக்கி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த

வார்டு

4 , 2.அஞ்கசட்டி

4 , 3.அஞ்கசட்டி (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மமற்குப் பகுதி தார்சு கட்டிடம்
152

153

152

153

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாவனட்டி வார்டு 4 , 2.அஞ்கசட்டி (வ.கி)

மாவனட்டி 635102

மற்றும் (ஊ) ஆதிகதாட்டி வார்டு 4 , 3.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கதற்கு

பார்த்த மமற்குப் பகுதி தார்சு

எருமுத்தனப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாவனட்டி வார்டு 8 , 2.அஞ்கசட்டி (வ.கி)

புதூர் 635102

மற்றும் (ஊ) எருமுத்தனபள்ளி வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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154

155

155
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதூர் வார்டு 4 , 2.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும்

நடுநிலலப்.பள்ளி மாவனட்டி

(ஊ) புதூர் வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ்

635102

வாக்காளர்கள்

,மமற்குப் பார்த்த

கதற்குப் பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்தாண்டபுரம் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு

நடுநிலலப்பள்ளி, சித்தாண்டபுரம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 102.

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த மமற்கு

பகுதி மங்களுர் ஓடு கட்டிடம்.
156

156

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாம்சனப்பள்ளி,

தாம்சனப்பள்ளி 635102

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

வார்டு

5 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த சிகமண்ட் ஷீட் கட்டிடம்

157

158

157

158

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அஞ்கசட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீங்மகாட்லட வார்டு 5 , 2.அஞ்கசட்டி (வ.கி)

நடுநிலலப்பள்ளி, சீங்மகாட்லட

மற்றும் (ஊ) மிட்டாதாரன்ககாட்டாய் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635 102.

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்.
அரசு உயர்நிலலப்பள்ளி, தக்கட்டி

1.தக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தக்கட்டி கதாட்டியூர் அரிசனகதரு வார்டு

635 102.

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்.
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4

அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,
தக்கட்டி 635 102.

160

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
தளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢
¶
1.தக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தக்கட்டி கதாட்டியூர் அரிசனகதரு பகுதி வார்டு
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
1,2,3 , 2.தக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓதிபுரம், அர்த்தக்கல், கதாட்டி,

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

வார்டு1,2,3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.தக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓதிபுரம், அர்த்தக்கல், கதாட்டி, வார்டு1,2,3 ,

அர்த்தக்கல் 635102

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கதற்கு பகுதி மங்களூர்
ஓடு கட்டிடம்
161

162

161

162

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.தக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒதிபுரம் அர்த்தக்கல் கதாட்டி பகுதி வார்டு 1 2

ஓதிபுரம் 635 102.

3 , 2.தக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தக்கட்டி ஓதிபுரம் அர்த்தக்கலட சிவபுரம்

,மமற்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு

வார்டு 1

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.உரிகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உரிகம் வார்டு 2,3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

உரிகம் 635102

வாக்காளர்கள் -

,மமற்குப் பார்த்த

2

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்குப் பகுதி தார்சு கட்டிடம்.
163

163

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.உரிகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உரிகம் பகுதி வார்டு 2,3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

உரிகம் 635 102

வாக்காளர்கள் -

,மமற்குப்

பார்த்த கதற்குப் பகுதி தார்சு
கட்டிடம்.
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.உரிகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உரிகம் வார்டு3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

துவக்கப்பள்ளி,உரிகம் 635 102

வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த புதிய சிகமண்ட்
ஷீட் கட்டிடம் - கிழக்குப்பகுதி
165

165

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.உரிகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாவள்ளி வார்டு4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

மகாவள்ளி உரிகம் 635 102

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
166

166

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.உரிகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிலிக்கல் வார்டு4 , 2.உரிகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பிளிக்கல் - 635 102

முத்திகலர வார்டு4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த மமற்கு பகுதி மங்களூர்
167

167

ஓடு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.உரிகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உடுபுராணி வார்டு1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

உடுபராணி 635102

வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த பிரதான தார்சு கட்டிடம்
168

168

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.மஞ்சுககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபல்பட்டி வார்டு

பள்ளி , மபல்பட்டி 635102

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த பிரதான
மங்களுர் ஓடு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.மஞ்சுககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மஞ்சுககாண்டபள்ளி

பள்ளி, மஞ்சுககாண்டப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

வார்டு 3,4 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த கிழக்குப்

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.மஞ்சுககாண்டப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககஸ்தூர் வார்டு 5 ,

பள்ளி, மஞ்சுககாண்டப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635102
171

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

635102
170

9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
தளி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த மமற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மகாட்லடயூர்

ககாமார்தனப்பள்ளி 635102

2.மகாட்லடயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாண்டியம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள் -

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாமார்த்தனப்பள்ளி வார்டு 2 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம்
172

173

172

173

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மகாட்லடயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாய்க்கண்ப்பள்ளி வார்டு 2 ,

பீரனப்பள்ளி 635102

2.மகாட்லடயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பீர்னப்பள்ளி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

,கதற்குப்

பார்த்த மமற்குப் பகுதி தார்சு

வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மகாட்லடயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாட்லடயூர் ஜீன்மநத்தம்

நடுநிலலப்பள்ளி, மகாட்லடயூர்

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

635102

,கதற்கு பார்த்த மமற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்.
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மகாட்லடயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அனுமந்தபுரம்

நடுநிலலப்பள்ளி, மகாட்லடயூர்

2.மகாட்லடயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாட்லடயூர் ஜீன்மநத்தம்

635102

வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு

பிரிவு 2 வார்டு 1 ,
பிரிவு 1

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
175

176

175

176

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மகாட்லடயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மல்லஹள்ளி கிராமம் வார்டு 3 ,

நடுநிலலப்பள்ளி, மல்லஹள்ளி

2.மகாட்லடயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்தன் கதாட்டி வார்டு 3 , 3.மகாட்லடயூர்

635 102.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பசவன் கதாட்டி வார்டு

,மமற்குப் பார்த்த

3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

கதற்குப் பகுதி தார்சு கட்டிடம்.

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மகாட்லடயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒண்டூர் வார்டு 3 , 2.மகாட்லடயூர் (வ.கி)

மட்டியூர் 635 102

மற்றும் (ஊ) மட்டியூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு
177

177

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மகாட்லடயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அத்திநத்தம் வார்டு 4 , 2.மகாட்லடயூர்

அத்திநத்தம் 635102

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாட்லடயூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,வடக்கு

பார்த்த மமற்கு பகுதி மங்களூர்

வாக்காளர்கள் -

ஓடு கட்டிடம்
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4

அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,

1.நாட்ராம்பாலளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன மமாட்ராகி வார்டு 1 ,

நாட்ராபாலளயம்

2.நாட்ராம்பாலளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரியமமாட்ராகி வார்டு 1 ,

(கபரியமமாட்ராகி) 635 102.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்குப் பார்த்த கிழக்குப் பகுதி
179

180

179

180

தார்சு கட்டிடம்.
அரசு உயர் நிலலப்பள்ளி,

1.நாட்ராம்பாலளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமலா மநரு பிரதான சாலல

நாட்ராபாலளயம்

வார்டு 1 , 2.நாட்ராம்பாலளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஞ்சல்துலண வார்டு 1 ,

(கபரியமமாட்ராகி) 635 102.

3.நாட்ராம்பாலளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கதற்கு பார்த்த மமற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நாட்ராபாலளயம் (ஊ) மசசுராஜபுரம்,

மசசுராஜபுரம் 635 102

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

வார்டு 2

, 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த மமற்கு பகுதி தார்சு
181

181

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி ,

1.நாட்ராபாலளயம் (ஊ) மசசுராஜபுரம் பகுதி

மசசுராஜபுரம் 635102.

வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

வார்டு 2

, 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு
182

182

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.நாட்ராபாலளயம் (ஊ) மகரட்டி வார்டு 3

நடுநிலலப்பள்ளி ,மகரட்டி- 635102

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.நாட்ராம்பாலளயம் (ஊ) கசம்பாரமகாலவ வார்டு 3

நடுநிலலப்பள்ளி ,மகரட்டி- 635102

வாக்காளர்கள் -

, 99.அயல்நாடு வாழ்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த மமற்கு பகுதி
184

184

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.நாட்ராம்பாலளயம் (ஊ) ஏத்தகிணறு வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நடுநிலலப்பள்ளி ஏத்தகிணறு 635

வாக்காளர்கள் -

102
185

185

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த வடககு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நாட்ராம்பாலளயம் (ஊ) பத்திகவுண்டனூர் வார்டு 4

பத்திகவுண்டணூர் 635102

(ஊ) பத்திகவுண்டணூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

, 2.நாட்ராம்பாலளயம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த சிகமண்ட் ஷீட்
கட்டிடம் மமற்குப்பகுதி
186

186

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நாட்ராம்பாலளயம் (ஊ) மாசநட்டி வார்டு

மாசனட்டி 635 102.

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

4 , 99.அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த மமற்கு பகுதி தார்சு
187

187

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.நாட்ராம்பாலளயம் (ஊ) அத்திமரத்தூர் வார்டு 4

அத்திமரத்தூர் 635 102

அத்திமரத்தூர் வார்டு 4

,மமற்கு

, 2.நாட்ராம்பாலளயம் (ஊ)

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்த கதற்கு பகுதி கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.நாட்ராம்பாலளயம் (ஊ) அட்டப்பள்ளம் வார்டு 5 , 2.நாட்ராம்பாலளயம் (ஊ)

பத்திகவுண்டணூர் 635102

பூமரத்துகுழி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
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,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
புதிய மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
189

189

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கதாட்டமஞ்சி (ஊ) பிளிகுண்டு வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

பிளிகுண்டு 635 102

-

,ஊராட்சி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
பிளிகுண்டு 635 102
190

190

அரசு உயர்நிலலப் பள்ளி

1.கதாட்டமஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாராயணப்பன் ககால்லல வார்டு 1 ,

ஒன்மனபுரம் 635102

2.கதாட்டமஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிக்கமஞ்சி வார்டு 1 , 3.கதாட்டமஞ்சி

,கிழக்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாவில் ஒட்டு வார்டு 1 , 4.கதாட்டமஞ்சி(வ.கி) மற்றும்

கட்டிடம்.

(ஊ) கப்பக்குளி வார்டு 1 , 5.கதாட்டமஞ்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கித்தப்பனூர்
வார்டு 1 , 6.கதாட்டமஞ்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாட்டமஞ்சி ககால்லல
வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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3

4

அரசு உயர்நிலலப் பள்ளி

1.கதாட்டமஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மல்லிகல் ஒட்டு

ஒன்மனபுரம் 635 102.

2.கதாட்டமஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திம்மது ககால்லல வார்டு 1 ,

,கிழக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 1 ,

பார்த்த வடக்கு பகுதி பிராதான

3.கதாட்டமஞ்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிரியப்பனூர் வார்டு 1 ,

தார்சு கட்டிடம்.

4.கதாட்டமஞ்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காணட்டி வார்டு 1 , 5.கதாட்டமஞ்சி (ஊ)
கதாட்டூர் வார்டு 1

, 6.கதாட்டமஞ்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரகூர் வார்டு 1 ,

7.கதாட்டமஞ்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாடியூர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்
192

193

192

193

அரசு உயர்நிலலப் பள்ளி

வாக்காளர்கள் 1.கதாட்டமஞ்சி(வ.கி)
மற்றும் (ஊ) கபல்லட்டி வார்டு 2 , 2.கதாட்டமஞ்சி(வ.கி)

ஒன்மனபுரம் 635102

மற்றும் (ஊ) ஒன்மனபுரம் வார்டு 2 , 3.கதாட்டமஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கிழக்கு

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

சிக்கமஞ்சி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கதாட்டமஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககம்பகலர வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ககம்பகலர- 635102

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு
194

194

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.கதாட்டமஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரிமரத்தூர் வார்டு 3 , 2.கதாட்டமஞ்சி

பள்ளி, ககாடகலர 635 102.

(ஊ) கதாட்டியூர் வார்டு 3

,மமற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

4.கதாட்டமஞ்சி (ஊ) கரிசித்தப்பனூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ்

தார்சு கட்டிடம்.

வாக்காளர்கள் -

, 3.கதாட்டமஞ்சி (ஊ) பரலாலன வார்டு 3
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.கதாட்டமஞ்சி (ஊ) கபௌமார மபாடு வார்டு 3

பள்ளி, ககாடகலர 635 102.

ககாச்சாவூர் வார்டு 3

,மமற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி

4.கதாட்டமஞ்சி (ஊ) கரகனட்டி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்.
அரசு உயர் நிலலப் பள்ளி

1.லபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லபரமங்கலம்

லபரமங்கலம் 635113

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்குப்

, 2.கதாட்டமஞ்சி (ஊ)

, 3.கதாட்டமஞ்சி (ஊ) காடூர் வார்டு 3

,

வார்டு 2,3 , 99.அயல்நாடு

5
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பார்த்த வடக்குப் பகுதி தார்சு
197

197

கட்டிடம்
அரசு உயர் நிலலப் பள்ளி

1.லபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லபரமங்கலம் பகுதி

லபரமங்கலம் 635 113

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்குப்

வார்டு 2,3 ,

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த மத்திய பகுதி தார்சு
198

198

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.லபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்ககாண்டபள்ளி வார்டு 3,4 ,

நடுநிலலப்பள்ளி.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அக்ககாண்டப்பள்ளி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு

பார்த்த கதற்கு பகுதி தார்சு
199

199

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.லபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்ககாண்டபள்ளி பகுதி வார்டு 3,4 ,

நடுநிலலப்பள்ளி.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அக்ககாண்டப்பள்ளி (லமராடா
கட்டிடம்).

,கதற்குப் பார்த்த

கிழக்குப் பகுதி தார்சு கட்டிடம்.
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.லபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாதவ அக்ரஹாரம் வார்டு

நடுநிலலப்பள்ளி,

2.லபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காருககாண்டபள்ளி வார்டு 4 ,

அக்ககாண்டப்பள்ளி (லமராடா

3.லபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புலவர் புகமழந்தி நகர்

கட்டிடம்) 635112

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த

5
Ü¬ùî¢¶
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4 ,

வார்டு

4

4 ,

தார்சு கட்டிடம் மமற்கு பகுதி
201

201

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.குந்துமாரனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குந்துமாரனப்பள்ளி வார்டு 1 ,

குந்துமார்னப்பள்ளி 635 113

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த மங்களூர் ஓடு
கட்டிடம்
202

202

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குந்துமாரனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மஞ்சளகிரி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

மஞ்சளகிரி - 635 113

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு
203

203

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குந்துமாரனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபாத்த சந்திரம் வார்டு 3 ,

மபாத்த சந்திரம் 635 113

2.குந்துமாரனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சங்கரநாராயணபுரம் வார்டு 4 ,

,கிழக்கு

பார்த்த மங்களுர் ஓட்டு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.குந்துமாரனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாட்டதம்மாண்டரபள்ளி வார்டு 5 ,

டி தம்மாண்டரப்பள்ளி 635 102

2.குந்துமாரனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிக்கதம்மாண்டாபள்ளி வார்டு 6 ,

,கிழக்கு பார்த்த மங்களுர் ஓட்டு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் கதற்கு பகுதி
205

206

205

206

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கசட்டிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் ஓசபுரம் கசட்டிப்பள்ளி (ஊ) ஓசபுரம் வார்டு 1 ,

கூட்டூர் 635113

2.கசட்டிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் ஓசபுரம் கசட்டிப்பள்ளி (ஊ) மஜாதிபுரம் வார்டு

,கதற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் மமற்கு பகுதி

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.கசட்டிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் ஓசபுரம் கசட்டிப்பள்ளி (ஊ) கூட்டுர் வார்டு 1 ,

கூட்டூர் 635113

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த
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கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்
207

207

ஊ ஒ நடுநிலலப்பள்ளி, ஒசபுரம்

1.ஓசபுரம் கசட்டிப்பள்ளி (ஊ) எச். கசட்டிப்பள்ளி

கசட்டிப்பள்ளி-635113

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு

வார்டு 2

, 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
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வார்டு 2

, 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
208

208

ஊ ஒ நடுநிலலப்பள்ளி, ஒசபுரம்

1.ஓசபுரம் கசட்டிப்பள்ளி (ஊ) எச். கசட்டிப்பள்ளி

கசட்டிப்பள்ளி-635113

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
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3

4

ஊ.ஒ.நடுநிலலபள்ளி,

1.ஜாகீ ர் காருப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜாகீ ர் காருப்பள்ளி வார்டு 1 ,

ஜாகீ ர்காருப்பள்ளி 635113

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
210

211

212

213

210

211

212

213

கதற்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜாகீ ர் காருப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவங்கடாபுரம் வார்டு

கவங்கடாபுரம் 635 113

காருப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமனபாலளயம் வார்டு

,கிழக்கு

2 , 2.ஜாகீ ர்

3 , 3.ஜாகீ ர்

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு

காருப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜாகீ ல் ஸ்ரீராமபுரம் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு

கட்டிடம்
அரசு உயர் நிலலப் பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ஆமனககாள்ளு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாட்டமபளூர் வார்டு 1,2 ,

கதாட்டமபளூர் 635113

2.ஆமனககாள்ளு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏ.புதூர் வார்டு

,கிழக்குப்

4 , 3.ஆமனககாள்ளு

பார்த்த லமயப் பகுதி புதிய தார்சு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) லட்சுமிபுரம் வார்டு 4 , 4.ஆமனககாள்ளு (வ.கி) மற்றும்

கட்டிடம்

(ஊ) மகாபசந்திரம் வார்டு

அரசு உயர் நிலலப் பள்ளி,

1.ஆமனககாள்ளு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குட்டூர் வார்டு

கதாட்டமபளூர் 635113

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) டி.புதூர் வார்டு

,மமற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 3 , 2.ஆமனககாள்ளு

3 , 3.ஆமனககாள்ளு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பார்த்த மத்திய பகுதி தார்சு

கபரமண்மடரி வார்டு

கட்டிடம்.
அரசு உயர் நிலலப் பள்ளி

1.ஆமனககாள்ளு(ஊ) கதாட்டமபளூர் வார்டு 1, 2

,கதாட்டமபளூர்635113

வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு
கட்டிடம்
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9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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3

215

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) மகாத்மா காந்தி மராடு வார்டு

கதலுங்கு , ககலமங்கலம் 635113

2.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) விருப்பாக்மசஷ்வரசாமி மகாயில் கதரு

216

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) பட்டாளம்மன் மகாயில் கதரு வார்டு

பள்ளி

, 2.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) மகசவர் மகாவில் கதரு வார்டு

கமணஷா காலனி
,மமற்கு

217

13

9 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) கசௌமடஸ்வரி மகாவில் கதரு வார்டு

நடுநிலலப்பள்ளி கமணஷா

10 , 2.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) மாரியம்மன் மகாவில் கதரு வார்டு

காலனி ககலமங்கலம் - 635 113.

எண் 6 வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) கமணசா காலனி

(கதலுங்கு) , ககலமங்கலம் 635

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

113

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 , 3.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) கன்னிகாபரமமஸ்வரி

மகாவில் கதரு வார்டு 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
217

வார்டு

14 ,

தார்சு கட்டிடம்

ககலமங்கலம் - 635113
216

Ü¬ùî¢¶
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ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

,மமற்கு பார்த் கதற்கு பகுதி

215

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

,மமற்கு பார்த்த புதிய தார்சு

கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) கமணசா காலனி

நடுநிலலப்பள்ளி கமணஷா

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மமற்கு வார்டு 6 7 8 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காலனி ககலமங்கலம் - 635 113.
,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
219

219

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) ஆஞ்சமனய சுவாமி மகாயில் கதரு

ககலமங்கலம்(கதலுங்கு) 635 113

வார்டு 8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
220

220

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) மநத்தாஜி நகர் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

பள்ளி, ககலமங்கலம்(உருது)

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635113
221

221

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) மநரு நகர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

பள்ளி, ககலமங்கலம்(உருது)

வாக்காளர்கள் -

635113

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த மத்திய

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) அண்ணா நகர்

நடுநிலலப்பள்ளி,ககலமங்கலம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

(உருது) 635 113.

வார்டு 15 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த

மமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்.
223

223

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) மநத்தாஜி நகர் வார்டு 15 , 99.அயல்நாடு

நடுநிலலப்பள்ளி,ககலமங்கலம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -

(உருது) 635 113.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்குப்

பார்த்த கிழக்குப் பகுதி தார்சு
224

224

கட்டிடம்.
அரசு மமல்நிலலப் பள்ளி

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) மநத்தாஜி நகர் வார்டு

ககலமங்கலம் 635 109

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு

3 , 99.அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு
225

226

225

226

கட்டிடம் அலற எண் 22
அரசு மமல் நிலலப் பள்ளி

1.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) மநத்தாஜி நகர்,

ககலமங்கலம் 635 113.

2.ககலமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (மப) காந்தி நகர் வார்டு

,மமற்கு

வார்டு

4 ,

5 , 99.அயல்நாடு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அலற

வாழ் வாக்காளர்கள் -

எண் 27.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மபாடிச்சிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடுத்தனப்பள்ளி வார்டு 2 ,

காடுஉத்தனப்பள்ளி 635 113

2.மபாடிச்சிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அஞ்கசட்டி துர்க்கம் வார்டு 3 ,

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மபாடிச்சிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபாடிச்சிப்பள்ளி வார்டு 1 ,

மபாடிச்சிப்பள்ளி - 635 113

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
228

229

228

229

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மபாடிச்சிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருதாளம் வார்டு 4 ,

இருதாளம் 635 113

2.மபாடிச்சிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கநருப்புக்குட்லட வார்டு 5 ,

,கதற்கு

பார்த்த மமற்கு பகுதி புதிய தார்சு

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.மபாடிச்சிப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அனுமசாலன வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு

பள்ளி அனுமசாலன 635 113

வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த மங்களூர் ஓடு
230

230

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஜக்மகரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜக்மகரி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நடுநிலலப்பள்ளி, கஜக்மகரி 635

வாக்காளர்கள் -

113

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்குப் பார்த்த லமயப்

பகுதி புதிய தார்சுகட்டிடம்
231

231

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.ஜக்மகரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மல்லிப்பாலளயம் வார்டு 1 , 2.ஜக்மகரி (வ.கி)

ஒன்னுகுருக்கி 635 113

மற்றும் (ஊ) ஒன்னுகுறுக்கி வார்டு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

,மமற்கு

மூமவந்தபுரம் வார்டு
வார்டு

4 , 3.ஜக்மகரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

4 , 4.ஜக்மகரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விருப்பாச்சி நகர்

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி, சின்னட்டி

1.ஜக்மகரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

635 113

வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மங்களூர் ஓடு கட்டிடம் கிழக்கு
233

234

233

234

பகுதி
ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி, சின்னட்டி

1.ஜக்மகரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னட்டி, தாவரக்கலர வார்டு

635 113.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த புதிய

3 ,

தார்சு கட்டிடம்.
ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ஆ.ககாத்தப்பள்ளி

1.பிதிகரட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிதிகரட்டி வார்டு 1 , 2.பிதிகரட்டி (வ.கி)

635 113

மற்றும் (ஊ) ககாத்தப்பள்ளி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு பார்த்த வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
235

235

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பிதிகரட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நரசாபுரம் வார்டு 2 , 2.பிதிகரட்டி (வ.கி)

(கூடுதல் கட்டிடம்)

மற்றும் (ஊ) ககௌதாளம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அ.ககாத்தப்பள்ளி 635 113
,வடக்கு பார்த்த வடக்கு பார்த்த
தார்சு கட்டிடம்.மமற்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.பிதிகரட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிரிகசட்டிப்பள்ளி வார்டு 5 , 2.பிதிகரட்டி

கிரிகசட்டிப்பள்ளி 635 113.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூனப்பள்ளி வார்டு 6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்.
237

237

ஊ.ஒ,நடுநிலலப்பள்ளி,
பச்சப்பனட்டி 635 113

238

239

238

239

1.பச்சப்பனட்டி (வ.கி) மற்றும் கபாம்மதாதனூர் (ஊ) பச்சப்பனட்டி வார்டு
,கிழக்கு

1 ,

2.பச்சப்பனட்டி (வ.கி) மற்றும் கபாம்மதாதனூர் (ஊ) ஜங்கல்பாலளயம் வார்டு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் -

4 1 , 3.பச்சப்பனட்டி (வ.கி) மற்றும் கபாம்மதாதனூர் (ஊ) மகாட்டடி வார்டு

வடக்குபகுதி

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு உயர்நிலலப் பள்ளி,

1.பச்சப்பனட்டி (வ.கி) மற்றும் கபாம்மதாதனூர் (ஊ) மகானசந்திரம் வார்டு

கபாம்மதாதனூர் 635 113

, 2.பச்சப்பனட்டி (வ.கி) மற்றும் கபாம்மதாதனூர் (ஊ) ககம்பள்ளி வார்டு 3 ,

,வடக்கு பார்த்த மமற்கு பகுதி

3.பச்சப்பனட்டி (வ.கி) மற்றும் கபாம்மதாதனூர் (ஊ) கபாம்மதாதனூர் வார்டு 3

மங்களூர் ஓடு புதிய கட்டிடம்

, 4.கபாம்மதாதனூர் (ஊ) காளி நாய்க்கனஹள்ளி வார்டு 4

ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி லட்சுமி புரம்

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.பச்சப்பனட்டி (வ.கி) மற்றும் கபாம்மதாதனூர் (ஊ) லஷ்மிபுரம்,

635 113

2.பச்சப்பனட்டி (வ.கி) மற்றும் கபாம்மதாதனூர் (ஊ) குள்ளட்டி வார்டு

,கிழக்கு பார்த்த ஆர் சி

சி கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1

2

வார்டு

2 ,

2 ,

2 ,

4.பச்சப்பனட்டி (வ.கி) மற்றும் கபாம்மதாதனூர் (ஊ) ககட்டுர் ராமபுரம் வார்டு
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2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

நூலகம் சந்லத மபட்லட

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) அம்மபத்கர்கதரு வார்டு 1 ,

மதன்கனிக்மகாட்லட 635 107

2.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) லபபாஸ்மராடு வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்த

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) மமல்மகாட்லட வார்டு 2 ,

சந்லத மபட்லட

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மதன்கனிக்மகாட்லட 635 107
,கிழக்கு பார்த்த
242

242

கதற்கு பகுதி

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) கீ ழ்மகாட்லட 1 வது சந்து வார்டு

சந்லதப்மபட்லட

3 , 2.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) கீ ழ்மகாட்லட சந்லத மமட்டுத்

மதன்கனிக்மகாட்லட 635 107

கதரு வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
243

243

அரசு மகளிர் மமல்நிலலப்பள்ளி

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) யாரப் கதரு வார்டு 3 ,

மதன்கனிக்மகாட்லட 635 107.

2.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) மமல்மகாட்லட 5வது சந்து வார்டு

,கிழக்கு பார்த்த நடுத்தர பகுதி

2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்
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4

அரசு மகளிர் மமல்நிலலப்பள்ளி

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) பமடல் கதரு , லபபாஸ்

மதன்கனிக்மகாட்லட 635 107.

மராடுவார்டு

1,4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
245

245

அரசு மகளிர் மமல்நிலலப்பள்ளி

1.மதன்கனிக்மகாட்லட(வ.கி) மற்றும் (மப) கித்வாய் கதரு 2,3,4வது சந்து

மதன்கனிக்மகாட்லட 635 107.

வார்டு

1,6 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த மமற்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்.
246

246

கசயின்ட் மஜாசப் தமிழ்

1.மதன்கனிக்மகாட்லட(வ.கி) மற்றும் (மப) மஜீத் கதரு வார்டு

நடுநிலலபள்ளி.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

6 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மதன்கனிக்மகாட்லட 635107
,கதற்கு பார்த்த மமற்கு பகுதி
247

247

தார்சு கட்டிடம்
கசயின்ட் மஜாசப் தமிழ்

1.மதன்கனிக்மகாட்லட(வ.கி) மற்றும் (மப) ஆசாத் கதருவார்டு

துவக்கப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மதன்கனிக்மகாட்லட 635107
,மமற்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்.
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4

கசயின்ட் மஜாசப் துவக்கப்பள்ளி

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) மநத்தாஜி மராடு 2வது சந்து

மதன்கனிமகாட்லட 635 107

வார்டு 10(ம)11 , 2.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) மநத்தாஜி மராடு

,கிழக்கு பார்த்த லமயப் பகுதி

1வது சந்து வார்டு 10(ம) 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம்
249

249

கசயின்ட் மஜாசப் துவக்கப்பள்ளி

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) மநத்தாஜி மராடு வார்டு 10(ம)11 ,

மதன்கனிமகாட்லட 635 107

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்குப் பார்த்த கிழக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்
250

250

ஊ.ஒ.த.ந.பள்ளி(உருது) மஜித்

1.மதன்கனிக்மகாட்லட(வ.கி) மற்றும் (மப) பிரசாத் கதரு வார்டு 7 ,

கதரு, மதன்கனிமகாட்லட 635 107

2.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) பிரசாத்கதரு 2வது சந்து

,கிழக்கு பார்த்த லமயப்பகுதி
தார்சு கட்டிடம்

வார்டு 7

, 3.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) பிரசாத்கதரு 1வது சந்து

வார்டு

7,8 , 4.மதன்கனிக்மகாட்லட(வ.கி) மற்றும் (மப) பிரசாத்கதரு 3வது சந்து
வார்டு 7 , 5.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) காஜிசாகிப் கதரு
வார்டு 7,8 , 6.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) காஜிசாகிப் கதரு
3வது சந்து

வார்டு 7,8 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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9 கிருஷ்ணகிரி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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3
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கதலுங்கு) மதன்கனிக்மகாட்லட

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
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4

5
Ü¬ùî¢
¶
1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) ராஜாஜி கதரு 1,2வது சந்து வார்டு
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
15 , 2.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) நவமராஜி கதரு லஹஸ்கூல்

635107 பட்டாளம்மன் மகாவில்

மராடு வார்டு 13 , 3.மதன்கனிக்மகாட்லட

கதரு

மதன்கனிக்மகாட்லட வார்டு 9,13,15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும் (மப)

வடக்கு பகுதி
252

252

ஊ.ஒ.து.பள்ளி(தமிழ்)

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) மநருகதரு, காந்திகதரு, காஜி

மதன்கனிமகாட்லட 635 107

சாயபு கதரு வார்டு 9 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,பட்டாளம்மன் மகாவில் கதரு
வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி
253

254

253

254

தார்சு கட்டிடம்
ஊ.ஒ.து.பள்ளி(தமிழ்)

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) கஜய் கதரு 1வது சந்து வார்டு

மதன்கனிமகாட்லட 635 107

12 , 2.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) கஜய் கதரு 2வது சந்து

,மமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு

கதற்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) கிசான் கதரு வார்டு

(கதலுங்கு) மதன்கனிக்மகாட்லட

2.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) காளியம்மாள் மகாவில் கதரு

635107 பட்டாளம்மன் மகாவில்

வார்டு

கதரு

வார்டு 10 , 4.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) மநத்தாஜி மராடு

,மமற்கு பார்த்த வடக்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 , 3.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) கஜய் கதரு வார்டு
13 ,

12 , 3.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) மதன்கனிக்மகாட்லட
10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் மராடு

(கதலுங்கு) மதன்கனிக்மகாட்லட

வார்டு14 , 2.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) ஆஸ்பத்திரி கதரு

635107

வார்டு14 , 3.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) சப்ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆபீஸ்

,வடக்குப் பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மராடு வார்டு14 , 4.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) சப்ரிஜிஸ்ட்ரார்
ஆபீஸ் மராடு 1வது சந்து வார்டு14 , 5.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும்
(மப) சப்ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆபீஸ் மராடு 2வது சந்து வார்டு14 ,
6.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) சப்ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆபீஸ் மராடு
3வது சந்து

256

256

பட்டாளம்மன , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அரசு ஆண்கள் மமல்

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) கஹஸ்கூல்மராடு வார்டு 15 ,

நிலலப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மதன்கனிக்மகாட்லட 635 107
,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
257

257

தார்சு கட்டிடம் அலற எண் 11
அரசு ஆண்கள் மமல்

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) மதர்மபட்லடமராடு வார்டு 16 ,

நிலலப்பள்ளி

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

மதன்கனிக்மகாட்லட 635 107
,கிழக்கு பார்த்த மத்திய பகுதி
தார்சு கட்டிடம் அலற எண் 10
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4

அரசினர் ஆண்கள் மமல்நிலலப்

1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) மாரச்சந்திரம் வார்டு 17 ,

பள்ளி மதன்கனிக்மகாட்லட 635

2.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) ஜபஸ்தியபுரம் வார்டு 17 ,

107

3.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) சீனிவாசபுரம் வார்டு 18 ,

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுதி தார்சு கட்டிடம் அலற எண்

4.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) தின்னூர் வார்டு 18 ,

9

5.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) லக்கசந்திரம் வார்டு 18 ,

அரசினர் ஆண்கள்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 1.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) தபலகான் கதாட்டி வார்டு 16 ,

மமல்நிலலப்பள்ளி.

2.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) லட்சுகாண் பாலளயம்

மதன்கனிக்மகாட்லட 635 107

, 3.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) பலழயப்மபட்லட, மாரச்சந்திரம்

,வடக்குப் பார்த்த பிரதான தார்சு

வார்டு 16 , 4.மதன்கனிக்மகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (மப) தமிழ் நாடு வட்டு
ீ

கட்டிடம்

வசதி வாரியம் வார்டு 16 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊ.ஒ.நடுநிலலப்பள்ளி,உலிமங்கல

1.உளிமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரங்கசந்திரம் வார்டு 1 , 2.உளிமங்கலம்

ம் 635 107.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமல நஞ்சா பாலளயம் வார்டு

,மமற்கு பார்த்த

வார்டு 16

3 , 3.உளிமங்கலம்

தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உளிமங்கலம் வார்டு

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள் 1.தாவரக்கலர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாவரக்கலர வார்டு 1 , 2.தாவரக்கலர

ஒசட்டி 635 107.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னமலமசாலன, மலமசாலல ககாரட்டி வார்டு

,கதற்கு பார்த்த

மமற்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கதற்கு பகுதி
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4

அங்கன்வாடி லமயம்

1.மகாட்டூர் (வ.கி) தாவாக்கலர (ஊ) ககண்டிகானப்பள்ளி, ஒசட்டி வார்டு

ககண்டிகானப்பள்ளி 635 107.

2.மகாட்டூர் (வ.கி) மற்றும் தாவாக்கலர (ஊ) ஒசட்டி வார்டு 2 , 3.தாவாக்கலர

,மமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

மகாட்டூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககரகூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிகண்டகானப்பள்ளி(

வாக்காளர்கள் 1.மகாட்டூர் (வ.கி) மற்றும் கண்டகானபள்ளி (ஊ) கண்டகானப்பள்ளி வார்டு

கதலுஙகு) 635 107.

1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

2 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த மங்களூர் ஓடு கட்டிடம்
264

264

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி

1.மகாட்டூர் (வ.கி) மற்றும் கண்டகானபள்ளி (ஊ) தின்னூர் வார்டு 2 ,

கண்டகானப்பள்ளி(கதலுங்கு) 635

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

107.
265

265

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்கு பார்த்த மங்களூர்

ஓடு புதிய கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.மகாட்டூர் (வ.கி) மற்றும் கண்டகானபள்ளி (ஊ) தருதிம்மனப்பல்லி,

பள்ளி,கண்டகானப்பள்ளி

எளகசட்டி வார்டு 3

(கதலுங்கு) 635 107.

3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு
266

266

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சந்தனப்பள்ளி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

சந்தனப்பள்ளி 635 107.

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

பார்த்த மத்திய பகுதி தார்சு
கட்டிடம்.
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏணி அத்திக்மகாட்லட வார்டு

அத்திக்மகாட்லட 635 107 .

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

1 ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.

268

269

268

269

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏணிமுச்சந்திரம் வார்டு 2 ,

நடுநிலலப்பள்ளி,ஏணிமுச்சந்திரம்

2.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு

635 107.

வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த கிழக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாப்ரங்கனப்பள்ளி வார்டு 2 ,

சாப்ரானபள்ளி 635 107.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
270

270

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரிய பூதுக்மகாட்டா வார்டு

தமிழ் ,கபரிய பூதுக்மகாட்டா 635

2.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன அத்திக்மகாட்டா வார்டு

107

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி

1.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ். குருபட்டி வார்டு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 ,

(கதலுங்கு) எஸ் குருபட்டி 635 107. 2.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சந்தனப்பள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு
,வடக்கு பார்த்த மத்திய பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்.
272

273

272

273

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திப்பசந்திரம் வார்டு 3 , 2.சந்தனபள்ளி

துவக்கப்பள்ளி,திப்பசந்திரம் 635

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) திப்பசந்திரம் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

107.

-

,கதற்கு பார்த்த மமற்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜார்கலட்டி வார்டு 3 , 2.சந்தனப்பள்ளி

ஜார்கலட்டி - 635 107

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கம்மந்தூர் வார்டு 3 , 3.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,கதற்கு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.

முத்தூர் வார்டு 3 , 4.சந்தனப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சம்பத் நகர் வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 274

274

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி

1.மபவநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபவநத்தம் வார்டு 3 , 2.மபவநத்தம் (வ.கி)

மபவநத்தம் 635 107.

மற்றும் (ஊ) நாராப்பனட்டி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு
275

275

கட்டிடம்.
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்

1.மபவநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாமளகுளி வார்டு 4 , 2.மபவுநத்தம் (வ.கி)

பள்ளி,மபவநத்தம் 635 107.

மற்றும் (ஊ) ககாத்தூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி
தார்சு முன்பக்க கட்டிடம்.
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
(கதலுங்கு),அலகசட்டி 635 107.

277

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

5
Ü¬ùî¢
¶
1.மபவுநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடுலக்க சந்திரம் வார்டு 1 , 2.மபவுநத்தம்
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாகடி வார்டு 1 , 3.மபவுநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.

அலகசட்டி வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.ரத்தனகிரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தடிக்கல் வார்டு 4 , 2.ரத்தனகிரி (வ.கி)

பள்ளி தடிக்கல் 635 107

மற்றும் (ஊ) ரத்னகிரி வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்குப் பார்த்த கிழக்கு பகுதி
278

279

278

279

தார்சு கட்டிடம்.
அரசு மமல் நிலலப்பள்ளி

1.ரத்தனகிரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாவிந்தப்பள்ளி வார்டு 3 , 2.ரத்தனகிரி

டி.ரத்தனகிரி,635107

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாத்தனக்கல், பசவனப்பள்ளி வார்டு

,வடக்கு

பார்த்த மங்களுர் ஓடு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி
தட்டசந்திரம் 635 107

,வடக்கு

1 , 99.அயல்நாடு

வாழ் வாக்காளர்கள் 1.ரத்தனகிரி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தட்டசந்திரம், குடியூர், கல்லலுப்பள்ளி வார்டு
2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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பார்த்த மமற்கு பகுதி மங்களுர்
ஓடு கட்டிடம்
280

280

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.அனுமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அனுமந்தபுரம் வார்டு 1 , 2.அனுமந்தபுரம்

பள்ளி.,ககாத்தப்பள்ளி 635 107.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககாத்தப்பள்ளி வார்டு 1 , 3.அனுமந்தாபுரம் (வ.கி) மற்றும்

,கதற்கு பார்த்த மத்திய பகுதி

(ஊ) சித்தலிங்கன் ககாட்டாய் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

தார்சு கட்டிடம்.
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அனுமந்தாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திப்பனூர் வார்டு 2 , 2.அனுமந்தாபுரம்

திப்பனூர் 635 107.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னதிப்பனூர் வார்டு 2 , 3.அனுமந்தாபுரம் (வ.கி)

,மமற்கு

மநாக்கிய மங்களூர் ஓட்டு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும் (ஊ) அரசஜ்ஜுர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
282

282

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அனுமந்தாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திம்மானூர் வார்டு 2 , 2.அனுமந்தாபுரம்

நடுநிலலப்பள்ளி கநல்லுகுந்தி 635

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அத்திமரத்துப்பள்ளம் வார்டு 2 , 3.அனுமந்தாபுரம் (வ.கி)

107.

மற்றும் (ஊ) கநல்லுகுந்தி வார்டு 2 , 4.அனுமந்தாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,மமற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கூசுவாடி வார்டு 2 , 5.அனுமந்தாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாவகுட்லட
வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

283

283

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அனுமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நமமலரி வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு வாழ்

நடுநிலலப்பள்ளி,நமமலரி 635 107.

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.
284

284

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.அனுமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உனிகசட்டி வார்டு 1 , 2.அனுமந்தாபுரம்

உனிகசட்டி 635 107.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யூர் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,மமற்கு

பார்த்த மங்களூர் ஓட்டு கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி
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4

அரசினர் உயர் நிலலப்பள்ளி

1.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருது மகாட்லட வார்டு 1 ,

(கூடுதல் கட்டிடம்)

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

இருதுமகாட்லட 635 107.
286

286

,கதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருபட்டி சக்கிலிபாலளயம் மபலாளம்

மபளாலம் - 635 107

வார்டு

,மமற்கு

4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.
287

288

287

288

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதாட்டிகுப்பம் வார்டு 5 ,

நடுநிலலப்பள்ளி கதாட்டி குப்பம்

2.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அர்த்தகூர் வார்டு 5 , 3.இருதுமகாட்லட

635 107.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமாட்சிபுரம் வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு வாழ்

,கதற்கு பார்த்த

மத்தியப் பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிரியனப்பள்ளி வார்டு 5 , 99.அயல்நாடு

நடுநிலலப்பள்ளி கிரியனப்பள்ளி -

வாழ் வாக்காளர்கள் -

635 107.
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õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கதற்கு பார்த்த மத்திய

பகுதி தார்சு கட்டிடம்
289

289

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபாகசந்திரம் வார்டு 1 ,

நடுநிலலப்பள்ளி

2.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சமந்தமகாட்டா வார்டு 1 ,

சம்மந்தமகாட்லட 635 107.

3.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீமககுட்லட வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு

,மமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்.

வாழ் வாக்காளர்கள் -
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணியம்பாடி

துவக்கப்பள்ளி,மணியம்பாடி 635

2.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமளூர் வார்டு 2 , 3.இருதுமகாட்லட

107.

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மமடட்டி வார்டு 2 , 4.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

,மமற்கு பார்த்த கதற்கு

வார்டு

1 ,

பகுதி கட்டிடம்

வட்டர்பாலளயம் வார்டு 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மமடட்டி வார்டு 2 , 2.இருதுமகாட்லட

துவக்கப்பள்ளி,மணியம்பாடி 635

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒட்டர் பாலளயம் வார்டு

107.

மற்றும் (ஊ) லபய்பாலளயம் வார்டு 2 , 4.இருதுமகாட்லட (வ.கி) மற்றும்

,கதற்குப் பார்த்த மங்களூர்

2 , 3.இருதுமகாட்லட (வ.கி)

ஓடு கட்டிடம்

(ஊ) ஆலஹள்ளி வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபட்டமுகளாளம் வார்டு 1 ,

துவக்கப்பள்ளி,கபட்டமுகிலாளம்

2.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளியூர் வார்டு 1 ,

636 806.

3.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கபரிய கள்ளுப்பள்ளி வார்டு

கட்டிடம்.

,மமற்கு பார்த்த தார்சு

4.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளிகட்டம் கஜயபுரம் வார்டு
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜபுரம் வார்டு 1 ,

பள்ளி,சித்தாபுரம் 636 806.

2.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலஹள்ளி வார்டு 1 ,

,கிழக்கு பார்த்த மமற்கு பகுதி

3.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புள்ஹள்ளி வார்டு 1 ,

தார்சு கட்டிடம்

4.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூக்கன் கலர வார்டு

1 ,

5.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்னிகாபுரம் வார்டு

1 ,

6.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூபனூர், சித்தாபுரம் வார்டு

1 ,

7.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடமகுட்லட வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு
294
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

வாழ் வாக்காளர்கள்(வ.கி)
1.கபட்டமுகளாளம்
மற்றும் (ஊ) கதாட்டமாளம் வார்டு

பள்ளி,சித்தாபுரம் 636 806.

2.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாட்டூர்ககால்லல வார்டு 2 ,

,கிழக்கு பார்த்த மத்திய பகுதி

3.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கம்பாளம் வார்டு 3 ,

தார்சு கட்டிடம்

4.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமகிரி வார்டு 3 ,

2 ,

5.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடின்மபாடு வார்டு 3 ,
6.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்தாபுரம் வார்டு 3 ,
7.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தட்டகலர வார்டு 3,2 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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5
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடின்மபாடு வார்டு 2 ,

பள்ளி,சித்தாபுரம் 636 806.

2.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்தாபுரம் வார்டு

,கிழக்கு பார்த்த கதற்கு பகுதி

3.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபாப்பனூர் வார்டு 2 ,

தார்சு கட்டிடம்

4.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபால்காககால்லல வார்டு 2 ,

2 ,

5.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுத்திமரமபாடு வார்டு 2 ,
6.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூப்பனூர் வார்டு 2 ,
7.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாசாககால்லல வார்டு 2 ,
8.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஜயபுரம் வார்டு 1 , 99.அயல்நாடு
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்

1.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீ ழ்கமவனி வார்டு 2 ,

பள்ளி,மபாளக்ககால்லல 636 806.

2.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருக்காககால்லல வார்டு 2 ,

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பகுதி
தார்சு கட்டிடம்

3.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுகால்பீடு வார்டு 2 ,
4.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுக்ககால்லல வார்டு

2 ,

5.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மபாளக்ககால்லல வார்டு 2 ,
6.கபட்டமுகளாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) டி.பசவன்புரம் வார்டு 2 ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபட்டமுகலாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ககத்தள்ளி வார்டு

நடுநிலலப்பள்ளி,ககத்தஅள்ளி 635

2.கபட்டமுகலாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜவனசந்திரம் வார்டு

107.

3.கபட்டமுகலாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மமலூர் வார்டு

,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு

பகுதி தார்சு கட்டிடம்.

5
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4 ,
4 ,

4 ,

4.கபட்டமுகலாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடிலசயூர் வார்டு 4 , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் -
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கபட்டமுகலாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாளூவகபட்டா வார்டு

நடுநிலலப்பள்ளி கதாளுவகபட்டா

2.கபட்டமுகலாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாளூவகபட்டாபலழயூர் வார்டு

635 107.

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

,கதற்கு பார்த்த

4,3 ,
4 ,

Ü¬ùî¢¶
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பிரதான தார்சு கட்டிடம்.
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1.கபட்டமுகலாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குள்ளட்டி வார்டு 3 ,

குள்ளட்டி 635 107.

2.கபட்டமுகலாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கதாட்டமதவனஅள்ளி வார்டு 3 ,

,கிழக்கு

பார்த்த மத்திய பகுதி தார்சு

3.கபட்டமுகலாளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுண்டனூர் வார்டு 3 , 99.அயல்நாடு

கட்டிடம்.

வாழ் வாக்காளர்கள் -

ï£÷¢ : 01/09/2018
Þìñ¢ : கிருஷ்ணகிரி
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டாக்டர்.எஸ்.பிரபாகர் இ.ஆ.ப.,
மாவட்ட தேர்ேல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
கிருஷ்ணகிரி
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