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பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளிஎ 1-கைரஎல்லப்பாைளயம் (வ.கி)எலவமைல (ஊ) வார்டு1,
லவமைல638316, கிழக்குப்பார்த்த

கைரஎல்லப்பாைளயம்:,2-எலவமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,

தார்சுக் கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி

எலவமைல:,3-எலவமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1, சாந்தாங்காடு:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளிஎ 1-எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, விருமாண்டம்பாைளயம்:,999லவமைல638316, கிழக்கு பார்த்த
தார்சுக்கட்டிடம்
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அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ெதற்கு பகுதி

ஊ.ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, வட்டக்கல் ேசr:,2-

மூலப்பாைளயம்638316, ேமற்கு

எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ெசன்னாநாயக்கனூர்:,999-

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்குப்பகுதி
ஊ.ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பட்டகார

மூலப்பாைளயம்638316, ேமற்கு

ரங்கநாயக்கனூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி வாக்காளர்கள்:
5

5

ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, மூலப்பாைளயம்:,999-

மூலப்பாைளயம்638316, வடக்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த ஒட்டுவில்ைலகட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி
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ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி,

1-எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, அய்யம்பாைளயம்:,2-

மாரப்பம்பாைளயம்638316,

எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெபருமாபாைளயம்:,999-

ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெதற்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ஆ,பள்ளி, மாரப்பம்பாைளயம்

1-எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, மாரப்பம்பாைளயம்:,2-

638316, ேமற்குப்பார்த்த தார்சு

எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, மூேவந்தர் நகர்:,999-

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆ,பள்ளி, மாரப்பம்பாைளயம்

1-எலவமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, அண்ணாநகர்:,999-அயல்நாடு

638316, ெதற்கு பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி கிழக்கு பக்கம்
9

9

அருந்ததியர் எல்லப்பாைளயம்

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, அருந்ததியர்

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி, மணக்காட்டூர்-638316,

வதி:,2-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெசல்லிகாட்டுவலசு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, மணக்காட்டூர்,638316,

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு, காளிங்கராயன்

வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

பாைளயம் பைழயூர்:,2-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

கிழக்குபகுதி கிழக்கு பக்கம்

வார்டு, அர்பன்ேபங்க்காலனி:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்
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(ஊ) வார்டு, ெபருந்தைலயூர் ேராடு:,4-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு, நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வதி:,5ீ
ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு, ஜானகி
எம்.ஜி.ஆர் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, மணக்காட்டூர்,638316,

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு,

வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

மணக்காட்டூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ேமற்கு பகுதி
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ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, மணக்காட்டூர்,638316,

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ேமற்குபாரதியார்நகர்:,2-ட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

கிழக்கு பகுதி

வார்டு 4, என்.எஸ்.ேக.வதி:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 4, ெபருமாபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ந,பள்ளி, மணக்காட்டூர்,638316,

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,

ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

கவுந்தப்பாடிேராடு:,2-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

வடக்கு பக்கம் ேமற்கு பகுதி

வார்டு 4, காமேதனுநகர்:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
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வார்டு 4, ெபருமாபாைளயம் ஈ.பி காலனி:,4-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, லட்சுமிநகர்ெபட்ேரால்பங்க் வடபுறம்:,5ேமட்டுநாசுவம்பாைளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, லட்சுமிநகர்
ஈ.பி.காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு, லட்சுமி நகர்:,999-

காளிங்கராயன்பாைளயம்-638301,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
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வடக்கு பக்கம்
ஊ.ஒ.நடு நிைலப் பள்ளி

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு, லட்சுமி நகர்:,999-

காளிங்கராயன்பாைளயம்-638301,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி ெதற்கு பக்கம்
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ஊ.ஒ.நடு நிைலப்பள்ளி

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு,

காளிங்கராயன்பாைளயம்-638301,

ஈேராடுேராடு(ெபட்ேரால்பங்க்ேராடு):,2-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி)

ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

மற்றும் (ஊ) வார்டு, மணப்பள்ளம்,ஈ.பி,காலனி:,3-

ெதற்குப்பகுதி வடக்கு பக்கம்

ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு, பவானிேராடு
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கிழபுரம்:,4-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு, ஈேராடு
17

17

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,

காளிங்கராயன்பாைளயம்,638301,

காளிங்கராயன் பாைளயம்:,2-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்

ேமற்குப்பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

(ஊ) வார்டு 2, சரஸ்வதிமண்டபம்வதி:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி)

ெதற்கு பகுதி

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேமட்டுப் பழனியாண்டவர் ேகாயில்:,4ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, காந்தி நகர்:,5ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, காளிங்கராயன்
பாைளயம்:,6-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
பட்டைறஆறுமுகம்வதி:,7-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3, பவானி ஈேராடு ெமயின்:,8-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, பிள்ைளயார்ேகாயில்ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, வாய்க்கால்

காளிங்கராயன்பாைளயம்,638301,

வதி:,2-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, பால்கார

கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

கருப்பண்ணகவுண்டர் ெதரு:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்

வடக்கு பகுதி

(ஊ) வார்டு 3, ெதாைலேபசி நிைலயம்:,4-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, காந்தி நகர் 3வது வதி:,5ீ
ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, காந்தி நகர்
2வது வதி:,6-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,
காந்தி நகர் 1வது வதி:,7-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 2, ைபபாஸ் ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
19

19

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,

மணக்காட்டூர்-638301, ெதற்கு பார்த்த

முதலிேதாட்டம்:,2-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்

2, காளிங்கராயன் பாைளயம் புதூர்:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, என்.எம்,எஸ்.வதி:,4-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேக.என்.ேக வதி:,5ீ
ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பட்டத்தரசி
அம்மன் வதி:,6-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,
கவுந்தப்பாடி ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, வாய்க்கால்

காளிங்கராயன்பாைளயம்-638301,

வதி:,2-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, பவானி

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெமயின்ேராடு:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,

வடக்கு பகுதி

கந்தசாமி ேமஸ்திr வதி:,4-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும்
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(ஊ) வார்டு 2, மாrயம்மன்ேகாயில்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
21

21

ஊராட்சி ஓன்றிய நடு நிைலப்பள்ளி

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பாரதி நகர்:,2-

காளிங்கராயன்பாைளயம்-638301,

ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, சத்தி நகர்

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3வது வதி:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5,

ேமற்கு பக்க மத்திய பகுதி

ேக.ேக.நகர்:,4-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
சூrயா நகர்:,5-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
அருளாசிஅம்மன்வதி:,6-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 2, ராசு கைடசந்து:,7-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 2, அம்மன்கைடசந்து:,8-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, சுப்ரமணியர் ெதரு:,9-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, கவுந்தப்பாடி ேராடுெதன்புறம்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,

மணக்காட்டூர்-638301, ெதற்கு பார்த்த

வாய்க்கால்வதி:,2-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு

தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

2, கந்தசாமிேமஸ்திrவதி:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 3, பட்டத்தரசிஅம்மன்வதி:,4-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேக.எம்.ேக.வதி:,5-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, கவுந்தபாடிேராடு:,6ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
சூrயாமில்வதி:,7-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3,
பாரதிநகர்அருளரசிஅம்மன்ேகாயில்வதி:,8-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பாரதிநகர்ெமயின்வதி:,9ீ
ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,
பாரதிநகர்அப்பன்கைடசந்து:,10-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 2, ராசுகைடசந்து:,11-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பாரதிநகர்கவுந்தபாடிேராடு ெதன்புறம்:,12ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
சுப்ரமணியர்ெதரு: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,

காளிங்கராயன்பாைளயம் 638301,

கவுந்தபாடிேராடுெதன்புறம்:,2-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(ஊ) வார்டு 3, சக்திநகர் 4 வது வதி:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி)

ேமற்கு பக்க ெதற்கு பகுதி

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, சக்திநகர் 3 வது வதி:,4-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ

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÷¢

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, கவுந்தபாடிேராடு ெதன்புறம்:,5ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
வாட்டர்ேடங்க்ேராடு:,6-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
24

24

வார்டு 3, ேக.ேக.நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி மணக்காட்டூர் 1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ெதற்கு
638301, வடக்கு பார்த்த தார்சு

ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,2-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

கட்டிடம் ேமற்குபார்த்த கிழக்கு

வார்டு 5, காமராசர் ெதரு,:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்

பகுதி

(ஊ) வார்டு 2, பவானிெமயின்ேராடு:,4-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, மாrயம்மன்ேகாயில்பின்புறம்:,5ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,
சின்னெசட்டியார்வதி:,6-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 2, கவுந்தபாடிேராடு:,7-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 2, பால்காரர்கருப்பணகவுண்டர்ெதரு:,8ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,
முருக்குகாரர்ராமசாமிெதரு 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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25

25

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி மணக்காட்டூர் 1-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, பச்சப்பாளி:,2638301, வடக்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் கிழக்கு பக்க

ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, அண்ணா

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÷¢

ேமற்கு பகுதி ெதரு:,3-ேமட்டுநாசுவம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,
உப்புகைடசந்து:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

26

27

26

27

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி,

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 2, அைணநாசுவம்பாைளயம்:,2-

இராமநாதபுரம்புதூர்638005, கிழக்கு

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5, ராமநாதபுரம் புதூர் பவானி ெமயின்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் முதல்

ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைற வடக்கு
ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி,

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 2, ேகாணவாய்க்கால்வதி
ீ

இராமநாதபுரம்புதூர்638005,

இந்திராநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்குப்பகுதி இரண்டாவது அைற
28

28

ல்
க்
ி
ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி, இராமநாதபுரம்புதூர்

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5, நடுத்ெதரு:,2-சூrயம்பாைளயம் (ேப)

638005, வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

வார்டு

6, ஜவுளிநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
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29

29

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி,
இராமநாதபுரம்புதூர்638005,

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5, ேமற்குத் ெதரு:,2-சூrயம்பாைளயம்
வடக்கு

(ேப) வார்டு

7, பண்ணாடி ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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÷¢

பார்த்த புதிய தார்சுக்கட்டிடம்
30

30

ேமற்கு பகுதி
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 6, மாேதஸ்வரன் நகர்:,999-அயல்நாடு

இராமநாதபுரம் புதூர்

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஜவுளிநகர்638005, ெதற்கு பார்த்த
31

31

தார்சுக் கட்டிடம்
அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 6, சி.எம்.நகர்:,2-சூrயம்பாைளயம் (ேப)

இராமநாதபுரம் புதூர்

வார்டு 6, குறிஞ்சி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஜவுளிநகர்638005, ேமற்கு பார்த்த
32

32

தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 3, ெபருமாள்மைல:,999-அயல்நாடு

இராமநாதபுரம் புதூர்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஜவுளிநகர்638005, ேமற்கு பார்த்த
33

33

புதிய தார்சுக் கட்டிடம்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 3, ெபருமாள்மைல:,999-அயல்நாடு

இராமநாதபுரம் புதூர்

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஜவுளிநகர்638005, ெதற்கு பார்த்த
தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி
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அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5, ராமநாதபுரம்புதூர் கிழக்குத் ெதரு:,2-

இராமநாதபுரம் புதூர்

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 4, மாயவரம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஜவுளிநகர்638005, ெதற்கு

வாக்காளர்கள், -:

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்ததார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
35

36

37

35

36

37

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5,

இராமநாதபுரம் புதூர்

ராமநாதபுரம்புதூர்பவானிெமயின்ேராடு:,2-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு

ஜவுளிநகர்638005, கிழக்கு பார்த்த

4, ராஜீவ்நகர்:,3-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 4, ெபருமாள்மைல:,999-

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி இராமநாதபுரம் புதூர்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7, ராமநாதபுரம்புதூர் அமராவதி

638005, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி இராமநாதபுரம் புதூர்

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 2, ஒய்யாங்காடு:,2-சூrயம்பாைளயம்

638005, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

(ேப) வார்டு 7, ராமநாதபுரம்புதூர் காளியம்மன் ேகாயில் வதி:,3ீ

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 6, ஜவுளி நகரம்:,4-சூrயம்பாைளயம்
(ேப) வார்டு

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

5, ராமநாதபுரம் புதூர்:,5-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 5,

ராமநாதபுரம்புதூர்பவானிெமயின்ேராடு:,6-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு
5, ராமநாதபுரம்புதூர்ஜவுளிநகர்:,7-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7,
ராமநாதபுரம் புதூர் அrசனகாலனி:,8-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு
சூrயாநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 12 of 79

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5,

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

38

38

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, இந்திராபுரம்
638005, கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக்

39

39

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

5
Ü¬ùî¢
¶
1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 8, ெகாத்துக்காரன் புதூர் ேமற்கு வதி:,2ீ
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு

8, ெகாத்துக்காரன்புதூர்:,999-அயல்நாடு

கட்டிடம் கூடுதல் பள்ளி கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, இந்திராபுரம்

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு

638005, கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக்

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு10, மரவபாைளயம்:,3-சூrயம்பாைளயம்

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

(ேப) வார்டு

8, வரபண்ணாடி
ீ
புதூர்:,2-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9, இந்திரபுரம்:,4-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு9,

வரபண்ணாடியூர்:,5-சூrயம்பாைளயம்
ீ
(ேப) வார்டு

8,

சிேலான்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
40

41

40

41

ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,

இந்திராபுரம்638005,

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9, கருப்பகவுண்டன் புதூர்:,2-

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 12, குமிலன் பரப்பு:,3-சூrயம்பாைளயம்

ேமற்கு பகுதி

(ேப) வார்டு12, சாணார்பாைளயம் அrசனகாலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்.பள்ளி,

வாக்காளர்கள் :
1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு10, மரவபாைளயம் ெதற்கு ெதரு 1:,2-

இந்திராபுரம்638005, வடக்குப்பார்த்த

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10, மரவபாைளயம் ெதற்கு ெதரு 2:,3-

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10, மரவபாைளயம் ெதற்கு ெதரு 3:,4சூrயம்பாைளயம்(ேப) வார்டு 10, மரவபாைளயம் கிழக்கு வதி:,5ீ
சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9, ெதய்வபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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42

ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,

இந்திராபுரம்638005,

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11, ெசாட்ைடயம்பாைளயம் ேமற்கு

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வதி:,2-சூrயம்பாைளயம்
ீ
(ேப) வார்டு 10, மரவபாைளயம்வடக்குவதி
ீ 1:,3-

கிழக்கு பகுதி

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு10, மரவபாைளயம்வடக்குவதி
ீ 2:,999-

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÷¢

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
43

44

43

44

ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,

இந்திராபுரம்638005,

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11, ெசாட்ைடயம்பாைளயம் கிழக்கு

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெதரு:,2-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11, அம்ேபத்கார் நகர்:,3-

ேமற்கு பகுதி

சூrயம்பாைளயம் (ேப)வார்டு11, வருவாய்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ. ஒ. ஆரம்பபள்ளி,

வாக்காளர்கள் :
1-சூrயம்பாைளயம்(ேப), ெசங்குந்தர்புரம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ராயபாைளயம்புதூர்638102, வடக்கு

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்கு
45

45

பகுதி
ஊ. ஒ. ஆரம்பபள்ளி,

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப), காந்தி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ராயபாைளயம்புதூர்638102, ெதற்கு

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு
46

46

பகுதி
ஊ. ஒ. ஆரம்பபள்ளி,

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 14, ெசங்குந்தபுரம் கிழக்குத் ெதரு:,2-

ராயபாைளயம்புதூர்638102, கிழக்குப்

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 14, லட்சுமிபுரம் ெதரு:,999-அயல்நாடு

பார்த்த் புதிய தார்சுக் கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி,

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 14ம், லட்சுமிபுரம் ெதரு 2:,2-

சித்ேதாடு, ராயபாைளயம்638102,

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 14, சாணார்பாைளயம்:,3-

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 14, ெடலிேபான் நகர்:,4-சூrயம்பாைளயம்

ேமற்கு பகுதி

(ேப) வார்டு 14, ராமநாதபுரம்:,5-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 15,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சாணார்பாைளயம் ைபபாஸ்ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
48

48

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி,

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1, ராயபாைளயம்புதூர்:,2-

சித்ேதாடு, ராயபாைளயம்638102,

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1, ராயபாைளயம்புதூர் ெமயின் ேராடு:,3-

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1, ெபருமாள்மைல ேராடு:,4-

ெமயின் பில்டிங் வடக்கு பகுதி

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1, ஜூடிசியல் காலனி:,5-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1, ேதசிய பால்வள நிறுவன
49

49

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி,

1-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1, பாரதிநகர்:,2-சூrயம்பாைளயம் (ேப)

சித்ேதாடு, ராயபாைளயம்638102,

வார்டு 1, ெபருமாள் நகர்:,3-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1, ஐ.ஆர்.டி.டி

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

குடியிருப்பு,வாசவி காலனி:,4-சூrயம்பாைளயம் (ேப)

ைமய பகுதி

கூட்டுறவு காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு
ழ்

க்

ர் ள்
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50

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி,

1-சூrயம்பாைளயம்(ேப) வார்டு 15, ராயபாைளயம் புதூர் ெதரு 2:,2-

சித்ேதாடு, ராயபாைளயம்638102,

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு1, ராயபாைளயம்புதூர்ெதரு1

கிழக்கு பார்த்த தார்சு ெமயின்

நீதித்துைறகாலனி:,3-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 15, அrசனத் ெதரு

கட்டிடம்

தட்டாங்குட்ைட:,4-சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு15, நீலிகரடு:,5-

Ü¬ùî¢¶
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Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சூrயம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1, ெபrயார்நிைனவு சமத்துவபுரம்:,99951

52

53

51

52

53

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-சித்ேதாடு (ேப), துைறயூர் வார்டு 12:,2-சித்ேதாடு (ேப), யூசுப் நகர்

நிைலப்பள்ளி சித்ேதாடு638102,

வார்டு 15:,3-சித்ேதாடு (ேப), ெசல்லப்பம்பாைளயம் வார்டு 12:,4-சித்ேதாடு

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(ேப), நல்லாகவுண்டன் பாைளயம் வார்டு 10:,5-சித்ேதாடு (ேப),

வடக்கு பகுதி அைறஎண்.20

துைறயூர் வார்டு 10:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-சித்ேதாடு (ேப), முதலியார் வதி
ீ வார்டு 5:,2-சித்ேதாடு (ேப), ெதலுங்கு

நிைலப்பள்ளி சித்ேதாடு638102,

ெசட்டியார் வதி
ீ

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

7:,4-சித்ேதாடு (ேப), வாணியர்வதி
ீ வார்டு 2:,5-சித்ேதாடு (ேப), மாகாளி

ேமற்கு பகுதி

அம்மன் ேகாவில் வதி
ீ

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-சித்ேதாடு (ேப), நடுப்பாைளயம் வார்டு 13:,2-சித்ேதாடு (ேப), சித்ேதாடு

நிைலப்பள்ளி சித்ேதாடு638102,

வார்டு 13:,3-சித்ேதாடு (ேப), இந்திரா நகர் வார்டு 8:,999-அயல்நாடு வாழ்

வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

வார்டு 6:,3-சித்ேதாடு (ேப), அய்யன் ேதாட்டம் வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

கிழக்கு பகுதி அைறஎண் 3
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54

54

55

56

55

56

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-சித்ேதாடு (ேப), வாணியர் வதி
ீ வார்டு 2:,2-சித்ேதாடு (ேப),

நிைலப்பள்ளி சித்ேதாடு638102,

ேபட்ைடக்காடு வார்டு 3:,3-சித்ேதாடு (ேப), அண்ணா நகர் வார்டு 4:,999-

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெதற்கு பகுதி அைறஎண் 19
அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-சித்ேதாடு (ேப), வசுவப்பட்டி வார்டு 4:,2-சித்ேதாடு(ேப),

நிைலப்பள்ளி சித்ேதாடு638102,

சாணார்பாைளயம் வார்டு 1:,3-சித்ேதாடு (ேப), ஊத்துக்காடு வார்டு 1:,999-

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ேமற்கு பகுதி
அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-சித்ேதாடு (ேப), ஓடக்காடு வார்டு 8:,2-சித்ேதாடு(ேப), குமிளம்பரப்பு

நிைலப்பள்ளி சித்ேதாடு638102,

வார்டு 8:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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5
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வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
57

58

57

58

ேமற்கு பகுதி அைறஎண் 4
அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-சித்ேதாடு (ேப), ெதலுங்குச் ெசட்டியார் வதி
ீ

நிைலப்பள்ளி சித்ேதாடு638102,

(ேப), முதலியார் வதி
ீ

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ெதற்கு பகுதி
ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-சித்ேதாடு (ேப)வார்டு12,13,14, நடுப்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

சித்ேதாடு638102, ேமற்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

வார்டு 6:,2-சித்ேதாடு

வார்டு 6:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
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59

59

60

60

ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-சித்ேதாடு (ேப)வார்டு12,13,14, நடுப்பாைளயம்:,2-சித்ேதாடு (ேப), யூசுப்

சித்ேதாடு638102, ேமற்கு பார்த்த

நகர் வார்டு 15:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ேபேராடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, குட்ைடதயிர்பாைளயம்:,999-

ேபேராடு 638102, வடக்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் ேமற்கு
61

62

63

61

62

63

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ேபேராடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, கரட்டுப்பாைளயம்:,2-ேபேராடு

ேபேராடு 638102, கிழக்கு பார்த்த

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3, கம்புளியம்பட்டி:,999-அயல்நாடு வாழ்

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் -:
1-ேபேராடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ெசல்லப்பம்பாைளயம்:,2-

ேபேராடு 638102, வடக்கு பார்த்த

ேபேராடு

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ேபேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி

வாக்காளர்கள் :
1-ேபேராடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேமட்டுப்பாைளயம்:,2-ேபேராடு

ேபேராடு638102, கிழக்கு பார்த்த

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெநாச்சிபாைளயம்:,3-ேபேராடு

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ெநாச்சிபாைளயம்புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேபேராடு:,3-ேபேராடு

வாக்காளர்கள்

:
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64

64

ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ,

1-நசியனூர்(ேப) வார்டு1, ஆலிச்சாம்பாைளயம் ெமயின்ேராடு:,2-

தயிர்பாைளயம்638102, வடக்கு

நசியனூர்(ேப) வார்டு15, ேவட்ைடெபrயபாைளயம்ெமயின் வதி:,3ீ

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

நசியனூர்(ேப) வார்டு15, ேவட்ைடெபrயபாைளயம் ேமற்கு வதி:,4ீ

அைற எண் 1 ேமற்கு பகுதி

நசியனூர்(ேப) வார்டு15, தயிர்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் வதி
ீ ேமற்கு:,5-
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நசியனூர்(ேப) வார்டு2, தயிர்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் வதி
ீ கிழக்கு:,99965

65

ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ,

1-நசியனூர்(ேப) வார்டு2, தயிர்பாைளயம் (ஆட்ைடயாம்பாைளயம்)

தயிர்பாைளயம்638102, வடக்கு

ஆதிதிராவிடர் வதி:,2-நசியனூர்(ேப)
ீ
வார்டு1, தயிர்பாைளயம் வடக்கு

பார்த்த ஓட்டு வில்ைலகட்டிடம்

வதி:,3-நசியனூர்(ேப)
ீ
வார்டு1, தயிர்பாைளயம் கிழக்கு:,4-நசியனூர்(ேப)

அைற எண் 2 கிழக்கு பகுதி

வார்டு 2, ஆட்ைடயாம்பாைளயம் ேமற்கு வதி:,5-நசியனூர்(ேப)வார்டு2,
ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஆட்ைடயாம்பாைளயம் ெதற்கு வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
66

66

பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளி

1-நசியனூர்(ேப) வார்டு3, ஆட்ைடயாம்பாைளயம்:,2-நசியனூர்(ேப)வார்டு3,

நசியனூர்638107, வடக்கு பார்த்த

ள்ளிபாைளயம் ெமயின் வதி:,3-நசியனூர்(ேப)வார்டு3,
ீ
பள்ளிபாைளயம்

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

கிழக்கு வதி:,4-நசியனூர்(ேப)
ீ
வார்டு5, ேவட்டுவபாைளயம் ேமயின்
வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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67

67

பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளி

1-நசியனூர்(ேப)வார்டு5, ேவட்டுவபாைளயம் அrசன காலனி:,2-

நசியனூர்638107, வடக்கு பார்த்த

நசியனூர்(ேப) வார்டு5, ேவட்டுவபாைளயம் கிழக்கு ெதரு:,3-

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

நசியனூர்(ேப) வார்டு11, கம்மாளங்குட்ைட ெமயின் வதி:,4ீ
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நசியனூர்(ேப)வார்டு6, ெதாட்டிபாைளயம் ெமயின் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
68

68

பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளி

ழ்
க்
ர் ள்
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-நசியனூர்(ேப)வார்டு6, ெதாட்டிபாைளயம் அrஜன ெதரு:,2-

நசியனூர்638107, வடக்கு பார்த்த

நசியனூர்(ேப)வார்டு6, ெதாட்டிபாைளயம் வண்ணாத்திகாடு:,3-

தார்சு கட்டிடம்

நசியனூர்(ேப)வார்டு6, ட்டியபாைளயம் ெமயின்வதி:,4-நசியனூர்(ேப),
ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதாட்டிபாைளயம் அrசன காலனி:,5-நசியனூர்(ேப),
ெதாட்டியபாைளயம் ெநசவாளர் காலனி1:,6-நசியனூர்(ேப), நசியனூர்
கதிரம்பட்டி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
69

69

பாரதிகல்விநிைலயம்ஆரம்பப்பள்ளி

1-நசியனூர்(ேப), கலைவஉர வதி:,2-நசியனூர்(ேப),
ீ
நசியனூர் அrஜன

நசியனூர்638107, வடக்கு பார்த்த

ெதரு:,3-நசியனூர்(ேப), சிந்தன்குட்ைட:,4-நசியனூர்(ேப), நசியனூர்

தார்சு கட்டிடம்

ஈேராடு கிழக்கு வதி:,5-நசியனூர்(ேப),
ீ
சிந்தன்குட்ைட ெநசவாளர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
70

70

க்
ர் ள்
பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள் 1-நசியனூர்(ேப) வார்டு7, நசியனூர் ஈேராடு ேராடு ேமற்கு பகுதி:,2ளி நசியனூர்638107, கிழக்கு பார்த்த

நசியனூர்(ேப) வார்டு7,8, நசியனூர் ஈேராடு ேராடு அrஜன வதி:,999ீ

புதிய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைற எண் 17
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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99 ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

71

71

72

72

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

பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள் 1-நசியனூர்(ேப)வார்டு7,8, ேமற்கு புதூர் ெமயின் வதி:,2-நசியனூர்(ேப)
ீ
ளி நசியனூர்638107, வடக்கு பார்த்த

வார்டு8, ேமற்குபுதூர்:,3-நசியனூர்(ேப)வார்டு7, ேமற்கு புதூர் சக்தி நகர்:,4-

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

நசியனூர்(ேப) வார்டு12,13, மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

(ஆசிrயர் அைற)

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள் 1-நசியனூர்(ேப) வார்டு11, நசியனூர் ஈேராடு ேராடு
ளி நசியனூர்638107, கிழக்கு பார்த்த

கிழக்கு:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

புதிய தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
73

74

73

74

அைற எண் 16
பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள் 1-நசியனூர்(ேப), ஈேராடு ேராடு வடக்கு வார்டு 12:,2-நசியனூர்(ேப),
ளி நசியனூர்638107, கிழக்கு பார்த்த

ஈேராடு ேராடு

வடக்கு வார்டு 13:,3-நசியனூர்(ேப)வார்டு13, நசியனூர்

புதிய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

திங்களூர் ேராடு:,4-நசியனூர்(ேப) வார்டு12, நசியனூர் நடு வதி:,999ீ

அைற எண் 18
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள் 1-நசியனூர்(ேப) வார்டு4, புதுவலசு
ளி நசியனூர்638107, கிழக்கு பார்த்த

ெமயின்வதி,ெப.பாைளயம்,ப.ெம,வ
ீ
தி,ப.ேம.அ.வ
ீ
:,2-நசியனூர்(ேப)
ீ
வார்டு4,

புதிய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

ெபருமாபாைளயம்:,3-நசியனூர்(ேப) வார்டு4, பள்ளத்தூர் கிழக்கு அrஜன

அைற எண் 19

வதி:,4-நசியனூர்(ேப)
ீ
வார்டு4, பள்ளத்தூர் ெமயின் வதி:,5ீ
ீ (நமச்சிலா
நசியனூர்(ேப)வார்டு3, பள்ளத்தூர் ேமற்குஅrஜன வதி
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99 ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

75

75

76

76

பாரதிகல்விநிைலயம்ேமல்நிைலப்பள் 1-நசியனூர்(ேப)வார்டு14, சாமிகவுண்டம்பாைளயம் ெமயின் வதி:,2ீ
ளி நசியனூர்638107, கிழக்கு பார்த்த

நசியனூர்(ேப)வார்டு14, சாமிகவுண்டம்பாைளயம் அrஜன வதி:,3ீ

புதிய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

நசியனூர்(ேப) வார்டு14, சாமிகவுண்டம்பாைளயம் ேமற்கு வதி:,999ீ

அைற எண் 20
ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, சைடயம்பாைளயம்:,2-

ெகாங்கம்பாைளயம் 638102, ேமற்கு

கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, நஞ்சப்ப நகர்:,3-கங்காபுரம்

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÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ஆயப்பாளி:,999-அயல்நாடு வாழ்
77

77

ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் :
1-கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ெகாங்கம்பாைளயம்:,999-

ெகாங்கம்பாைளயம் 638102, ெதற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
78

78

ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி

1-கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ெகாங்கம்பாைளயம்:,999-

ெகாங்மபாைளயம் 638102, ேமற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
79

79

ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, கங்காபுரம்:,999-அயல்நாடு

கங்காபுரம்638102, ெதற்கு பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 2வது
பிளாக்
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99 ஈேராடு (ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢
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1
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80

80

81

81

ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெதற்குபாைளயம்:,999-

கங்காபுரம்638102, ெதற்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி

1-கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, மாமரத்துப்பாைளயம்:,999-

ெகாங்கம்பாைளயம்638102, ெதற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமய பகுதி
82

83

84

82

83

84

ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-கங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ெகாளத்துப்பாைளயம்:,999-

கங்காபுரம்638102, ெதற்குப்பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊ ஓ நடுநிைலப்பள்ளி

1-எல்லப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எல்லப்பாைளயம் கிழக்கு:,2-

எல்லப்பாைளயம், வடக்கு பார்த்த

எல்லப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எல்லப்பாைளயம் ேமற்கு:,999-

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ ஓ நடுநிைலப்பள்ளி

1-எல்லப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாங்கு நகர்:,2-

எல்லப்பாைளயம், வடக்கு பார்த்த

எல்லப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சூrப்பாைற ெதாட்டம்பட்டி:,3-

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

எல்லப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெமாக்ைகயம்பாைளயம்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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88

89

86

87

88

89

ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,

1-ெபrயேசமூர்(ேப) வார்டு 1, ேமற்கு வதி:,2-ெபrயேசமூர்
ீ
(ேப) வார்டு

தண்ணர்பந்தல்பாைளம்638004,
ீ

1, ேகாயில்வதி:,3-ெபrயேசமூர்
ீ
(ேப) வார்டு 18, வசந்த நகர்:,999-

ேமற்கு பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெதற்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,

1-ெபrயேசமூர்(ேப) வார்டு 1, அருந்ததியர் வதி:,2-ெபrயேசமூர்(ேப)
ீ

தண்ணர்பந்தல்பாைளம்638004,
ீ

வார்டு 1, ெமயின் வதி:,3-ெபrயேசமூர்
ீ
(ேப) வார்டு 1, வடக்கு வதி:,4ீ

ேமற்கு பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 1, கிழக்கு வதி:,5-ெபrயேசமூர்(ேப)
ீ
வார்டு 1,

வடக்கு பகுதி

ெமயின் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

க்
ர் ள்
ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,தண்ணர்பந்தல்பாைளய
ீ
1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 11, ெதற்கு வதி:,2-ெபrயேசமூர்
ீ
(ேப) வார்டு
ம்638004, வடக்குப் பார்த்த

7, நத்தக்காட்டுத்ேதாட்டம்:,3-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 1, பிச்சாங்காடு:,4-

வில்ைலக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 1, ெசங்குந்தர்நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள் :
ஊ.ஒ.ந,பள்ளி,தண்ணர்பந்தல்பாைளய
ீ
1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 1, ெசங்குந்தர்நகர்புதுக்காலனி:,2ம்638004, வடக்குப் பார்த்த

ெபrயேசமூர்

(ேப) வார்டு 18, சின்னேசமூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

வில்ைலக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி,

வாக்காளர்கள் -:
1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 18, எல்லப்பாைளயம் ேராடு கதவு எண் 1

சின்னேசமூர் 638004, ேமற்கு பார்த்த

முதல் 60 வைர:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சுக் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
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1

2
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4

90

90

ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி
சின்னேசமூர் 638004, ெதற்கு பார்த்த

91

92

91

92

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

5
Ü¬ùî¢
¶
1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 18, எல்லப்பாைளயம் ேராடு கதவு எண் 61
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
முதல்:,2-ெபrயேசமூர்

(ேப) வார்டு 18, ேவலான்நகர்:,3-ெபrயேசமூர்

தார்சுக் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

(ேப) வார்டு 18, ேசாழன்நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 18, பள்ளிக்கூட வதி:,2-ெபrயேசமூர்
ீ
(ேப)

சின்னேசமூர் 638004, கிழக்குப்

வார்டு 18, பள்ளிக்கூட வதி:,3-ெபrயேசமூர்
ீ

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்கு

கனிராவுத்தர்குளம்:,4-ெபrயேசமூர்

பகுதி

ேதாட்டம்:,5-ெபrயேசமூர்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி.மாணிக்கம்பா

ழ்
க்
ர் ள்
1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 12, மாணிக்கம்பாைளயம்

ைளயம்-638004, வடக்கு பார்த்த

முனியப்பன்ேகாயில்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ேப) வார்டு 18,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ேப) வார்டு 17, ெபனாங்குகாரர்

(ேப) வார்டு 1, சி.எஸ்.நகர்:,999-அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்குப்பிளாக்
93

93

கிழக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ந,பள்ளி.மாணிக்கம்பாைளயம்-

1-ெபrயேசமூர்

638004, வடக்கு பார்த்த தார்சுக்

முனியப்பன்ேகாயில்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ேப) வார்டு 12, மாணிக்கம்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் ெதற்குபிளக் கிழக்குபகுதி
94

94

ஊ.ஒ.ந,பள்ளி.மாணிக்கம்பாைளயம்-

1-ெபrயேசமூர்

(ேப) வார்டு 11, மாணிக்கம்பாைளயம் ெதற்குவதி:,999ீ

638004, கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
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95

95

96

96

ஊ.ஒ.ந,பள்ளி.மாணிக்கம்பாைளயம்-

1-ெபrயேசமூர்

(ேப) வார்டு 12, மாணிக்கம்பாைளயம்

638004, ெதற்கு பார்த்த தார்சுக்

முனியப்பன்ேகாயில்வதி:,2-ெபrயேசமூர்
ீ
(ேப) வார்டு 12, முனியப்பன்

கட்டிடம்

ேகாயில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

அ.ஆ.ேம.பள்ளி.வட்டுவசதி
ீ
பிrவு

வாக்காளர்கள்:
1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 9, மாணிக்கம்பாைளயம்

மாணிக்கம்பாைளயம் 638011,

வட்டுவசதிவாrயம்(எல்
ீ
எஃப் ைடப்):,2-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 9,

ேமற்குப் பார்த்த கூடுதல் தார்சுக்

சுப்ரமணிய வலசு ெதற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைறஎண்.29
97

97

அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி.வட்டுவசதி
ீ
பிrவு.

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 14, ெதன்றல் நகர்:,2-ெபrயேசமூர் (ேப),

மாணிக்கம்பாைளயம் 638011,

ெதன்றல்நகர் வார்டு 14:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்கு பார்த்த கூடுதல்
தார்சுக்கட்டிடம் 1 ெதற்கு பகுதி
98

98

ண்
அ.ஆ.ேம.நி.பள்ளி.வட்டுவசதி
ீ
பிrவு.

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 14, ெதன்றல் நகர் (கதவு எண் 1 முதல் 75

மாணிக்கம்பாைளயம் 638011,

வைர):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

கிழக்கு பார்த்த கூடுதல்

வாக்காளர்கள்:

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
ண்
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99

99

100

100

அ.ஆ.ேம.பள்ளி.வட்டுவசதிபிrவு.
ீ

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10, மாணிக்கம் பாைளயம் எம் ைடப்:,2-

மாணிக்கம்பாைளயம் 638011,

ெபrயேசமூர்

(ேப) வார்டு10, மாணிக்கம்பாைளயம் எல்.ஐ.ஜி:,3-

ேமற்குப்பார்த்த கூடுதல்

ெபrயேசமூர்

(ேப) வார்டு10,

தார்சுக்கட்டிடம் அைறஎண்.28

மாணிக்கம்பாைளயம்இஎஸ்டபிள்யூஎஸ்:,999-அயல்நாடு வாழ்

அ.ஆ.ேம.பள்ளி.வட்டுவசதிபிrவு
ீ

க்
ர் ள்
1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 9, மாணிக்கம்பாைளயம் வட்டுவசதி
ீ

மாணிக்கம்பாைளயம் 638011,

வாrயம் (எஃப் ைடப்):,2-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10, தமிழ்நாடு

ேமற்குப்பார்த்த கூடுதல் தார்சுக்

வட்டுவசதி
ீ
வாrயம் (எச் ைடப்):,3-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 9,

கட்டிடம் அைறஎண்.27

மாணிக்கம்பாைளயம்வாrயம் (எல் ைடப்):,4-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு

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÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10, மாணிக்கம்பாைளயம் ெஹச் ைடப்:,5-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10,
மாணிக்கம்பாைளயம் (எம் ,ெஹச் ஐ ஜி,எம்.ஐ.ஜி )ைடப்:,999-அயல்நாடு
101

101

அ.ஆ.ேம.பள்ளி.வட்டுவசதிபிrவு.
ீ

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10, மாணிக்கம்பாைளயம் ம்ஈ டபிள்யூ

மாணிக்கம்பாைளயம் 638011,

எஸ் ஏ மற்றும் ஈ டபிள்யூ எஸ் பி

கிழக்குப்பார்த்த கூடுதல்

10, மாணிக்கம்பாைளயம் எல்ஐஜி ைடப்:,3-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 10,

தார்சுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

மாணிக்கம்பாைளயம் ெஹச் ஐ ஜி ைடப்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ண்

க்

ர் ள்
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ைடப்:,2-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு

Ü¬ùî¢¶
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

102

102

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. மாrயம்மன்ேகாவில்

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 11, முனியப்பன் ேகாவில் ெதரு:,999-

பின்புறம் மாணிக்கம்பாைளயம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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÷¢

638004, ெதற்குபார்த்த
தார்சுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
மாrயம்மன் ேகாவில் பின்புறம்
103

103

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.மாrயம்மன்ேகாயில்

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 11, முனியப்பன் ேகாவில் வதி:,2ீ

பின்புறம்

ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 11, முனியப்பன் ேகாவில் ெதரு:,999-

மாணிக்கம்பாைளயம்638004,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்குபார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
104

104

ெ ற்
ி
ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ெநசவாளர்காலணி

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 3, கந்ைதயன் ேதாட்டம்:,2-ெபrயேசமூர்

சுக்கிரமணிய வலசு638004,

(ேப) வார்டு 3, ேராஜாநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்குபார்த்த தார்சுகட்டிடம்
105

105

ேமற்குபகுதி கிழக்கு பிளாக்
ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ெநசவாளர்காலணி

1-ெபrயேசமூர்(ேப) வார்டு 2, ெநசவாளர் காலனி:,2-ெபrயேசமூர் (ேப)

சுக்கிரமணிய வலசு638004, ெதற்கு

வார்டு 3, சி.ேக.ஆர்.நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்கு

வாழ் வாக்காளர்கள்:

பகுதி முதல் அைற
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
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1

2
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4

106

106

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி
ெநசவாளர் காலனி சுக்கிரமணிய

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

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 3, முல்லாகாடு முனியப்பன் ேகாவில்
வதி:,2-ெபrயேசமூர்
ீ
(ேப) வார்டு 3, முனியப்பன் ேகாவில் வதி:,3ீ

வலசு 638004, ெதற்குப் பார்த்த

ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 3, முதலித்ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

வாக்காளர்கள், -:

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்கு பிளக்
107

107

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 3, பாரதி நகர்:,2-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 3,

சுக்கிரமணிய வலசு 638004,

எம்.ஜி.ஆர் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெநசவாளர் காலனி, ெதற்குப்
பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
108

108

ே ற்
ி
சிக்கய நாயக்கர் கல்லூr,ஈேராடு

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 4, ெகாத்துக்காரர் ேதாட்டம் கதவு எண் 1

638004, கிழக்கு பார்த்த

முதல் 100 வைர:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் சிெமண்ட் சீட்
கட்டிடம் அைறஎண்.32
109

109

சிக்கய நாயக்கர் கல்லூr,ஈேராடு

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 4, ெகாத்துக்காரர் ேதாட்டம்

638004, கிழக்கு பார்த்த

101 முதல்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் சிெமண்ட் சீட்

வாக்காளர்கள்:

கட்டிடம் அைறஎண்.30
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2

3

4

110

110

சிக்கயநாயக்கர்

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 4, ெகாத்துக்காரர் ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு

கல்லூr,ஈேராடு638004, கிழக்கு

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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÷¢

பார்த்த சிெமண்ட் சீட் கட்டிடம்
111

112

111

112

அைறஎண் 31
சிக்கயநாயக்கர்

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 18, சின்ன ேசமூர் சத்தி ேராடு:,2-

கல்லூr,ஈேராடு638004,

ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 1, புதுகாலனி:,3-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 17,

கிழக்குப்பார்த்த சிெமண்ட்சீட்

ெபrய ேசமூர் ெமயின் ெதரு:,4-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 17,

அைறஎண்.33

சைடயாத்தாள் ேகாவில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

சிக்கயநாயக்கர்

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 7, பூசாr ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

கல்லூr,ஈேராடு638004,

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்குப்பார்த்த சிெமண்ட்சீட்
கட்டிடத்தின் வ.பகுதி அைறஎண்.19
113

113

சிக்கயநாயக்கர்

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 7, பூசாr ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

கல்லூr,ஈேராடு638004,

வாக்காளர்கள், -:

ேமற்குப்பார்த்தசிெமண்ட்சீட்கட்டிடத்
தின் வ பகுதி அைறஎண் 20
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1

2

3

4

114

114

ஊ.ஓ.நடுநிைலப் பள்ளி. ஈ.பி.பி நகர்

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 15, ஈ.பி.பி. நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ெபrயேசமூர் 638004, கிழக்குப்

வாக்காளர்கள், -:

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÷¢

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
115

115

வடக்குபகுதி
ஊ.ஓ.நடுநிைலப்பள்ளி. ஈ.பி.பி நகர்

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 15, ஈ.பி.பி. நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ெபrயேசமூர் 638004, கிழக்குப்

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
116

116

வடக்குபகுதி
ஊ.ஓ.ந.பள்ளி, ஈ.பி.பி நகர்

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 15, ஈ.பி.பி. நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ெபrயேசமூர்638004, ேமற்குப் பார்த்த வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சுக் கட்டிடம் வடக்குபகுதி
117

117

ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி,ஈ.பி.பி நகர்

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 16, ஈ.பி.பி. நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ெபrயேசமூர்638004, ேமற்குப்பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
118

118

கிழக்கு பிளாக்
ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி,ஈ.பி.பி நகர்

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 16, ஈ.பி.பி. நகர் (கதவு எண் 1 முதல் 150

ெபrயேசமூர்638004, ேமற்குப்பார்த்த

வைர):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

தார்சு கட்டிடம் மத்திய பகுதி

வாக்காளர்கள்:
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119

119

120

120

ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி .

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 17,

சின்னேசமூர்638004, ெதற்கு பார்த்த

ெபrயேதாட்டம்மாrயம்மன்ேகாவில்வதி:,2-ெபrயேசமூர்
ீ
(ேப) வார்டு

தார்சு கட்டிடம் ைமயப் பகுதி

17, மாrயம்மன்ேகாயில்ெமயின்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

ேமற்கு பகுதி
ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி .

வாக்காளர்கள் :
1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 17, கிறித்துவ வதி:,2-ெபrயேசமூர்
ீ
(ேப)

சின்னேசமூர்638004, ெதற்கு பார்த்த

வார்டு 17, ேமற்கு வதி:,3-ெபrயேசமூர்
ீ
(ேப) வார்டு 17,

Ü¬ùî¢¶
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5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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ைமய தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி கல்லாங்கரடுகருப்புசாமிேகாவில்வதி:,4-ெபrயேசமூர்
ீ
(ேப) வார்டு 17,
கல்லாங்கரடுமா.ேகா.வதிவிநா.ேகா.வ
ீ
தி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
121

121

சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூr,

க்
ர் ள்
1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 8, சுக்கிரமணிய கவுண்டன் வலசு ெதற்கு

ஈேராடு638004, கிழக்கு பார்த்த

ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஆஸ்ெபட்டாஸ் சீட்கட்டிடம்
122

122

அைறஎண் 21
சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூr,

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 8, சுக்கிரமணிய கவுண்டன் வலசு ெதற்கு

ஈேராடு638004, ேமற்கு பார்த்த

ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஆஸ்ெபட்டாஸ் சீட்கட்டிடம்
123

123

அைறஎண் 22
சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூr,

1-ெபrய ேசமுர் (ேப) வார்டு 8, சுக்கிரமணிகவுண்டன்வலசு ெதற்கு

ஈேராடு638004,

வதி:,2-ெபrய
ீ
ேசமுர் (ேப) வார்டு 8, சுக்கிரமணியகவுண்டன்வலசு

ேமற்குபார்த்தஆஸ்ெபட்டாஸ்கூைரஅ ெதற்கு ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
ைறஎண்23
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124

124

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 13, முனியப்பம்பாைளயம்:,2-

எஸ்.எஸ.பி.நகர், கிழக்கு பார்த்த

ெபrயேசமூர்(ேப) வார்டு 13, முத்துமாணிக்கம் நகர்:,3-ெபrயேசமூர்

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

(ேப) வார்டு 13, அடுக்குப்பாைற:,4-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 13,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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5
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எம்.ஜி.ஆர்.காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
125

126

127

128

125

126

127

128

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.எஸ்.எஸ்.பி நகர்,

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 13, காமேதனுநகர்:,2-ெபrயேசமூர் (ேப)

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு 13, பாரதியார் நகர்:,3-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 13, விசுவநாதன்

மத்திய பகுதி
ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. எஸ்.எஸ்.பி நகர்

நகர்: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
1-ெபrயேசமூர் (ேப), எஸ்.எஸ்.பி. நகர் வார்டு 14:,999-அயல்நாடு வாழ்

638004, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. எஸ்.எஸ்.பி நகர்

1-ெபrயேசமூர் (ேப), எஸ்.எஸ்.பி. நகர் வார்டு 14:,2-ெபrயேசமூர் (ேப),

638004, ேமற்கு பார்த்த தார்சு

ெபான்னிநகர் வார்டு 14:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம்
ஊராட்சி.ஒ.ந.பள்ளி.

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 5, சுக்கிரமணிய கவுண்டன் வலசு வடக்கு

சுக்கிரமணியவலசு 638004, வடக்கு

ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
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129

129

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி
சுக்கிரமணியவலசு-638004, வடக்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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5
Ü¬ùî¢
¶
1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 6, சுக்கிரமணியகவுண்டன்வலசு வடக்கு:,999õ£è¢è£÷£¢è÷¢
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி ேமற்கு பிளாக்
130

130

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெபrய ேசமுர் (ேப) வார்டு 6, சுக்கிரமணிய கவுண்டன் வலசு

சுக்கிரமணியவலசு-638004, வடக்கு

வடக்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமயப்பகுதி
ேமற்கு பிளாக்
131

131

சிக்கய்ய நாய்க்கர் கல்லூr,

1-ெபrயேசமூர் (ேப) வார்டு 2, சத்திெமயின் ேராடு:,2-ெபrயேசமூர் (ேப)

ஈேராடு638004, ேமற்கு பார்த்த

வார்டு 2, பிச்ைசக்காரன் பள்ளம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஆஸ்ெபடாஸ் கூைரகட்டிடம்அைற132

132

24
மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி

1-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

வில்லரசம்பட்டி-638107, ெதற்கு

வி.பட்டி,குப்புராஜ்நகர்,ைபபாஸ்ேராடு,உ.கார்டன்,நா.ேரா:,2-வில்லரம்பட்டி

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசடியங்காடு ைபபாஸ்:,3-வில்லரசம்பட்டி(வ.கி)

பகுதி

மற்றும் (ஊ), பட்டாகாடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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134

134

மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி

1-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ஒன்டிக்காரன் பாைளயம்:,2-

வில்லரசம்பட்டி-638107, ெதற்கு

வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சத்தியாநகர், சாணார்பாைளயம்:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப்

வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காந்திநகர் காலனி:,999-அயல்நாடு

பகுதி
மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

வில்லரசம்பட்டி-638107, வடக்கு

கருவில்பாைறவலசு,மதுைரவரன்நகர்:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வாக்காளர்கள், -:
135

135

மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி

1-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேவலகவுண்டன்வலசுபிrவு, எல்

வில்லரசம்பட்டி-638107, வடக்கு

ஐ சி.நகர், ெசந்தமிழ்நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
136

136

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி

1-கதிரம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, கதிரம்பட்டி:,999-அயல்நாடு

கதிரம்பட்டி638107, வடக்கு பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் ேமற்கு
137

137

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி

1-கதிரம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, கதிரம்பட்டி:,999-அயல்நாடு

கதிரம்பட்டி638107, வடக்கு பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி
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138

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி

1-நஞ்சணாபுரம் (வ.கி)கதிரம்பட்டி(ஊ) வார்டு 2, நஞ்சணாபுரம்:,999-

கதிரம்பட்டி 638107, கிழக்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
139

139

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி

1-பவளத்தாம்பாைளயம் (வ.கி)கதிரம்பட்டி(ஊ) வார்டு 3,

கதிரம்பட்டி638107, கிழக்குப் பார்த்த

பவளத்தாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சுக் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
140

141

142

140

141

142

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி

1-ராயபாைளயம் (வ.கி)கதிரம்பட்டி(ஊ)வார்டு1, ராயபாைளயம்:,2-

ராயபாைளயம் - 638107, ேமற்கு

ராயபாைளயம் (வ.கி) கதிரம்பட்டி வார்டு 1, ராயபாைளயம் அrஜன

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வாக்காளர்கள்:
1-மூலக்கைர (வ.கி)கூரபாைளயம் (ஊ)வார்டு 2, மூலக்கைர:,2-

கூரபாைளயம்-638052, கிழக்கு

கூரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, கூரபாைளயம்:,999-

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ேதாட்டானி (வ.கி)கூரபாைளயம்(ஊ)வார்டு 3, ேதாட்டானி கஸ்பா:,2-

கூரபாைளயம்-638052, வடக்கு

ேதாட்டாணி (வ.கி)கூரபாைளயம் (ஊ) வார்டு 3, ேதாட்டாணி கஸ்பா

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

அrஜன காலனி:,3-ேதாட்டாணி(வ.கி)கூரபாைளயம் (ஊ) வார்டு 3,

கிழக்குப்பகுதி

ேதாட்டாணி கஸ்பா சத்திரத்துபுதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
க்

ர் ள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 36 of 79

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

143

143

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிவண்

1-புத்தூர்புதுப்பாைளயம்(வ.கி)பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (ஊ) பிளாக் 2,

ணாங்காட்டுவலசு638052, ெதற்கு

பிச்சாண்டாம்பாைளயம்:,2-புத்தூர்புதுப்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி (வ.கி)பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (ஊ) பிளாக் 1, ேமட்டுக்கைட புங்கம்பாடி
ேராட்டிற்கு கிழவரம்:,3-புத்தூர்புதுப்பாைளயம்
(வ.கி)பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (ஊ) பிளாக் 2, கருக்கம்பாைளயம்:,999144

144

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிவண்

1-புத்தூர்புதுப்பாைளயம் (வ.கி)பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (ஊ) பிளாக் 4,

ணாங்காட்டுவலசு638052, ெதற்கு

புதுப்பாைளயம்:,2-புத்தூர்புதுப்பாைளயம் (வ.கி) பிச்சாண்டாம்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி (ஊ) பிளாக் 5, வண்ணாங்காட்டு வலசு:,999-அயல்நாடு வாழ்
145

145

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிவண்

வாக்காளர்கள் :
1-பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)பிளாக்5, ேமட்டுக்கைட

ணாங்காட்டுவலசு638107, ேமற்கு

புங்கம்பாடி ேராட்டிற்கு ேமற்கு பகுதி:,2-பிச்சாண்டாம்பாைளயம்

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்3, எைளயாகவுண்டன்பாைளயம்:,3-

ெதற்குப் பகுதி

பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்5, ேமட்டுக்கைட:,4-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1,
நத்தக்காட்டுபாைளயம், வாய்க்கால்

ேமட்டு பகுதி:,999-அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள், -:
146

146

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1,

ேவப்பம்பாைளயம் 638112, ெதற்கு

ேவப்பம்பாைளயம் (கதவு எண் 1 முதல் 250 வைர):,999-அயல்நாடு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1, ஸ்ரீராம்நகர்,

ேவப்பம்பாைளயம் 638112, வடக்கு

ஈ.பி.நகர்:,2-பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ேவப்பம்பாைளயம் அrஜன காலனி
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வடக்கு மற்றும் ெதற்கு:,3-

பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்1, ேவப்பம்பாைளயம்
(கதவு எண் 250 க்கு ேமல்):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
148

148

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபrயெசங்ேகாடம்பாைளயம்:,999-

ெபrயெசங்ேகாடம்பாைளயம்638009,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சுக்
149

149

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நால்ேராடு:,2-

ெபrயெசங்ேகாடம்பாைளயம்638009,

வில்லரசம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபான்நகர்:,3-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி)

வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

மற்றும் (ஊ), வரப்பம்பாைளயம்
ீ
பிrவு:,4-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி)

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

மற்றும் (ஊ), ெடலிேபான்நகர்:,5-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
அண்ணாநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
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150

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,

1-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேதாட்டத்தூர்:,2-வில்லரசம்பட்டி

ெபrயெசங்ேகாடம்பாைளயம்638009,

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசம்மாம்பாைளயம்:,3-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி)

ேமற்கு பார்த்த

மற்றும் (ஊ), ெவள்ளக்கல்ேமடு:,4-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

தார்சு கட்டிடம்
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நால்ேராடு:,5-வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாருதி நகர்:,6வில்லரசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அருணாசலக் கவுண்டர்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
151

151

ெமாட்ைடயப்பர் நடுநிைலப்பள்ளி

1-வடமுகம் ெவள்ேளாடு

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), அத்தப்பம் பாைளயம்

வள்ளிபுரத்தான்பாைளயம்638112,

வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல
கட்டிடம்
152

152

ெமாட்ைடயப்பர் நடுநிைலப்பள்ளி

1-கவுண்டிச்சிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ),

வள்ளிபுரத்தான்பாைளயம்638112,

வள்ளிபுரத்தாம்பாைளயம்,அண்ணாநகர் வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ்

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:
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153

ெமாட்ைடயப்பர்

1-வடமுகம் ெவள்ேளாடு

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ராமநாய்க்கன் பாைளயம்

ந.நி.பள்ளி.வள்ளிபுரத்தாம்பாைளயம்

வார்டு1:,2-வடமுகம் ெவள்ேளாடு

638112, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கருங்கவுண்டன்பாைளயம் வார்டு1:,3-கவுண்டிச்சி பாைளயம் (வ.கி)

கட்டிடம்

மற்றும் (ஊ), அர்த்தனாrக் கவுண்டன் வலசுவார்டு1:,4-

(வ.கி) மற்றும்(ஊ),
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5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கவுண்டிச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கள்ளிக்காட்டு வலசு
வார்டு1:,5-கவுண்டிச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), கரட்டுப்
154

155

154

155

ெமாட்ைடயப்பர் ந.நி.பள்ளி

1-கவுண்டிச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ராசம் பாைளயம்வார்டு2:,2-

வள்ளிபுரத்தான்பாைளயம் 638112,

கவுண்டிச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), நத்தக்காட்டுவலசு வார்டு1:,3-

வடக்கு பார்த்த சிெமண்ட்சீட்

கவுண்டிச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), நத்தகாட்டுபாைளயம்

கட்டிடம்

வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி திண்டல் 1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, கீ ழ்த்திண்டல்:,999-அயல்நாடு
638012, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

156

157

156

157

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம்
மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி திண்டல் 1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, கீ ழ்த்திண்டல்:,999-அயல்நாடு
638012, வடக்கு பார்த்த தார்சு

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ராஜீவ் நகர்:,2-திண்டல் (வ.கி) மற்றும்

திண்டல்

638009, வடக்கு பார்த்த தார்சு

(ஊ), சாமுண்டிநகர்:,3-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காமராஜ் நகர்:,999-

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
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159

160

161

162

159

160

161

162

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

திண்டல்

1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசங்ேகாடம்பள்ளம்:,2-திண்டல் (ஊ),

638009, வடக்கு பார்த்த தார்சு

ேக.எஸ்.நகர்:,3-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நாசுவன் காட்டு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேதாட்டம்: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஸ்ரீநகர்:,2-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

திண்டல்

638009, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

சக்தி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சக்தி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

திண்டல்

638009, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாணிக்கம் பாைளயம்:,2-திண்டல் (வ.கி)

திண்டல்

638009, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

மற்றும் (ஊ), கார்பேரசன் காலனி:,3-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

லட்சுமி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதற்குபக்கம் காலனி:,2-திண்டல் (வ.கி)

திண்டல் 638012, வடக்கு பார்த்த

மற்றும் (ஊ), ெதற்குபள்ளம்:,3-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வன்னியர்

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

காலனி:,4-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெடம்பிள் வியு:,5-திண்டல் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ), நல்லியம் பாைளயம்:,6-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
முருகன் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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165

மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபrயார் காலனி:,2-திண்டல் (வ.கி)

திண்டல் 638012, கிழக்கு பார்த்த

மற்றும் (ஊ), அம்மன் நகர்:,3-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வள்ளியம்

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

காலனி:,4-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மானியங்காடு:,999-அயல்நாடு

மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாலாஜி கார்டன்:,999-அயல்நாடு வாழ்

திண்டல் 638012, கிழக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதுக்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்

காரப்பாைற-638012, வடக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:
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தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
166

166

மாநாகராட்சி துவக்கபள்ளி

1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதுக்காலனி பகுதி:,999-அயல்நாடு வாழ்

காரபாைற -638012, வடக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
167

167

மாநாகராட்சி துவக்கபள்ளி

1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காரப்பாைற:,999-அயல்நாடு வாழ்

காரபாைற-638012, வடக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

தார்சுக்கட்டிடம்
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மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாத்துக்காரர் ேதாட்டம்:,2-திண்டல்

திண்டல் 638012, ேமற்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), அருள் நகர்:,3-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அத்தப்பம்பாைளயம் ேராடு:,4-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வித்யா
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நகர்:,5-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அய்த்திrயா அெவன்யூ 1:,999169

170

169

170

மாநாகராட்சி துவக்கப்பள்ளி,

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பிருந்தா நகர்:,2-திண்டல் (வ.கி) மற்றும்

திண்டல் 638012, ேமற்கு பார்த்த

(ஊ), திண்டல்:,3-திண்டல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெமடிக்கல் நகர்:,999-

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு1, இந்திராகாந்தி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

பைழயபாைளயம் 638011,

வாக்காளர்கள், -:
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வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
171

171

கிழக்கு பிளாக் கிழக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு1, இந்திராகாந்தி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

பைழயபாைளயம் 638011,

வாக்காளர்கள், -:
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வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
172

172

கிழக்கு பிளாக் ேமற்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 1, இந்திராகாந்தி வதி,அன்ைன
ீ
நகர்:,2-

பைழயபாைளயம் 638011,

சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 1, அம்பிைக நகர்:,3-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 1,

வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

அன்ைனநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேமற்கு பிளாக் கிழக்க பகுதி
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2

3

4

173

173

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 1, ெஜகநாதன் வதி:,2-சூரம்பட்டி(ேப)
ீ
வார்டு 1,

பைழயபாைளயம் 638011, வடக்கு

சுத்தானந்தன் வதி:,3-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 2, ெபருந்துைற சாைல:,999-

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÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
174

175

174

175

டாக்டர் அம்ேபத்கார்

1-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 2, சங்குநகர்சாைல உபசந்து 1:,2-சூரம்பட்டி

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி

(ேப)வார்டு 2, சங்குநகர்சாைல உபசந்து 2:,3-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 2,

சூரம்பட்டிவலசு 638011, ேமற்கு

சங்குநகர்சாைல உபசந்து 3:,4-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2, சங்குநகர்சாைல

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

உபசந்து 4:,5-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2, சங்குநகர்சாைல உபசந்து 5:,999-

பகுதி அைறஎண்.01

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

டாக்டர் அம்ேபத்கார்

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2, சங்குநகர்சாைல உபசந்து 6:,2-சூரம்பட்டி(ேப)

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி

வார்டு 2, சங்குநகர்சாைல உபசந்து 7:,3-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2,

சூரம்பட்டிவலசு 638011,

ெமயின்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

வாக்காளர்கள்:

ி க்

ி

ண்
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176

176

டாக்டர் அம்ேபத்கார்

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2,3, சங்குநகர்சாைல உபசந்து 1:,2-

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி

சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 2,3, சங்குநகர்சாைல உபசந்து 3:,3-சூரம்பட்டி (ேப)

சூரம்பட்டிவலசு638009,

வார்டு 2,3, சங்குநகர்சாைல உபசந்து4:,4-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2,3,

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

சங்குநகர்சாைல உபசந்து 5:,5-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 2,3, சங்குநகர்சாைல

ேமற்கு பகுதி அைறஎண்.04

உபசந்து 6:,6-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 2,3, சங்குநகர்சாைல உபசந்து 7:,7-

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÷¢

சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 2,3, ெமயின்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வாக்காளர்கள், -:
177

177

டாக்டர் அம்ேபத்கார்

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 16, பட்ேடல் வதி:,2-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 16,

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி

சத்தியமூர்த்தி வதி:,3-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 16, பாவடி வதி:,999ீ

சூரம்பட்டிவலசு638009, ெதற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 5வதுஅைற
178

179

178

179

ஊ.ஓ.அ.பள்ளி

1-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 3, சங்கு நகர் சாைல:,2-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு, ெதற்கு

16, ேநரு வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் மத்திய

வாக்காளர்கள்:

அைற
ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. ஆசிrயர்

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 4, மாதவி வதி:,2-சூரம்பட்டி(ேப)வார்டு
ீ
4,

காலனி638011, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

ேகாவலன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி
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4

180

180

181

181

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி. ஆசிrயர்

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 5, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாைல:,2-

காலனி638011, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 4, பாரதிதாசன் வதி:,3-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 4,

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

வரமாமுனிவர்
ீ
வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி (அரசு

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 6, ெபருந்துைறேராடு:,2-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 5,

உயர்நிைலப்பள்ளி

கண்ணகிவதி:,3-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 5, கம்பர் ெதரு:,999-அயல்நாடு

வளாகம்)ஆசிrயர்குடியிருப்பு638011,

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
182

183

184

182

183

184

ே ற் ப்
ி
ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.(அரசு

1-சூரம்பட்டி(ேப)வார்டு 5, இளங்ேகா ெதரு:,2-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 5,

உயர்நிைலப்பள்ளி வளாகம்)

பாrெதரு:,3-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 6, ஔைவயார் வதி:,4-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப)

ஆசிrயர்குடியிருப்பு638011,

வார்டு 6, அகத்தியர் வதி:,5-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 6,

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

ஆசிrயர்குடியிருப்பு புத்தர்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ே ற் ப்
ி
சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப் பள்ளி,

1-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 8, புத்தர் வதி:,2-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 8,

சூரம்பட்டி638009, ேமற்கு பார்த்த

ேகாவலன் வதி:,3-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 8, கம்பர் வதி:,4-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப)

வில்ைலக்கட்டிடம் மத்திய அைற

வார்டு 8, திருவள்ளுவர் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப் பள்ளி,

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 9, ேமற்கு அம்ேபத்கார் வதி:,2-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப)

சூரம்பட்டி638009, ேமற்கு பார்த்த

வார்டு 9, விேவகானந்தர் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வில்ைலக்கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி
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185

185

சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப் பள்ளி,

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 8, ெலனின் வதி:,2-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 8,6,

சூரம்பட்டி638009, கிழக்கு பார்த்த

ேமாகன் குமாரமங்கலம்சாைல:,3-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 6, உழவர்

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

ெதரு:,4-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 6, நாராயணசாமி ெதரு:,5-சூரம்பட்டி (ேப)
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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5
Ü¬ùî¢¶
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வார்டு 7, குமரன்வதி
ீ ெமயின்:,6-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 7, குமரன்வதி
ீ
உபசந்து 1:,7-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 7, குமரன் உபசந்து 2:,8-சூரம்பட்டி
(ேப) வார்டு 7, குமரன்வதி
ீ உபசந்து 3:,999-அயல்நாடு வாழ்
186

186

சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப் பள்ளி,

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 7, குமணன் ெதரு:,2-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 8,

சூரம்பட்டி638009, கிழக்கு பார்த்த

மைறமைல அடிகளார் வதி:,3-சூரம்பட்டி(ேப)
ீ
வார்டு 7, வள்ளியம்ைமத்

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு அைற

ெதரு:,4-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு7, கஸ்தூrபா ெதரு:,5-சூரம்பட்டி(ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 7, காமராஜர்வதி:,6-சூரம்பட்டி(ேப)வார்டு
ீ
7, ெபrயார் சாைல:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
187

187

சி.எஸ்.ஐ.துவக்கப்பள்ளிசூரம்பட்டி6380 1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 6,8, ேமாகன்குமாரமங்கலம்சாைல:,209, ேமற்கு பார்த்த வில்ைல

சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு10, காமராசர் வதி
ீ 1 ெதரு:,3-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

10, காமராஜ் வதி
ீ 2வது ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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188

188

சி.எஸ்.ஐ.துவக்கப்பள்ளிசூரம்பட்டி6380 1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 10, காமராஜ் வதி
ீ 3வது ெதரு:,2-சூரம்பட்டி (ேப)
09, ேமற்கு பார்த்த வில்ைல

வார்டு10, ெஜகநாதபுரம் காலனி 1வது ெதரு:,3-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 10,

கட்டிடம் மத்தியபகுதி

ெஜகநாதபுரம் காலனி 2வது ெதரு:,4-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 10,

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÷¢

ெஜகநாதபுரம் காலனி 3வது ெதரு:,5-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 10,
ெஜகநாதபுரம் காலனி 4வது ெதரு:,6-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு10,
ெஜகநாதபுரம் காலனி 5வது ெதரு:,7-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 7,10,
ெபrயார் சாைல:,8-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு 10, ெஜகநாதபுரம் காலனி
189

189

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி.
நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009,

ஆர்சிவதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 13, ஜீவா வதி:,2-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 9,13,
திரு.வி.க.சாைல:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
190

190

ெதற்கு பகுதி அைற எண் 06
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி.

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 13, பாரதிதாசன் ெதரு:,2-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009,

15,16,17, காந்திஜி ேராடு:,3-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 13, கண்ணதாசன் வதி:,4ீ

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 13, ஸ்டாலின் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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191

191

192

193

192

193

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி.

1-சூரம்பட்டி (ந) வார்டு14, ேகாவலன் ெதரு:,2-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு14,

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009,

திருவள்ளுவர் வதி:,3-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 12, காந்திஜி ேராடு:,4-

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 13,15,16,17,14, காந்திஜிேராடு,கட்டெபாம்மன்

வடக்கு பகுதி அைற

வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

எண்.06

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி.

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு 14, பாரதி வதி:,2-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு14,

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009,

பாண்டியன் வதி:,3-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப) வார்டு 5,13, திரு.வி.க.சாைல

ேமற்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

உபசந்து:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்குபகுதி பிளாக் ெந 07
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி.

1-சூரம்பட்டி(ேப)வார்டு 17, சாஸ்திr சாைல:,2-சூரம்பட்டி(ேப) வார்டு

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009,

16,17, காந்திஜிேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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5
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Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம்
194

194

ெதற்குபகுதி 7வது பிளாக்
டாக்டர் அம்ேபத்கார்

1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு17, சாஸ்திr சாைல:,999-அயல்நாடு வாழ்

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி

வாக்காளர்கள், -:

சூரம்பட்டிவலசு 638011, ெதற்குப்
பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு
ண்
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195

195

டாக்டர் அம்ேபத்கார்

1-சூரம்பட்டி

(ேப) வார்டு 18, அைணக்கட்டு ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

அரசினர்ெபண்கள் விடுதி

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
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5
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சூரம்பட்டிவலசு 638011, ெதற்கு
பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
196

196

ே ற் ப்
ி
ண்
ஊ.ஓ.து.பள்ளி அைணக்கட்டு

1-சூரம்பட்டி(ேப)

சூரம்பட்டிவலசு-638011,

வாக்காளர்கள், -:

வார்டு 18, அைணக்கட்டு ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 18, அைணக்கட்டு ேராடு கதவு எண் 1 முதல்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்க்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
197

198

197

198

கிழக்குப்பகுதி முதல் அைற
சமுதாய கூடம் சாஸ்த்திr சாைல

1-சூரம்பட்டி(ேப)

சூரம்பட்டிவலசு-638009, கிழக்கு

130 வைர :,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
ஊ.ஓ.து.பள்ளி அைணக்கட்டு

வாக்காளர்கள்:
1-சூரம்பட்டி(ேப)

சூரம்பட்டிவலசு-638009,

வாக்காளர்கள், -:

வார்டு 18, அைணக்கட்டு ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 18, அைணக்கட்டு ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
199

199

ேமற்குப்பகுதி 2வது அைற
ஊ.ஓ.து.பள்ளி அைணக்கட்டு

1-சூரம்பட்டி(ேப)

சூரம்பட்டிவலசு-638009,

வாக்காளர்கள், -:

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
கிழக்குப்பகுதி

3வது அைற

ðè¢èñ¢ âí¢ : 50 of 79

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

200

200

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,

2-சூரம்பட்டி (ேப)

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009,

வாழ் வாக்காளர்கள், -:,1-சூரம்பட்டி (ேப)

Ü¬ùî¢¶
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வார்டு 15, ேநதாஜி வதி
ீ 2வது ெதரு:,999-அயல்நாடு
வார்டு15, ேநதாஜி வதி1:
ீ

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
201

202

203

204

201

202

203

204

கிழக்கு பகுதி கட்டிடஎண் 10
அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி,

2-சூரம்பட்டி (ேப)

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009,

வார்டு15, ராஜாஜி வதி
ீ 1:,3-சூரம்பட்டி (ேப)

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேமற்கு பகுதி
ஊ.ஒ.து.பள்ளி.

1-சூரம்பட்டி(ேப)

நஞ்சப்பகவுண்டன்வலசு638009,

அண்ணாவதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேமற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
ெசங்குந்தர் சமுதாயகூடம்.

1-சூரம்பட்டி(ேப)

ெஜகநாதபுரம்638009, கிழக்குப்

வார்டு12, வஉசி வதி
ீ 4:,3-சூரம்பட்டி (ேப)

பார்த்த சிெமண்ட்சீட் கட்டிடம்

சூரம்பட்டி(ேப)

ெசங்குந்தர் சமுதாயகூடம்.

வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-சூரம்பட்டி (ேப) வார்டு11, காந்திஜி ேராடு:,2-சூரம்பட்டி (ேப)

ெஜகநாதபுரம்638009, வடக்குப்

வ.உ.சி. ெதரு:,3-சூரம்பட்டி (ேப)

பார்த்த சிெமண்ட்சீட் கட்டிடம்

(ேப)

வார்டு15, ராஜாஜி வதி
ீ 2:,1-சூரம்பட்டி (ேப)
வார்டு15, ராஜாஜி வதி
ீ

வார்டு15, பாrவள்ளல்வதி:,2-சூரம்பட்டி(ேப)
ீ
வார்டு 15,

வார்டு11, அம்ேபத்கார் வதி:,2-சூரம்பட்டி
ீ
(ேப)
வார்டு12, வ.உ.சி.வதி
ீ 1:,4-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

வார்டு11, மாகாளியம்மன் ேகாயில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

வார்டு12, வ.உ.சி வதி
ீ

வார்டு11,

2:,4-சூரம்பட்டி

வார்டு12, வஉசி வதி
ீ 3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கிழக்குபகுதி
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

205

205

ெசங்குந்தர் சமுதாய கூடம்

1-சூரம்பட்டி (ேப)

வார்டு 12, ேநதாஜி நகர்:,2-சூரம்பட்டி (ேப)

ெஜகநாதபுரம்638009, வடக்குப்

ேநரு ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

வார்டு 11,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த சிெமண்ட்சீட் கட்டிடம்
206

207

206

207

ேமற்குபகுதி
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 12, ேக.டி.ேக. தங்கமணி வதி:,2ீ

ெமாளகவுண்டன்பாைளயம் - 638002,

காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு11, காந்திஜி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

ெதற்கு பார்த்த புதிய தார்சு

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 11, ேநருஜி வதி:,2-காசிபாைளயம்
ீ

ெமாளகவுண்டன்பாைளயம்

208

208

638002,

(ஈ)(ேப) வார்டு 11, கல்யாணசுந்தரம் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

ேமற்கு பார்த்த புதிய தார்சு

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 10, சீனிவாசராவ் வதி:,2-காசிபாைளயம்
ீ

ெமாளகவுண்டன்பாைளயம், ெதற்கு

(ஈ)(ேப) வார்டு 10, ேநத்தாஜி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
209

209

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளகவுண்டம்பாைள 1-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 10, பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம்
யம்638002, வடக்கு பார்த்த

வதி:,2-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ) (ேப) வார்டு 10, பாலதண்டாயுதம் வதி
ீ 1:,3-

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி

காசிபாைளயம் (ஈ) (ேப)

வார்டு11, மாணிக்கவாசகர் காலனி:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 52 of 79

:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
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1

2

3

4

210

210

5
Ü¬ùî¢
¶
ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளகவுண்டம்பாைள 1-காசிபாைளயம்(ஈ) (ேப) வார்டு 11, இரணியன்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
யம்638002, கிழக்கு பார்த்த

211

211

213

212

213

வாக்காளர்கள், -:

தார்சுக்கட்டிடம் மத்தியப்பகுதி
ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளகவுண்டம்பாைள 1-காசிபாைளயம் (ஈ) (ேப)
யம்638002, வடக்குப்பார்த்த

212

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

வார்டு 11, பாலதண்டாயுதம் வதி
ீ 2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளகவுண்டம்பாைள 1-காசிபாைளயம் (ஈ) (ேப)

வார்டு 11, மணலி கந்தசாமி வதி:,2ீ

யம்638002, ேமற்குப்பார்த்த

காசிபாைளயம்(ஈ) (ேப)

வார்டு 11, ராமமூர்த்தி வதி:,3-காசிபாைளயம்
ீ

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்குபகுதி

(ஈ)(ேப)வார்டு11, காேவrபாலம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளக்கவுண்டன்பா

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு11, பாலதண்டாயுதம் வதி:,2ீ

ைளயம்638002, கிழக்கு பார்த்த

காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 10, பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம்

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

வதி:,3-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப)
ீ
வார்டு 12, திருேவங்கடம் வதி:,4ீ

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 12, ஜீவானந்தம் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
214

214

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி.ேமாளக்கவுண்டன்பா

ழ்
க்
ர் ள்
1-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 11, நாகூர் நடராஜன் வதி:,2ீ

ைளயம்638002, கிழக்கு பார்த்த

காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 11, காந்திஜி வதி:,3-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப)

தார்சுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

வார்டு 12, ஹவுசிங் யூனிட்:,4-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 11,
கல்யாணசுந்தரம்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 53 of 79

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
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1

2

3

4

215

215

அரசுஆரம்பப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 8, மாrயம்மன் ேகாயில் வதி:,2ீ

ெகால்லம்பாைளயம்638002, ேமற்குப்

காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 8, அருைமக்காரர் வதி:,3ீ

பார்த்த ைமய ஓட்டுக் கட்டிடம்

காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 13, லிங்கப்பகவுண்டர் வதி:,4ீ

வடக்கு பகுதி

காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப)வார்டு 8, திரு.வி.க. வதி:,5-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப)

வடக்கு அைற

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÷¢

(ஈ)(ேப) வார்டு 13,
வார்டு 8, ெகாத்துக்காரர் வதி:,6-காசிபாைளயம்
ீ
தங்கபட்டக்காரர் வதி:,7-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப) வார்டு 7,
216

216

அரசுஆரம்பப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு13, ெகால்லம்பாைளயம் ஹவுசிங்

ெகால்லம்பாைளயம், கிழக்குப்

யூனிட்:,2-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 13, ெகால்லம்பாைளயம்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ஹவுசிங் யூனிட் ஏ ைடப்:,3-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு13,

ெதற்குப்பகுதி வடக்கு அைற

ெகால்லம்பாைளயம் ஹவுசிங் யூனிட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பி ைடப்:,4-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு13, ெகால்லம்பாைளயம் ஹவுசிங் யூனிட் சி ைடப்:,5காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு13, ெகால்லம்பாைளயம் ஹவுசிங் யூனிட்
எச் ைடப்:,6-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 13, ெகால்லம்பாைளயம்
217

217

அரசுஆரம்பப்பள்ளி
ெகால்லம்பாைளயம், கிழக்குப்

ஹவுசிங் யூனிட் எல் ைடப்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு13, ெகால்லம்பாைளயம் ஹவுசிங்
யூனிட் டி ைடப்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
வடக்குப்பகுதி வடக்கு அைற
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4

218

218

அரசுஆரம்பப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு12, காந்திஜி வதி:,2-காசிபாைளயம்
ீ

ெகால்லம்பாைளயம்638002, ேமற்குப்

(ஈ)(ேப) வார்டு 9, வ.ஊ.சி. வதி
ீ 1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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÷¢

பார்த்த ைமய ஓட்டுக் கட்டிடம்
ெதற்குப்பகுதி
219

219

ெதற்கு அைற

அரசுஆரம்பப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு12, காந்திஜிவதி
ீ 2:,2-காசிபாைளயம்

ெகால்லம்பாைளயம்638002, கிழக்குப்

(ஈ)(ேப) வார்டு13, வட்டு
ீ
வசதிவாrயம்:,3-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி வார்டு13, வட்டுவசதி
ீ
வாrயம் ெகால்லம்பாைளயம்:,4-காசிபாைளயம்(ந)
வார்டு-13, தமிழ்நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
220

220

அரசுஆரம்பப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 13, குமரன் ெதரு:,2-காசிபாைளயம்

ெகால்லம்பாைளயம்638002,

(ஈ)(ேப) வார்டு 9, பீமன்காட்டு வதி:,3-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப) வார்டு9,

ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ேநதாஜி வதி:,4-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப)வார்டு 7, ேநருஜி வதி:,5ீ

ைமயப்பகுதி

காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 9, நாயக்கர் வதி:,6-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப)
ீ
வார்டு 9, ேசாளியப்ப கவுண்டர் ெதரு:,7-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 9,
ராமமூர்த்தி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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221

அரசுஆரம்பப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 9, மாண்டாக் கவுண்டர் வதி:,2ீ

ெகால்லம்பாைளயம்638002, கிழக்குப்

காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 9, வண்டிகாரன்ேதாட்ட வதி:,3ீ

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 13, கல்யாணசுந்தரம் வதி:,4ீ

ெதற்குப்பகுதி ெதற்கு அைற

காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 13, ேக.டி.ராஜூ வதி:,5ீ

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÷¢

காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 9, சாஸ்திr வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
222

222

ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர 1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 7, ேநருஜி வதி:,2-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப)
ீ
யில்ேவகாலனி638002, ேமற்குப்

வார்டு 7, காளியப்ப கவுண்டர் வதி:,3-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப) வார்டு 7,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குபகுதி இந்திராகாந்தி வதி:,4-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப) வார்டு 7, அண்ணாதுைர
1வது அைற

வதி:,5-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப) வார்டு 7, அவிநாசி கவுண்டர் வதி:,999ீ
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

223

223

ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர 1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 7, ேநருஜி வதி:,2-காசிபாைளயம்
ீ
யில்ேவகாலனி638002, ேமற்கு

(ஈ)(ேப) வார்டு 8, நமச்சிவாயம் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குபகுதி வாக்காளர்கள், -:
224

224

2வதுஅைற
ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர 1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 8, ஜீவானந்தம் வதி:,2-காசிபாைளயம்
ீ
யில்ேவகாலனி638002, ேமற்கு

(ஈ)(ேப) வார்டு 9, தாயுமானசுந்தரம் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

பகுதி 2 வது அைற
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225

225

ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர 1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 8, பார்வதி கிருஷ்ணன் வதி:,999ீ
யில்ேவகாலனி, ேமற்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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÷¢

புதிய தார்சுகட்டிடம் ெதற்குபகுதி 1
226

226

வது அைற
ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர 1-காசிபாைளயம்
யில்ேவகாலனி, கிழக்குப்

பார்த்த

(ஈ)(ேப) வார்டு 6, ெலனின் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
227

227

ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர 1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 6, எச் ைடப் மித்ராைடப் வதி:,999ீ
யில்ேவகாலனி638002, கிழக்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமயபகுதி
228

228

ெசயிண்ட்rட்டாஉயர்நிைலப்பள்ளிஇர 1-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 8, ஜீவானந்தம் வதி:,2-காசிபாைளயம்
ீ
யில்ேவகாலனி, கிழக்குப் பார்த்த

(ஈ)(ேப) வார்டு 8, சத்தி விநாயகர் ேகாயில் வதி:,3-காசிபாைளயம்
ீ

தார்சு கட்டிடம் ெதற்குபகுதி கைடசி

(ஈ)(ேப) வார்டு 6, இரயில்ேவ காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்

அைற(ஆசி◌ா◌ியர் அைற)

வாக்காளர்கள், -:
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ஈேராடு மாநாகராட்சி மண்டலம்-4

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப), காந்தி வதி
ீ வார்டு 14:,2-காசிபாைளயம்

மூலப்பாைளயம் ஈேராடு-638002,

(ஈ)(ேப), மண்டபம் வதி
ீ வார்டு 14:,3-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப), சீனிவாசராவ்

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வதி
ீ வார்டு14:,4-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப), ஸ்டாலின் வதி
ீ வார்டு14:,5-

உதவி ஆைணயா் அைற -1

காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப), சாஸ்திr வதி
ீ வார்டு 14:,6-காசிபாைளயம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஈ)(ேப), ேநரு வதி
ீ வார்டு 14:,7-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப), ஜீவானந்தம்
வதி
ீ வார்டு 14:,8-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப), ேக.டி.ராஜி

வதி
ீ

வார்டு16:,9-

காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப), ேநருஜி வதி
ீ வார்டு 16:,10-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப),
ெகட்டிநகர் வார்டு 16:,11-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப), ெபrயார்வதி
ீ வார்டு
16:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
230

230

உதவி ேகாட்டப்ெபாறியாளா் (ெந)

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 14, பைழயகள்ளிவலசு:,2-காசிபாைளயம்

திட்டங்கள் மற்றும் உதவி

(ஈ)(ேப), விநாயகர் ேகாயில் முதல் வதி
ீ கதவு எண் 1 முதல் 50

ெபாறியாளா்

(ெந) திட்டங்கள் பிrவு- வைர:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

1-2 அலுவலகங்கள் மூலப்பாைளயம்638002, கிழக்கு பார்த்த
தார்சுக்கட்டிடம் மத்தியப்பகுதி
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உதவி ேகாட்டப்ெபாறியாளா் (ெந)

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப), விநாயகர் ேகாயில்

திட்டங்கள் மற்றும் உதவி

எண் 51 முதல்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

ெபாறியாளா்

முதல் வதி
ீ

கதவு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ெந) திட்டங்கள் பிrவு- வாக்காளர்கள்:

1-2 அலுவலகங்கள் மூலப்பாைளயம்638002, வடக்குப் பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி
232

232

ேகாட்டப் ெபாறியாளர் அலுவலகம்

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 15, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ 6:,999-

ெநடுஞ்சைல துைற நபார்டு மற்றும்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிராம சைப பராமrப்பு
மூலப்பாைளயம். ஈேராடு-638002,
ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
233

233

ேகாட்டப் ெபாறியாளர் அலுவலகம்

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 15, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ 6 கதவு

ெநடுஞ்சைல துைற நபார்டு மற்றும்

எண் 101 முதல் :,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

கிராம சைப பராமrப்பு

வாக்காளர்கள்:

மூலப்பாைளயம். ஈேராடு-638002,
கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
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234

234

மாநகராட்சி மண்டலம்-

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 16,17, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ 2,3:,999-

4,மூலப்பாைளயம் அலுவலகம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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÷¢

638002, ேமற்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் கிழக்குபகுதி
235

235

மாநகராட்சி மண்டலம்-

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 16,17, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ 2,3:,999-

4,மூலப்பாைளயம் அலுவலகம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

638002, ேமற்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் கிழக்குபகுதி
236

236

மாநகராட்சி மண்டலம்-

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு16, விநாயகர்ேகாவில்வதி
ீ 4 என்.ஜி.ஜி.ஓ

4,மூலப்பாைளயம் அலுவலகம்

நகர்:,2-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு15, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ 5

638002, கிழக்கு பார்த்த

ெடலிேபான்குவார்டர்ஸ் ஏ ைடப்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சுகட்டிடம் முன் பகுதி
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237

237

மாநகராட்சி மண்டலம்-

1-காசிபாைளயம்(ஈ)(ேப) வார்டு 17, விநாயகர்ேகாயில்வதி
ீ 5

4,மூலப்பாைளயம் அலுவலகம்

ெடலிேபான்குவார்டர்ஸ் பி ைடப்:,2-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 15,

638002, கிழக்கு பார்த்த

விநாயகர்ேகாவில்வதி
ீ 5 ெடலிேபான்குவார்டர்ஸ் சி ைடப்:,3-

தார்சுகட்டிடம் முன் பகுதி

காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 15, விநாயகர்ேகாவில்வதி
ீ

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÷¢

5.வ.வசதிவாrயம்
ீ
பி ைடப்:,4-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு15,
விநாயகர்ேகாவில்வதி
ீ 5.வ.வசதிவாrயம்
ீ
சி ைடப்:,5-காசிபாைளயம்
(ஈ)(ேப) வார்டு 15, விநாயகர்ேகாவில்வதி
ீ 5.வ.வசதிவாrயம்
ீ
டி
238

238

மாநகராட்சி மண்டலம்-

1-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 15, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ எண்

4,மூலப்பாைளயம் சுகாதார

7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஆய்வாளர் அலுவலகம் 638002,
வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
239

239

ி க்
ி
மாநகராட்சி மண்டலம்-

1-காசிபாைளயம்

4,மூலப்பாைளயம் வருவாய் பிrவு

காசிபாைளயம்

(பில் கெலக்டர்) 638002, வடக்கு

நகர்:,3-காசிபாைளயம்

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு

7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ஈ)(ேப) வார்டு 15, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ எண் 8:,2(ஈ)(ேப) வார்டு 15, விநாயகர்ேகாவில்வதி
ீ 8 எல்.ஐ.சி.
(ஈ)(ேப) வார்டு 15, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ எண்

ி
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ேகாட்டப்ெபாறியாளர்ெநடுஞ்சாைலது 1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 18, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ எண் 9:,2ைற மற்றும் ஊரக ெதாழில்

காசிபாைளயம்

அலுவலகம் மூலப்பாைளயம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ஈ)(ேப) வார்டு 18, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ 10:,999-

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

638002, கிழக்கு பார்த்த
தார்சுக்கட்டிடம் ெதன்பகுதி
241

241

ேகாட்டப்ெபாறியாளர்ெநடுஞ்சாைலது 1-காசிபாைளயம்
ைற

242

242

(ஈ)(ேப) வார்டு 18, ேநருஜீ வதி:,2-காசிபாைளயம்
ீ

(கட்டுமான மற்றும் பராமrப்பு (ஈ)(ேப) வார்டு 18, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ எண் 6:,3-காசிபாைளயம்

அலுவலகம்) மூலப்பாைளயம்-

(ஈ)(ேப) வார்டு 18, என்.ஜி.ஜி.ஓ. நகர்:,4-காசிபாைளயம்

638002, கிழக்குப்பார்த்த

18, விநாயகர் ேகாயில் வதி
ீ 11:,5-காசிபாைளயம்

தார்சுக்கட்டிடம் ெதன்பகுதி

ெபrயார் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

உதவி ேகாட்டப்ெபாறியாளர்

1-காசிபாைளயம்

ெநடுஞ்சாைலதுைற (கட்டுமான

நாடார்ேமடு:,2-காசிபாைளயம்

மற்றும் பராமrப்பு அலுவலகம்)

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ஈ)(ேப) வார்டு

(ஈ)(ேப) வார்டு 18,

(ஈ)(ேப) வார்டு 7, விநாயகர்ேகாயில்வதி
ீ 12

மூலப்பாைளயம்-638002, கிழக்கு
பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
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ெநடுஞ்சாைலதுைற உட்ேகாட்ட

1-காசிபாைளயம்

ெபாறியாளர்

12,நாடார்ேமடு:,2-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 16, விநாயகர் ேகாயில்

அலுவலகம்,தரகட்டுப்பாடு ைமயம்,

வதி
ீ 2,மூலப்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு

மூலப்பைளயம் - 638002, கிழக்கு

வாழ் வாக்காளர்கள்:

(ஈ)(ேப) வார்டு 7, விநாயகர் ேகாவில் வதி
ீ

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
244

245

244

245

நிதிஉதவிநடுநிைலப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 17, பாரதி பாைளயம் வதி
ீ 1:,2-

ரகுபதிநாயக்கன்பாைளயம்638002,

காசிபாைளயம்

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேமற்கு பகுதி
நிதிஉதவி நடுநிைலப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம்

ரகுபதிநாயக்கன்பாைளயம்638002,

காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 17, பாரதிபாைளயம் வதி
ீ

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு17, ேநதாஜி நகர்:,4-காசிபாைளயம்

கிழக்கு பகுதி

(ஈ)(ேப) வார்டு 17, பட்டுக்ேகாட்ைடகல்யாணசுந்தரம்வதி
ீ

(ஈ)(ேப) வார்டு 17, பாரதிபாைளயம் வதி
ீ 1:,999-

(ஈ)(ேப) வார்டு 17, பாரதி பாைளயம் வதி
ீ 2:,2-

குறி.பாைளயம்:,5-காசிபாைளயம்

2:,3-

(ஈ)(ேப) வார்டு17, காந்திஜீ வதி,
ீ

குறிக்காரன்பாைளயம்:,6-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 17, காந்திஜி
வதி,
ீ
ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம்:,7-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு17,

ீ குறிக்காரன்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்
அண்ணாதுைரவதி
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5
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நிதிஉதவிநடுநிைலபப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம்

ரகுபதிநாயக்கன்பாைளயம்ம் 638002,

ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம்:,2-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு17,

கிழக்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

ஆயிரக்காரர் வதி,
ீ
ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம்:,3-காசிபாைளயம்

ெதற்கு பகுதி

(ஈ)(ேப)வார்டு 17, மணலி கந்தசாமி வதி
ீ ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம்:,4காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 17, ஜீவானந்தம் வதி
ீ

(ஈ)(ேப) வார்டு 17, சிவராமன்

வதி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம்:,5-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப) வார்டு 17,
பாலதண்டாயுதம் வதி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம்:,6-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப) வார்டு 17, ேநருஜி வதி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம்:,7ீ
காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 17, இரணியன்
வதி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம்:,8-காசிபாைளயம்
ீ

(ஈ)(ேப) வார்டு 17,

ேக.டி. ராஜீ வதி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம்:,9-காசிபாைளயம்
ீ

(ஈ)(ேப)

வார்டு 17, ராமமூர்த்தி வதி,ரகுபதிநாய்க்கன்பாைளயம்:,10ீ
காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 19, திருேவங்கடம்

வதி,ெபrயசைடயம்பாைளயம்:,11-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப) வார்டு 19,
சீனிவாசராவ் வதி
ீ ,ெபrயசைடயம்பாைளயம்:,12-காசிபாைளயம்
(ஈ)(ேப) வார்டு 19, சிவராமன் வதி,ெபrயசைடயம்பாைளயம்:,13ீ
காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 19, ஜீவானந்தம்

வதி,ெபrயசைடயம்பாைளயம்:,14-காசிபாைளயம்
ீ
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நிதிஉதவிநடுநிைலப்பள்ளிரகுபதிநாய் 1-காசிபாைளயம்
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(ஈ)(ேப) வார்டு19, பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம்

க்கன்பாைளயம்638002, கிழக்குப்

வதி
ீ ெபrயசைடயம்.பா:,2-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு19,

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் வடக்கு

நாகூர்நடராஜன்வதி
ீ சி.சைடயம்பாைளயம்:,3-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப)

பகுதி

வார்டு19, கலப்பால்குப்புசாமிவதி
ீ முத்துசாமிகாலனி:,4-காசிபாைளயம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஈ)(ேப) வார்டு17, பட்டுேகாட்ைடகல்யாணசந்தரம்வதி,
ீ
ரகுபதிநாயக்கன்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
248

248

டாக்டர் அம்ேபத்கார் அரசு மாணவர் 1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு19, இரணியன்வதி
ீ
விடுதி ேசனாபதிபாைளம்

ெபrயசைடயம்பாைளயம்:,2-காசிபாைளயம்

ரங்கம்பாைளயம் 638009,

ேசனாபதி பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ஈ)(ேப) வார்டு19,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடகிழக்குப் பார்தத தார்சுக்
கட்டிடம் உணவு அைற
249

249

ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப)வார்டு 2, பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம்

ரங்கம்பாைளயம் 638009, வடக்கு

வதி,ரங்கம்பாைளயம்:,2-காசிபாைளயம்
ீ
(ஈ)(ேப) வார்டு 2, சீனிவாசராவ்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வதி,ரங்கம்பாைளயம்:,3-காசிபாைளயம்
ீ

(ஈ)(ேப) வார்டு 2,

திருேவங்கடம் வதி,ரங்கம்பாைளயம்:,4-காசிபாைளயம்
ீ
2, கருணாநிதி வதி,ரங்கம்பாைளயம்:,5-காசிபாைளயம்
ீ

(ஈ)(ேப) வார்டு
(ஈ)(ேப) வார்டு

2, இரணியன் வதி
ீ 2,ரங்கம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 65 of 79

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

250

250

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

டாக்டர் அம்ேபாத்கார் அரசு

1-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 2, இரணியன் வதி
ீ 1,ரங்கம்பாைளயம்

ஆண்கள் விடுதி ரங்கம்பாைளயம்-

கதவு எண் 1 முதல் 100 வைர:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

5
Ü¬ùî¢¶
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638009, ெதற்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம்
251

252

251

252

கிழக்கு பகுதி முதல்

டாகடர் அம்ேபத்கார் அரசு ஆண்கள்

1-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 2, இரணியன் வதி
ீ 1,ரங்கம்பாைளயம்

விடுதி ரங்கம்பாைளயம் -638009,

கதவு எண் 101 முதல் :,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள்:

டாக்டர் அம்ேபாத்கார் அரசு

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 19,20, இரணியன் வதி
ீ

ஆண்கள் விடுதி ரங்கம்பாைளயம்-

3,அ.ச.நகர்,சி.காலனி,நr.கு.கா:,2-காசிபாைளயம்

638009, வடக்கு பார்த்த தார்சு

சுப்பிரமணியநகர் ரங்கம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -

(ஈ)(ேப) வார்டு 20,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி முதல் அைற :
253

253

ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி,

1-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 21,

ரங்கம்பாைளயம்638009, ேமற்குப்

முத்தம்பாைளயம்வட்டுவசதிவாrயம்பகுதி
ீ
1:,999-அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி வாக்காளர்கள், -:
254

254

சமுதாய கூடம் ரங்கம்பாைளயம்,

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 21, அண்ணாநகர் ரங்கம்பாைளயம்:,999-

வடக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளி,ரங்கம்பாைளயம் 1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 21, இரட்ைடப்பாளி வலசு:,2638009, ேமற்கு பார்த்த தார்சு

காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 21, ஜீவா நகர்:,3-காசிபாைளயம்

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

வார்டு 21, இந்திரா காந்தி வதி:,4-காசிபாைளயம்
ீ
ரயில் நகர்:,5-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஈ)(ேப) வார்டு 21,

(ஈ)(ேப) வார்டு 21, நல்லியம்பாைளயம்

குமரன் ெதரு:,6-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 21, விேநாபாஜி ெதரு:,7-

காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 21, குமரன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
256

257

256

257

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 21, ேக.டி. ராஜீ வதி
ீ

ெதாடக்கப்பள்ளி,காசிபாைளயம்

ரங்கம்பாைளயம்:,2-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 20, சுப்ரமணிய நகர்

638009, வடக்கு பார்த்த தார்சு

ரங்கம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி
ஊராட்சிஒன்றிய

1-காசிபாைளயம்

ெதாடக்கப்பள்ளி,காசிபாைளயம்

ரங்கம்பாைளயம்:,2-காசிபாைளயம்

638009, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

வதி
ீ நல்லியம்பாைளயம்:,3-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 20, கருணாநிதி நகர்
(ஈ)(ேப) வார்டு 21, மணலி கந்தசாமி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஈ)(ேப) வார்டு 21,

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி அைற எண்-8 அண்ணாநகர் ரங்கம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
258

258

அரசு

ல் டு
ழ்
1-காசிபாைளயம்

க்
ர் ள்
(ஈ)(ேப) வார்டு 1, ேநருஜி வதி,காசிபாைளயம்:,2ீ

ேமல்நிைலப்பள்ளி,காசிபாைளயம்

காசிபாைளயம்

638009, ெதற்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ஈ)(ேப) வார்டு 1, காந்திஜி வதி,காசிபாைளயம்:,999ீ

தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி
க்

ண்
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259

259

260

260

அரசு

1-காசிபாைளயம்

ேமல்நிைலப்பள்ளி,காசிபாைளயம்

காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு1, அண்ணாதுைர வதி,காசிபாைளயம்:,3ீ

638009, ெதற்கு பார்த்த

காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 1, ராமமூர்த்தி ெதரு,காசிபாைளயம்:,4-

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 1, ேநதாஜி வதி,காசிபாைளயம்:,999ீ

அைற எண்- 16

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்

1-காசிபாைளயம்

பள்ளி,காசிபாைளயம் 638009, ெதற்கு

காசிபாைளயம்

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ேமற்கு

வாrயம் பி ைடப்:,3-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1, முத்தம்பாைளயம்

பகுதி கட்டிட எண்.7

வட்டுவசதி
ீ
வாrயம் சி ைடப்:,4-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1,

(ஈ)(ேப) வார்டு 1, ஜீவானந்தம் வதி,காசிபாைளயம்:,2ீ

(ஈ)(ேப) வார்டு 1, வ.உ.சி. வதி,காசிபாைளயம்:,2ீ
(ஈ)(ேப) வார்டு 1, முத்தம்பாைளயம் வட்டுவசதி
ீ

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÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாrயம் டி ைடப்:,999-அயல்நாடு வாழ்
முத்தம்பாைளயம் வட்டுவசதி
ீ
261

261

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காசி

1-காசிபாைளயம்

(ஈ)(ேப) வார்டு 1, முத்தம்பாைளயம் வட்டுவசதி
ீ

பாைளயம் 638009, ெதற்கு பார்த்த

வாrயம் எச்ைடப்:,2-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1, முத்தம்பாைளயம்

தார்சுக்கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி

வட்டுவசதி
ீ
வாrயம் எல் ைடப்:,3-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

முத்தம்பாைளயம் வட்டுவசதி
ீ
வாrயம் எம் ைடப்:,999-அயல்நாடு வாழ்
262

262

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,

க்
ர் ள்
1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1, பாரதிபுரம் ெதரு (கதவு எண் 1

காசிபாைளயம்638009, ெதற்கு

முதல் 250 வைர):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ைமயப்
பகுதி அைற எண் 9
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263
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264

264

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

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 1, பாரதிபுரம் ெதரு (கதவு எண் 251

காசிபாைளயம்638009, ெதற்கு

முதல்):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள்:

ேமற்குப்பகுதி அைற எண் 7
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,

1-காசிபாைளயம்

காசிபாைளயம்638009, ெதற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ஈ)(ேப) வார்டு 3, விேவகானந்தர் நகர்:,999-அயல்நாடு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப்
265

265

பகுதி
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,

1-காசிபாைளயம்

காசிபாைளயம்638009, ெதற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

(ஈ)(ேப) வார்டு 2, கல்யாணசுந்தரம் வதி:,999ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த புதிய தார்சுகட்டிடம் அைற
266

267

266

267

எண் 10
ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளிஇரயி

1-காசிபாைளயம்

ல்ேவகாலனி638002, ேமற்கு பார்த்த

(ஈ)(ேப) வார்டு 5, லட்சுமி நகர்:,3-காசிபாைளயம்

தார்சு கட்டிடம்

சாஸ்திr நகர் 2ம் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்கிலிருந்துமுதல்அைற
ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளிஇரயி

1-காசிபாைளயம்

ல்ேவகாலனி638002, ேமற்கு பார்த்த

காசிபாைளயம்

தார்சு கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து

கல்யாணசுந்தரம்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ஈ)(ேப) வார்டு 5, குமரன்நகர்:,2-காசிபாைளயம்
(ஈ)(ேப) வார்டு 5,

(ஈ)(ேப) வார்டு 4, சாஸ்திr நகர் முதல் ெதரு:,2(ஈ)(ேப) வார்டு 4, சாஸ்திrநகர்முதல்ெதரு

2வதுஅைற
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268

268

269

269

ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளிஇரயி

1-காசிபாைளயம் (ஈ)(ேப) வார்டு 5, சாஸ்திr நகர்:,2-காசிபாைளயம்

ல்ேவகாலனி638002, ேமற்கு பார்த்த

(ஈ)(ேப) வார்டு 5, சாஸ்திr நகர் 2ம் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு

வாக்காளர்கள், -:

பகுதியிலிருந்து 3வதுஅைற
ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளிஇரயி

1-காசிபாைளயம்

ல்ேவகாலனி638002, ேமற்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம்
270

271

270

271

(ஈ)(ேப) வார்டு 5, சாஸ்திr நகர் 3 ம் ெதரு:,999-

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÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்கு பகுதி

அைற எண் 4
ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம்

இரயில்ேவகாலனி, வடக்கு பார்த்த

காசிபாைளயம்

வில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

நகர்):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெசயிண்ட்rட்டாஆரம்பப்பள்ளி

1-காசிபாைளயம்

இரயில்ேவகாலனி, வடக்கு பார்த்த

நகர்):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ஈ)(ேப) வார்டு 3, சாஸ்திr நகர் 4வது வதி:,2ீ
(ஈ)(ேப) வார்டு 4, சாஸ்திr நகர் 5வது வதி(அண்ணா
ீ

(ஈ)(ேப) வார்டு 5, சாஸ்திr நகர் 3வது வதிகு(மரன்
ீ

வில்ைல கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
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272

272

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), இரட்ைடப்பாளி வலசு:,2-

முத்தம்பாைளயம்638002, ெதற்குப்

முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதாட்டிபாைளயம்:,3-

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம் ேமற்கு

முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெவள்ைளப்பாைற:,4-

பகுதி

முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதுக்காலனி:,5-

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÷¢

முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), முத்தம்பாைளயம்:,999273

273

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பன்னக்காடுஅrசனகாலனி:,2-

முத்தம்பாைளயம்638002, ெதற்குப்

முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எல்லக்காட்டுப்பாைளயம்:,3-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஒடக்காட்டுவலசு:,4முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆலாங்காட்டுவலசு:,5முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதாட்டியங்காடு நாடார் வதி:,6ீ
முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எல்லக்காட்டுப்பாைளயம்
வார்டு 2:,7-முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஒடக்காட்டுவலசு
வார்டு 2:,8-முத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆலாங்காட்டுவலசு
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-கவுண்டச்சி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4, கவுண்டச்சி

கவுண்டிச்சிபாைளயம்638112, கிழக்கு

பாைளயம் 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்குபகுதி
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-கவுண்டச்சி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4, கவுண்டச்சி

கவுண்டிச்சிபாைளயம்638112, கிழக்கு

பாைளயம் 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பார்த்த தார்சுகட்டிடம் வடக்குபகுதி

276
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278
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278

ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

1-கவுண்டச்சி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3, மாங்காட்டு வலசு:,2-

கவுண்டிச்சிபாைளயம்638112, வடக்கு

கவுண்டச்சி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3, புதுவலசு:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கவுண்டச்சி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3, தாசநாயக்கன்

ஊராட்சி ஒன்றிய

பாைளயம்: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-புங்கம்பாடி(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1, பாரவலசு:,2-புங்கம்பாடி (வ.கி)

ஆரம்பப்பள்ளி,புங்கம்பாடி 638112,

மற்றும் (ஊ)வார்டு5, சாலப்பாைளயம்:,3-புங்கம்பாடி (வ.கி) மற்றும்

ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

(ஊ)வார்டு1, பாரவலசு அrஜனக்காலனி:,4-புங்கம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

வார்டு2, நத்தக்காட்டுப்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-புங்கம்பாடி(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, சாணார்பாைளயம்:,2-புங்கம்பாடி

ஆரம்பப்பள்ளி,புங்கம்பாடி 638112,

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1, அரவிளக்கு ேமட்டுப்பாைளயம்:,3-புங்கம்பாடி

ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, புங்கம்பாடி அrசனகாலனி:,999-அயல்நாடு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள்

:
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ஊராட்சி

அலுவலகம்

1-புங்கம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3, புங்கம்பாடி:,2-புங்கம்பாடி (வ.கி)

புங்கம்பாடி638112, ெதற்கு பார்த்த

மற்றும் (ஊ)வார்டு4, தைலயங்காட்டூர்:,3-புங்கம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

தார்சு கட்டிடம்

வார்டு4, ெதற்கு ேமட்டுபாைளயம்:,4-புங்கம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
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வார்டு3, புங்கம்பாடி ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்6, புத்தூர்:,2-

புத்தூர்புதுப்பாைளயம்638052, வடக்கு

பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்7,

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

சாைலப்பாைளயம்:,3-பிச்சாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பிளாக்8, ெகாளத்துப்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ெகாம்மக்ேகாவில்

ஆரம்பப்பள்ளி,ெசன்னிமைலபாைளய புதூர்:,2-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2,
ம்638112, ெதற்கு பார்த்த

ெசன்னிமைல பாைளயம்:,3-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

தார்சுகட்டிடம்

வார்டு2, ெகாளக்கிட்டாம் பாைளயம்:,4-வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ெசன்னிமைலபாைளயம் அrசனகாலனி:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ெபாறயாகவுண்டன்

நடுநிைலப்பள்ளி,ெபருந்துைற ஆர்

வலசு:,2-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2, ெபருந்துைற

.எஸ்-638052, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

இரயிலடி:,3-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு2,

கட்டிடம்

இரயில்ேவ காலனி:,4-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2,
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ெகாளத்துப்பாைளயம்:,5-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ)
வார்டு3, ெசம்மாண்டாம் பாைளயம்:,6-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி)
மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ேகாரக்காட்டு வலசு:,7-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி)
மற்றும்(ஊ)வார்டு3, வடமுகம்ெவள்ேளாடு:,999-அயல்நாடு வாழ்
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ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

வாக்காளர்கள், -:
1-வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1,

ெகாம்மக்ேகாயில் 638052, கிழக்கு

ெகாம்மன்ேகாவில்:,2-வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

வார்டு1, கும்மாக்காளி பாைளயம் புதூர்:,3-வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும்(ஊ) வார்டு1, கூனம்பட்டி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1, கும்மாக்காளி

ெகாம்மக்ேகாயில் 638052, கிழக்கு

பாைளயம்:,2-வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1,

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

ெகாம்மன்ேகாயில் அrஜனகாலனி:,3-வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி)
மற்றும் (ஊ)வார்டு1, குமரன் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1, உருமாண்டபாைளயம்

உருமாண்டாம்பாைளயம் 638052,

அrசன காலனி:,2-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1,

ெதற்கு பார்த்த ஒட்டுகட்டிடம்

உருமாண்டம் பாைளயம்:,3-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1,
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ெபாைறயாகவுண்டன் வலசு:,4-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1,
முதலியாகவுடன்வலசு அrசனகாலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்
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ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி

1-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1, ேகாரக்காட்டுவலசு:,2-

உலகபுரம்638112, வடக்கு பார்த்த

குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ெவள்ள முத்துக்கவுண்டன்

ஒட்டுகட்டிடம்

வலசு:,3-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1, ேமாளக்கவுண்டன்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பாைளயம்:,4-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2, உலகபுரம்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
287

287

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபள்ளி,

1-குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1, குட்டப்பாைளயம்:,2-

ெவ.குட்டபாைளயம்638112, ேமற்கு

குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1, கருக்கன்காட்டு வலசு:,3-

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, குட்டபாைளயம் அrஜன
காலனி:,4-குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,
மண்ணாங்காட்டுப்பள்ளம்:,5-குட்டப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு1, மூணாம்புளித்ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபள்ளி,

1-குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, காமராஜர் காலனி:,2-

ெவ.குட்டபாைளயம்638112, ேமற்கு

குட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ஓலப்பாைளயம்:,999-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
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ªðí¢èÀè¢°
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5
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பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் வடக்கு பகுதி அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
289
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி ,

1-முகாசிபுலவன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1,

முகாசிபுலவன்பாைளயம்638112,

இராக்கன்காட்டுவலசு:,2-முகாசிபுலவன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

பிளாக்1, ஆrயக்காட்டுவலசு ெசங்காடு:,3-முகாசிபுலவன்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்2, முகாசிபுலவன்பாைளயம்:,4முகாசிபுலவன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக்2, அrசன காலனி:,5முகாசிபுலவன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)பிளாக்2, முகாசிபுதூர்:,6முகாசிபுலவன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்2, முகாசிபுலவன்
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பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வள்ளுவர் நிதி உதவி பள்ளி

1-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3, நடுப்பாைளயம்:,2-குமாரவலசு

,தண்ணர்பந்தல்638112,
ீ
கிழக்கு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3, ஞானிபாைளயம் தண்ணர்பந்தல்:,3ீ

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3, ேதவணம் பாைளயம்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

1-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2, முத்ைதயன் வலசு:,2-

ைமலாடி 638112, கிழக்கு பார்த்த

குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1, ெவங்கிட்டாம் பாைளயம்:,3-

ஒட்டுகட்டிடம்

குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2, ேவலம்பாைளயம்:,4-

Ü¬ùî¢¶
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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5
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குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு2, தச்சன்காட்டுப்புதூர்:,5குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2, மயிலாடி:,999-அயல்நாடு வாழ்
292

292

அரசினர்

1-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளாடு638112, ெசல்லப்பம்பாைளயம்:,2-வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ)
ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
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வார்டு2, கருக்கங்காட்டு வலசு, மண்ணாங்காட்டுப்பாைளயம்:,3வடமுகம் ெவள்ேளாடு(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3, தச்சங்கைர வழி:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அரசினர்

1-வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ெவள்ேளாடு:,2-

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளாடு638112, வடமுகம் ெவள்ேளாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1, ெகாங்கு நகர்:,999ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
ைமய பகுதி
294

294

Ü¬ùî¢¶
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அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைற எண் 4

அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளா 1-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3, ெதாட்டி பாைளயம்:,2டு638112, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, எள்ைளக்காளி பாைளயம்:,999-

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
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அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளா 1-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3, ெதாட்டி பாைளயம்அrசனக்
டு638112, ெதற்க பார்த்த தார்சு

காலனி:,2-குமாரவலசு(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3, ேமட்டுப்பாைளயம்:,3-

கட்டிடம்

குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு4, லட்சுமிபுரம் காலனி:,999-
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அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அரசினர்

1-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, ெவள்ேளாடு அண்ணாநகர்:,2-

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளாடு638112, குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு4, ெகாம்மைன:,3-குமாரவலசு
ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
அைறஎண்.6

Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு4, ெவள்ேளாடு காந்தி நகர்:,4-குமாரவலசு
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4, ெவள்ேளாடு திருமைலசாமி காலனி:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

297

297

அரசினர்

1-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4, ராக்கிசாம்பாைளயம்:,2-

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளாடு638112, குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4, சி.எஸ்.ஐ காலனி:,999வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
298
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அைறஎண் 7
அரசு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு5, சிறுவங்காட்டுவலசு:,2-

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெவள்ேளாடு638112, குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு5, பள்ளபாைளயம்:,3-குமாரவலசு
வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதிஅைறஎண்.35
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு5, ேசடர்பாைளயம்:,4-குமாரவலசு (வ.கி)
மற்றும் (ஊ)வார்டு5, குமாரவலசு:,5-குமாரவலசு (வ.கி) மற்றும்
(ஊ)வார்டு5, நல்லண்ணம் பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 78 of 79

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

ï£÷¢ : 16/11/2020
Þìñ¢ : . ERODE

சி.கதிரவன் இ.ஆ.ப

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢

ðè¢èñ¢ âí¢ : 79 of 79

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

5

