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3

4

ேஜசீஸ் ெமட்rக் ேமல்

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அண்ணா நகர்:,2-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

நிைலப்பள்ளி மூலப்பாைளயம் 6

ஸ்ேடட்ேபங்க் நகர் வடக்கு:,3-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆசிrயர்

புதூர், கிழக்கு பார்த்த தார்சு

நகர்:,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÷¢

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 12ம் வகுப்பு
2

2

ி
ேஜசீஸ் ெமட்rக் ேமல்

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அம்மன் நகர்:,2-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

நிைலப்பள்ளி மூலப்பாைளயம் 6

ஸ்ேடட்ேபங்க் நகர் ெதற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

புதூர், கிழக்கு பார்த்த தார்சு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி ஆசிrயா்கள்
3

3

ேஜசீஸ் ெமட்rக் ேமல்

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அேசாக் நகர் ஆர்.எம். நகர் கதவு எண் 1

நிைலப்பள்ளி மூலப்பாைளயம் 6

முதல் 277 வைர:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

புதூர், கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி 12ம் வகுப்பு பி
4

4

ப்
ேஜசீஸ் ெமட்rக் ேமல்

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அேசாக் நகர் ஆர்.எம். நகர் கதவு எண்

நிைலப்பள்ளி மூலப்பாைளயம் 6

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

புதூர், கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம்

வாக்காளர்கள்:

ெதற்கு பகுதி 12ம் வகுப்பு பி1
ப்
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபrயெசட்டிபாைளயம்,ஈ.பி.நகர்:,999-

ெபrயெசட்டிபாைளயம் 638002,

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÷¢

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

ேமற்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபrயெசட்டிபாைளயம்,ஈ.பி.நகர்:,999-

ெபrயெசட்டிபாைளயம் 638002,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சஞ்சய்நகர்:,2-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

ெபrயெசட்டிபாைளயம் 638002,

ஸ்ேடட்பாங்க் நகர்:,3-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அண்ணாநகர்:,4-புதூர்

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

ேமற்குப் பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி

வாக்காளர்கள் :
1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெநாச்சிக்காட்டுவலசு:,999-அயல்நாடு வாழ்

6புதூர் 638002, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி 6

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சின்னகருக்கம்பாைளயம்:,2-புதூர் (வ.கி)

புதூர் 638002, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

மற்றும் (ஊ), சுப்பராயவலசு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ெபாதுநூலகம் 6 புதூர் 638002,

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), லட்சுமி நகர் (ஆதி திராவிடர் காலனி):,2-

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஈ.பி.காலனி , ேசாலார்:,3-புதூர் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ), கருக்கம்பாைளயம் ஆதி திராவிடர் காலனி:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆைணக்கல்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு

நிைலப்பள்ளிஆைணக்கல்பாைளயம்- வாழ் வாக்காளர்கள், -:
638002, வடக்கு பார்த்த
12

12

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆைணக்கல்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு

நிைலப்பள்ளிஆைணக்கல்பாைளயம்6 வாழ் வாக்காளர்கள், -:

13

14

15

13

14

15

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு

கட்டிடம் ேமற்கு பிளாக்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடு
38002, வடக்கு பார்த்த
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தார்சு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப்

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கரும்பாைற:,2-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

பள்ளி ஆைணக்கல்பாைளயம்

வாய்க்கால்கைர:,3-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஈ.பி.நகர்:,999-அயல்நாடு

638002, வடக்கு பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.து.பள்ளி பச்சபாளி - 6 புதூர்

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பச்சப்பாளி:,999-அயல்நாடு வாழ்

638002, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
ஊ.ஒ.து.பள்ளி பச்சபாளி - 6 புதூர்

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேராஜா நகர்:,2-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

638002, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

ெநாச்சிப்பாைளயம்:,3-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெநாச்சிக்காட்டு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

வலசு:,4-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ைவயாபுr நகர்:,999-அயல்நாடு

அங்கான்வாடி ைமயம்

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 3 of 91

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
100 ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢

1

2

16

16

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

ஊ.ஒ.து.பள்ளி பச்சபாளி - 46 புதூர்

1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெநாச்சிப்பாைளயம், பச்சப்பாளி:,999-

638002, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம்
17

17

19

18

19

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பகுதி தைலைம

ஆசிrயர் அைற
ெபாது ேசைவ ைமயம்

6-

புதூர்638002, ெதற்குப்பார்த்த
18

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
-:

தார்சுக்கட்டிடம்
அங்கான்வாடி ைமயம் 6-புதூர்638002, 1-புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெவள்ளாளபாைளயம்:,2-புதூர் (வ.கி)
கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

மற்றும் (ஊ), குதிைரப்பாளி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
1-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), லக்காபுரம்

லக்காபுரம்638002, வடக்குப் பார்த்த

ஈபிஆபீஸ்வதி:,2-புஞ்ைச
ீ
லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), புதுவலசு

தார்சுக்கட்டிடம் நடுவில்பகுதி

முத்தூர்ேராடு:,3-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ),

Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
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லக்காபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
20

21

20

21

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), கிழக்குத்ெதரு

லக்காபுரம்638002, வடக்குப் பார்த்த

கனகபுரம்ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

தார்சுக் கட்டிடம் நடுவில் பகுதி

வாக்காளர்கள்:

ஊ.ஒ.நடுநிைலபபள்ளி நகராட்சி

1-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), சி.எஸ்.ஐ. காலனி:,2-

நகர் லக்காபுரம், ெதற்கு பார்த்த

புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), சாணார்ேமடு:,999-

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
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ஊ.ஒ.நடுநிைலபபள்ளி நகராட்சி

1-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), ேராஜாநகர்:,2-புஞ்ைச

நகர் லக்காபுரம், ெதற்குப்

லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), எம்.ஜி.ஆர் வதி:,3-புஞ்ைச
ீ

பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), நகராட்சி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ. ஒ.ஆரம்பபள்ளி

வாக்காளர்கள் :
1-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), லக்காபுரம்,புதுவலசு:,999-

லக்காபுரம்638002, வடக்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
ஊ. ஒ.ஆரம்பபள்ளி

1-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), காட்டூர் ேமற்கு ெதரு:,999-

லக்காபுரம்638002, கிழக்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), கரட்டான் காடு:,999-

லக்காபுரம்-638002, ெதற்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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5
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Ü¬ùî¢¶
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தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
26

26

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), ெகாள்ளுக்காட்டுேமடு:,2-

லக்காபுரம்638002, ெதற்கு பார்த்த

புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), பrசல்துைற:,3-புஞ்ைச

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), ெகாமராபாைளயம் (ஆதி
திராவிடர் காலனி):,4-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ),
விநாயகர் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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3

4

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி நகராட்சிநகர்

1-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), களப்பாைறகாடு, பrசல்

லக்காபுரம் 638002, வடக்கு பார்த்த

துைற:,2-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), இந்திரா நகர்:,3-

தார்சுகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), ேசாலார்புதூர்

ஊஒ.நடுநிைலப்பள்ளி நகராட்சிநகர்

சுள்ளிேமடு: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-புஞ்ைச லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), ேபாக்குவரத்து நகர் ஏ

லக்காபுரம் 638002, வடக்கு பார்த்த

ைடப் வடுகள்:,2-புஞ்ைச
ீ
லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ),

தார்சு கட்டிடம் ைமய பகுதி

ேபாக்குவரத்து நகர் பிைடப் வடுகள்:,3-புஞ்ைச
ீ
லக்காபுரம் (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
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லக்காபுரம் (ஊ), ேபாக்குவரத்து நகர் சி ைடப் வடுகள்:,4-புஞ்ைச
ீ
லக்காபுரம் (வ.கி) லக்காபுரம் (ஊ), பாலுசாமி நகர்:,999-அயல்நாடு
29

29

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ),

சின்னியம்பாைளயம் 638104, ெதற்கு

வடக்கு வதி:,2-நஞ்ைச
ீ
ஊத்துக்குளி (வ.கி)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ), சின்னியம்பாைளயம் நால்ேராடு:,3நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ),
பழனிக்காடு:,4-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி)
முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ), தச்சன்காடு:,999-அயல்நாடு வாழ்
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ),

சின்னியம்பாைளயம் 638104,

அண்ணா நகர்:,2-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி)

ெமயின் ஹால் ெதற்கு பார்த்த

முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ), அம்மன் நகர்:,3-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

(வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ), காந்தி நகர்:,4-நஞ்ைச

Ü¬ùî¢¶
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5
Ü¬ùî¢¶
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ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ), பாரதி நகர்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
31

32

31

32

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் (ஊ),

முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் 638104,

முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் வார்டு2மற்றும்3:,999-அயல்நாடு வாழ்

கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் (ஊ),

ெசன்னப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638104, ெசன்னப்பநாயக்கன்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்
33

33

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ),

சின்னியம்பாைளயம் 638104, வடக்கு

சின்னியம்பாைளயம்பாரதிநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ),

சின்னியம்பாைளயம்638104, வடக்கு

பள்ளக்காட்டுபுதூர்:,2-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

5
Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ), பாரதி நகர்:,3-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி
(வ.கி) முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ), ெபrயார் நகர்:,4-நஞ்ைச
ஊத்துக்குளி (வ.கி) முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் (ஊ),
தாசங்காட்டுபுதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
35

36

35

36

ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தம்பிரான் வலசு:,2-நஞ்ைச

கருந்ேதவன்பாைளயம்638104,

ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கருந்ேதவன்பாைளயம்:,999-

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பக்கம்
ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நஞ்ைச ஊத்துக்குளி:,999-

கருந்ேதவன்பாைளயம்638104,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
37

37

ெதற்கு பக்கம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சாவடிப்பாைளயம் புதூர்

சாவடிப்பாைளயம் புதூர் 638104,

ரயில்ேவ ைலன்:,2-நஞ்ைசஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(சாவடிபாைளயம்புதூர்)கரூர்ெமயின்ேராடு:,3-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி

வடக்கு பிளாக்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), அம்மன் நகர்:,4-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி)
மற்றும் (ஊ), காலனிபுதூர் கரூர் ெமயின்ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ்
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38

38

39

40

39
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நஞ்ைச ஊத்துக்குளி:,2-

சாவடிப்பாைளயம் புதூர் 638104,

நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), விநாயகர் நகர்:,3-நஞ்ைச

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சாவடிப்பாைளயம்:,4-நஞ்ைச

வடக்கு பிளாக்

ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெஜயபிரகாசபுரம்:,999-அயல்நாடு

ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

ழ்
க்
ர் ள்
1-காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (ஊ),

சாவடிப்பாைளயம் புதூர் 638104,

காங்கயம்பாைளயம்:,2-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

ேமற்கு பார்த்த புதிய தார்சு

சாவடிப்பாைளயம் புதூர்(முனியப்பன் கான்ேரட்காரர் வத:,999ீ

கட்டிடம் ெதற்கு ைமய பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எஸ்.பி.எஸ்.பழனிச்சாமி

சாவடிப்பாைளயம் புதூர் 638104,

நகர்:,2-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேகட்டுப்புதூர்:,3-

ேமற்கு பார்த்த புதிய தார்சு

நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எஸ்.ேக.எம்

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

ேராடு(சாவடிப்பாைளயம் ேராடு):,4-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும்

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÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ), கண்மணி நகர் (சாவடிபாைளயம்புதூர்):,999-அயல்நாடு வாழ்
41

41

ஊ. ஒ.துவக்கப்பள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சாமிநாதபுரம்:,2-நஞ்ைச

சாமிநாதபுரம்638104, ேமற்குப்

ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நஞ்ைசஊத்துக்குளி:,999-அயல்நாடு

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ெதற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பகுதி
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42

42
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3

4

ஊ. ஒ.துவக்கப்பள்ளி

1-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நஞ்ைச ஊத்துக்குளி

சாமிநாதபுரம்638104, ேமற்குப்

அண்ணாநகர்:,2-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காந்திநகர்

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 ெதற்கு பகுதி அrஜனகாலனி:,3-நஞ்ைச ஊத்துக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
தாளமைட:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
43

43

ஊ. ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி

1-கஸ்பாேபட்ைட ஆ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நாதகவுண்டன்பாைளயம்

நாதகவுண்டன்பாைளயம்638115,

(கதவு எண் 1 முதல் 150 வைர):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சுக்
கட்டிடம் ெதற்கு பிளாக் வலதுபக்கம்
44

44

ஊ. ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி

1-கஸ்பாேபட்ைட ஆ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நாதகவுண்டன்பாைளயம்

நாதகவுண்டன்பாைளயம்638115,

(கதவு எண் 151 முதல் 300 வைர):,999-அயல்நாடு வாழ்

கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சுக்

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் ெதற்கு பிளாக் இடது
45

45

க் ம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி

1-கஸ்பாேபட்ைட ஆ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வரப்பம்பாைளயம்:,2ீ

நாதகவுண்டன்பாைளயம்638115,

கஸ்பாேபட்ைட ஆ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆலங்காட்டு வலசு:,999-

கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் வடக்கு பிளாக்
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அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கஸ்பா

1-கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கஸ்பா ேபட்ைட:,999-

ேபட்ைட638115, வடக்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கஸ்பா

1-கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கஸ்பா ேபட்ைட:,999-

ேபட்ைட638115, வடக்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி கஸ்பா

1-கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கஸ்பா ேபட்ைட:,999-

ேபட்ைட638115, ெதற்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சுக் கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எைளயாம்பாைளயம்:,999-

எைளயாம்பாைளயம் 638115, ேமற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

பார்த்த புதிய தார்சுக் கட்டிடம்
வடக்கு பிளாக்
50

50

அரசு உதவிெபறும் பள்ளி

1-கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பூலப்பாைளயம்:,2-

பூலப்பாைளயம் 638115, ெதற்கு

கஸ்பாேபட்ைட ஆ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆளிச்சாம்பாைளயம்:,3-

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

கஸ்பாேபட்ைட ஆ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வாவிக்காட்டுவலசு:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி

1-கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கஸ்பா ேபட்ைட 638115, ெதற்கு

கள்ளகவுண்டன்பாைளயம்:,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 தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
52

53

52

53

ஊ. ஒ.துவக்கப்பள்ளி கஸ்பா

1-கஸ்பாேபட்ைட அ (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசல்லப்பம்பாைளயம்:,999-

ேபட்ைட 638115, கிழக்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

தார்சு கட்டிடம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசம்மாண்டாம் வலசு:,2-

கிளியம்பட்டி638112, வடக்கு பார்த்த

துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிளியம்பட்டி:,3-துய்யம்பூந்துைர

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதூர் ெசன்னிமைலபாைளயம்:,4-துய்யம்பூந்துைர
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதூர் ெபருமாபாைளயம்:,5-துய்யம்பூந்துைர
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), காகாத்தான்வலசு:,6-துய்யம்பூந்துைற (வ.கி)
மற்றும் (ஊ), காக்கத்தான்வலசு காலனி:,7-துய்யம்பூந்துைற (வ.கி)
மற்றும் (ஊ), சீரக்காட்டுத்ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 12 of 91

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
100 ெமாடக்குறிச்சி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢

1

2

54

54

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

ஊ. ஒ.துவக்கப்பள்ளி

1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நல்லாந்ெதாழுவு:,2-

சின்னியகவுண்டன்வலசு 638112,

துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நல்லாந்ெதாழுவு காலனி:,3-

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

துய்யம்பூந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சின்னிய கவுண்டன் வலசு:,4-

ேமற்கு பகுதி

துய்யம்பூந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சீனிவாசபுரம்:,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÷¢

துய்யம்பூந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சின்னியகவுண்டன்வலசு
காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
55

55

ஊ. ஒ.து.பள்ளி

1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புங்காட்டு வலசு:,2-

கவுண்டிச்சிபாைளயம்-638115, ெதற்கு துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசங்ேகாடம்பாைளயம்:,3-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நாதக்கவுண்டம்பாைளயம்:,4துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கணபதி பாைளயம்:,5துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பைறயன்காட்டு வலசு:,6துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசங்ேகாடம்பாைளயம் ஆதி
திராவிடர் காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
56

56

ஊ. ஒ.து.பள்ளி

1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கவுண்டச்சிபாைளயம்

கவுண்டிச்சிபாைளயம்-638115, ெதற்கு காலனி:,2-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சம்மந்தபுரம்:,3பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதற்குத்ேதாட்டம்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 13 of 91

:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢

1

2

57

57

58

58

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி டி.

1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), டி.ேமட்டுப்பாைளயம்:,2-

ேமட்டுப்பாைளயம்638112, கிழக்கு

துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சீரங்கம்பாைளயம்:,3-

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காமராஜர் நகர்:,4-

ெதற்கு ைமயப்பகுதி

துய்யம்பூந்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தமிழ்ேமடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி

க்
ர் ள்
1-பூந்துைர ேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ராமாபுரம்:,2-பூந்துைர ேசமூர்

ெபருமாபாைளயம் 638104, ேமற்கு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபருமாபாைளயம்ஆதிதிராவிடர்காலனி:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

பூந்துைர ேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தாமைரப்புதூர்:,4-பூந்துைர

Ü¬ùî¢¶
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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÷¢

ேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆவரங்காடு:,5-பூந்துைற ேசமூர் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ), ெபருமாபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
59

60

59

60

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

2-கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஜீவாநகர்:,1-கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும்

கனகபுரம்638112, வடக்கு பார்த்த

(ஊ), ெகாண்டநாயக்கன்பாைளயம்,பாைறவலசு:,999-அயல்நாடு வாழ்

கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு

வாக்காளர்கள், -:

பிளாக் ேமற்கு பகுதி
ஊ. ஒ.ஆரம்பபள்ளி கனகபுரம்638112

1-கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேவலாங்காட்டுவலசு:,2-கனகபுரம்

, ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் தார்சு

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

கட்டிடம் ேமற்கு பிளாக் கிழக்கு

வாக்காளர்கள், -:,3-கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

பகுதி

குப்பகவுண்டன்பாைளயம்:,4-கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கன்னிமார்
வலசு:,5-கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பணிமைடப்பாைளயம்:
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2
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ஊ. ஒ.ஆரம்பபள்ளி

1-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) கனகபுரம் (ஊ), ெகாமராபாைளயம்:,2-

கனகபுரம்638112 , ேமற்குப் பார்த்த

கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேதவஸ்தானபுரம்:,3-

கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப்

ேவலம்பாைளயம்(வ.கி) கனகபுரம் (ஊ), ேவலம்பாைளயம்:,4-

பகுதி அைற எண் 1

கனகபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேசடர்பாைளயம்:,5-கனகபுரம் (வ.கி)

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

5
Ü¬ùî¢¶
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மற்றும் (ஊ), முத்தணகவுண்டன்வலசு:,999-அயல்நாடு வாழ்
62

62

ஊ. ஒ.ஆரம்பபள்ளி கனகபுரம்638112,

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

ெதற்குப்பார்த்த கூடுதல் தார்சு

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி அைற எண்
63

63

2
ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி

1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு3, ெசங்கரப்பாைளயம்:,2-

ேவலாங்காட்டுவலசு638115, வடக்கு

துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு4, சிவலிங்கபுரம்:,3-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு4, ேவலாங்காட்டுவலசு:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
64

64

ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி

1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு 4,

ேவலாங்காட்டுவலசு638115, வடக்கு

ஆண்டெகாத்தாம்பாைளயம்:,2-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வார்டு 3, ெபாட்டிநாயக்கன் வலசு:,3-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர்
(ஊ) வார்டு 3, திருஞானசம்பந்தபுரம்:,4-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர்
(ஊ) வார்டு 3, ெதாட்டிபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்த

1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ) வார்டு1,

நாயக்கன்பாைளயம்638104, ெதற்கு

ேகாவிந்தநாய்க்கன்பாைளயம்:,2-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) குளூர் (ஊ)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு1, ெகாமராயி வலசு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி குளூர் 638115,

1-அவல்பூந்துைற (வ.கி) குளூர் (ஊ), கந்தசாமி பாைளயம்:,2-

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அவல்பூந்துைற (வ.கி) குளூர் (ஊ), குளூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளிஇ கத்தகிநர்ரு

வாக்காளர்கள் -:
1-அவல்பூந்துைற (வ.கி) குளூர் (ஊ), ேமல்காதக்கிணறு:,2-

638115, வடக்கு பார்த்த தார்சு

அவல்பூந்துைற (வ.கி) குளூர் (ஊ), கீ ழ்காதக்கிணறு:,3-அவல்பூந்துைற

கட்டிடம்

(வ.கி) குளூர் (ஊ), பரமசிவபுரம்:,4-அவல்பூந்துைற (வ.கி) குளூர் (ஊ),

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÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காந்தி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
68

68

ஊ.ஒ.நடு.பள்ளி ேக.ேமட்டுர்

1-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), காமராஜ் வதி
ீ வார்டு3:,2-ெமாடக்குறிச்சி (ேப),

ெமாடக்குறிச்சி 638104, கிழக்கு

ேநரு வதி
ீ வார்டு3:,3-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), பகவதி நகர் வார்டு5:,4-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெமாடக்குறிச்சி (ேப), அண்ணா வதி
ீ வார்டு3:,5-ெமாடக்குறிச்சி (ேப),
பாரதியார் வதி
ீ வார்டு3:,6-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), காந்தி வதி
ீ வார்டு3:,999ல்

டு

ழ்

க்

ர் ள்
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69

69
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3

4

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி பஞ்சலிங்கபுரம்
ெமாடக்குறிச்சி638104, வடக்கு
பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), திருவள்ளுவர் வதி
ீ வார்டு4:,2-ெமாடக்குறிச்சி
(ேப), ேநதாஜி வதி
ீ வார்டு4:,3-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), குமாரசாமி வதி
ீ

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÷¢

வார்டு5:,4-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), பஞ்சலிங்கபுரம் வார்டு4:,5ெமாடக்குறிச்சி (ேப), கம்பர் வதி
ீ வார்டு5:,6-ெமாடக்குறிச்சி (ேப),
அருணகிr வதி
ீ வார்டு5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

70

70

அரசுஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), தூரபாைளயம் அrசனகாலனி வார்டு5:,2-

ெமாடக்குறிச்சி638104, ேமற்கு

ெமாடக்குறிச்சி (ேப), தூரப்பாைளயம்பாரதியார்வதிவார்டு5:,3ீ

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைறஎண்.11 ெமாடக்குறிச்சி (ேப), அண்ணா வதி
ீ வார்டு8:,4-ெமாடக்குறிச்சி (ேப),
காந்திவதி
ீ வார்டு13:,5-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), காமராஜர் வதி
ீ வார்டு5:,6ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேலாகியா வதி
ீ வார்டு5:,7-ெமாடக்குறிச்சி (ேப),
கஸ்தூrபாய் வதி
ீ வார்டு7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), பாரதியார் வதி,ஓலப்பாைளயம்
ீ
வார்டு6:,2-

ெமாடக்குறிச்சி638104, கிழக்குப்

ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேநரு வதிஊனாம்பாைளயம்
ீ
வார்டு5:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதன் பகுதி

ெமாடக்குறிச்சி (ேப), திருவள்ளுவர்வதி,ஓலப்பாைளயம்
ீ
வார்டு 7:,4-

அைறஎண்.4

ெமாடக்குறிச்சி (ேப), வ.உ.சி. வதி
ீ ஓலப்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு6:,5-

ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேநதாஜிவதிஓலப்பாைளயம்
ீ
வார்டு6:,6ெமாடக்குறிச்சி (ேப), திருவள்ளுவர்வதி
ீ பூலக்காடு வார்டு6:,7ெமாடக்குறிச்சி (ேப), காந்திஜிவதிெபருமாபாைளயம்
ீ
வார்டு6:,99972

73

72

73

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

1-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேநதாஜி வதி
ீ வார்டு10:,2-ெமாடக்குறிச்சி (ேப),

ெமாடக்குறிச்சி638104, கிழக்கு

காந்திஜி வதி
ீ வார்டு9:,3-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேநரு வதி
ீ வார்டு9:,4-

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ைமயபகுதி

ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேலாகியா வதி
ீ வார்டு10:,5-ெமாடக்குறிச்சி (ேப),

அைற எண்.2

ெவள்ளியங்காட்டு புதூர் வார்டு10:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ஆலாங்காட்டு வலசு வார்டு9:,2-ெமாடக்குறிச்சி

ெமாடக்குறிச்சி638104, ேமற்கு

(ேப), காந்தி வதி
ீ வார்டு13:,3-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), பாரதியார் வதி
ீ

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

வார்டு13:,4-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), காமராஜர் வதி
ீ வார்டு15:,5-

நடுபக்கத்தில் பகுதி அைற எண் 09

ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேநரு வதி
ீ வார்டு15:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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5

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு1, வ.உ.சி. ெதரு:,2-ெமாடக்குறிச்சி (ேப)

ெமாடக்குறிச்சி638104, கிழக்கு

வார்டு1, ெசலம்பகவுண்டம் பாைளயம்:,3-ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு1,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதன் பகுதி

ெசலம்பகவுண்டம்பாைளயம்காமராஜ் வதி:,4-ெமாடக்குறிச்சி
ீ
(ேப)

அைறஎண்.1

வார்டு9, ெசலம்ப கவுண்டன்ேநருவதி:,5-ெமாடக்குறிச்சி
ீ
(ேப) வார்டு12,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஆலுத்துப்பாைளயம்ேநதாஜி வதி:,6-ெமாடக்குறிச்சி
ீ
(ேப) வார்டு12,
ஆலுத்துப்பாைளயம்அண்ணா வதி:,7-ெமாடக்குறிச்சி
ீ
(ேப) வார்டு7,
ஆலுத்துப்பாைளயம்திருவள்ளுவர் வதி:,8-ெமாடக்குறிச்சி
ீ
(ேப)
வார்டு12, கவுண்டன் புதூர்:,9-ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு 12,
ஆலுத்துபாைளயம் ேநதாஜி வதி:,10-ெமாடக்குறிச்சி
ீ
(ேப) வார்டு 12,
கrயகாளி நகர் பூந்துைற ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
75

75

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு12, அண்ணமார் நகர்:,2-ெமாடக்குறிச்சி

ெமாடக்குறிச்சி638104, கிழக்கு

(ேப) வார்டு 12, ஆலுத்துப்பாைளயம் காந்திஜி வதி:,3-ெமாடக்குறிச்சி
ீ

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமயபகுதி

(ேப) வார்டு 7, ஆலுத்து பாைளயம் திருவள்ளூவர் வதி:,4ீ

அைற எண்.3

ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு11, ேநருவதி
ீ

மஞ்ச்காட்டுவலசு:,5-

ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு12, காந்திவதி
ீ மஞ்சகாட்டுவலசு:,6ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு12, பாரதியார்வதி
ீ ேவலம்பாைளயம்:,7ெமாடக்குறிச்சி (ேப) வார்டு11, காந்திவதி
ீ ேவலம்பாைளயம்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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5

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), திருவள்ளுவர் வதி
ீ வார்டு11:,2-ெமாடக்குறிச்சி

ெமாடக்குறிச்சி638104, கிழக்குப்

(ேப), ேலாகியா வதி
ீ வார்டு14:,3-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), வ.உ.சி.

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

வார்டு14:,4-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), மஞ்சக்காட்டு வலசு வார்டு14:,5-

பகுதி அைற எண் 08

ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேவலம் பாைளயம் வார்டு11:,6-ெமாடக்குறிச்சி
(ேப), ேவலம்பாைளயம் திருவள்ளுவர் வதி
ீ

வதி
ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 11:,7-

ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேவலம்பாைளயம் வார்டு 11:,8-ெமாடக்குறிச்சி
(ேப), ேநரு வதி
ீ யுகம்பாலிகாட்டுவலசுவார்டு 11:,9-ெமாடக்குறிச்சி
(ேப), காந்திவதி
ீ மஞ்சக்காட்டு வலசு வார்டு 14:,10-ெமாடக்குறிச்சி
(ேப), ேநரு வதி
ீ மஞ்சக்காட்டுவலசு வார்டு 14:,999-அயல்நாடு வாழ்
77

78

77

78

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி

வாக்காளர்கள் :
1-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேலாகியா வதி
ீ வார்டு1:,2-ெமாடக்குறிச்சி (ேப),

ெமாடக்குறிச்சி638104, ெதற்கு

பாரதியார் வதி
ீ வார்டு1:,3-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேலாகியாவதி
ீ

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமயபகுதி

ஊஞ்சப்பாைளயம் வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைற எண் 9
ஊ.ஒ.நடு.பள்ளி ேக.ேமட்டுர்

1-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), காந்தி வதி
ீ வார்டு2:,2-ெமாடக்குறிச்சி (ேப),

ெமாடக்குறிச்சி638104, ெதற்கு

ேநரு வதி
ீ வார்டு2:,3-ெமாடக்குறிச்சி (ேப), ேநதாஜி வதி
ீ வார்டு2:,4-

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு

ெமாடக்குறிச்சி (ேப), அம்ேபத்கார் வதி
ீ வார்டு2:,5-ெமாடக்குறிச்சி (ேப),

பகுதி

ேநதாஜி வதி
ீ காட்டுப்பாைளயம் வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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79

79

80
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3

4

ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி

1-புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ),

சாணார்பாைளயம்638153, வடக்கு

நஞ்சப்பகவுண்டன்புதூர்:,2-புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ),

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்
ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி

காட்டூர்: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
1-புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ), ெகாளத்துபாைளயம்:,2-

சாணார்பாைளயம்638153, ெதற்கு

புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ), ேகட்டுப்புதூர்:,3-

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் ேமற்கு

புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ), நால்ேராடு:,4-

பகுதி

புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ), இந்திராகாந்திபுரம்:,999-

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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Ü¬ùî¢¶
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அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
81

81

ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி

1-புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ),

சாணார்பாைளயம்638153, ெதற்கு

ேவலம்பாைளயம்கிழக்கு:,2-புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி (ஊ), சின்னம்மாபுரம்:,3-புஞ்ைசக்காள மங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ),
சாணார் பாைளயம்:,4-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ),
ேவலம்பாைளயம்ேமற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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1

2

3

82

82

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ),

கண்ணுைடயாம்பாைளயம்638153,

கண்ணுைடயாம்பாைளயம்

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ), முத்தாயிபாைளயம்:,3-

ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,2-

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

5
Ü¬ùî¢¶
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புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ), கண்ணுைடயாம்பாைளயம்
புதூர்:,4-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ),
கண்ணுைடயாம்பாைளயம்:,5-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும்
(ஊ), கண்ணுைடயாம்பாைளயம் அrசனெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்
83

83

வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-நஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ), மன்னாதம்பாைளயம்

மன்னாதம்பாைளயம்638153,

ேமற்கு:,2-நஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ), அய்யன்கலம்:,3-

வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

நஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ), ெசம்புளியாம்பாைளயம்:,4-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) மற்றும் (ஊ), மன்னாதாம்பாைளயம்
கிழக்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
84

84

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),

கணபதிபாைளயம் 638153, கிழக்கு

கனம்பில்புதூர்:,2-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

குமாரசாமிபுரம்:,3-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),

பகுதி அைற எண்.5

பச்சாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),

கணபதிபாைளயம் 638153, கிழக்கு

பச்சாம்பாைளயம் காட்டுவலவு:,2-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைறஎண்

கணபதிபாைளயம் (ஊ), உத்தண்டிபாைளயம் கிழக்கு:,3-

4 ைமய பகுதி

புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),

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

5
Ü¬ùî¢¶
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உத்தண்டிபாைளயம் வடக்கு:,4-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி)
கணபதிபாைளயம் (ஊ), உத்தண்டிபாைளயம் ஏ.டி. காலனி:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
86

86

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),

கணபதிபாைளயம் 638153, ேமற்கு

சாக்கவுண்டன்பாைளயம்:,2-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைறஎண் 11 கணபதிபாைளயம் (ஊ), கணபதிபாைளயம்:,3-புஞ்ைசகாளமங்கலம்
(வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ), கணபதிபாைளயம் சைப:,99987

87

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),

கணபதிபாைளயம் 638153, ேமற்கு

எம்.ஜி.ஆர்.நகர்:,2-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் அைறஎண்

நால்ேராடு:,3-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),

12

ெகாைடஊஞ்சல்காடு:,4-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி)
கணபதிபாைளயம் (ஊ), பாரதி நகர்:,5-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி)
கணபதிபாைளயம் ஊ, காமராஜபுரம்:,6-புஞ்ைசகாளமங்கலம்
(வ,கி)கணபதிபாைளயம் (ஊ), வடிேவல்நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
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அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),

கணபதிபாைளயம் 638153, கிழக்கு

ஆயிக்கவுண்டன் பாைளயம்:,2-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கணபதிபாைளயம் (ஊ), ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் காந்திநகர்:,3-

Ü¬ùî¢¶
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5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),
ெசம்பாகவுண்டன்வலசு:,4-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி)
கணபதிபாைளயம் (ஊ), ஆயிக்கவுண்டம்பாைளயம் ேமற்கு:,99989

89

அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி) கணபதிபாைளயம் (ஊ),

கணபதிபாைளயம் 638153, கிழக்கு

கருப்பக்கவுண்டன் பாைளயம்:,2-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கணபதிபாைளயம் (ஊ), எடக்காடு:,3-புஞ்ைசகாளமங்கலம் (வ,கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கணபதிபாைளயம் (ஊ), ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் ெதற்கு:,99990

90

ஊ. ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-தானத்தாம் பாைளயம் (வ.கி) ஈஞ்சம்பள்ளி (ஊ), தானத்தாம்

ெபrயெவத்திபாைளயம்638104,

பாைளயம்:,2-தானத்தாம் பாைளயம் (வ.கி) ஈஞ்சம்பள்ளி (ஊ),

ெதற்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

தானத்தாம்பாைளயம் அrஜன ெதரு:,3-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்
(ஊ), ெபrயெவத்தி பாைளயம்:,4-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ),
சின்னெவத்திபாைளயம்:,5-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ),
ெவள்ைளபாைறயூர்:,6-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ),
முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம்அருந்ததியர்ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:
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ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி

1-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கூத்தம்பாைளயம் அrசனெதரு:,2-

ெபான்னம்பாைளயம் 638104, ,

ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கூத்தம்பாைளயம்:,3-ஈஞ்சம்பள்ளி

கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருகன்சாவடி:,4-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்

ெதற்கு பகுதி

(ஊ), ஒடக்காட்டுவலசு:,5-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதற்கு

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÷¢

ெபான்னம்பாைளயம்:,6-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு
ெபான்னம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
92

92

ஊ. ஒ.

1-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்:,2-

ஆரம்பப்பள்ளி,ெபான்னம்பாைளயம்

ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்யாணிபுரம்:,3-ஈஞ்சம்பள்ளி

638104, , கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), மடத்துப்பாைளயம் அrஜனெதரு:,4-ஈஞ்சம்பள்ளி

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), மடத்துப்பாைளயம்:,5-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ), பூசாrபாைளயம்:,6-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாமரம்
பாைளயம்:,7-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெவப்பிலி:,8ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காந்திநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:
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சாரதாவித்யாலயாநிதிஉதவிஆரம்பப 1-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசங்ேகாடகவுண்டன் புதூர்:,2ள்ளி. கீ ரமைட638104, , கிழக்கு

ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வாத்தியார்காட்டு வலசு:,3-

பார்த்த ஆஸ்ெபட்டாசீட் கட்டிடம்

ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புறாப்பாளிக் காட்டுவலசு:,4-

வ.ப

ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கீ ரமைட:,5-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி)

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÷¢

மற்றும் (ஊ), கீ ரமைட அrசன ெதரு:,6-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ), ராக்கியாபாைளயம் ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,7-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி)
மற்றும் (ஊ), ராக்கியாபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 94

94

சாரதாவித்யாலயாநிதிஉதவிஆரம்பப 1-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), களத்துமின்னல் பாைளயம்
ள்ளி. கீ ரமைட638104, , கிழக்கு

அrசனத் ெதரு:,2-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

பார்த்த ஆஸ்ெபட்டாசீட் கட்டிடம்

களத்துமின்னப்பாைளயம்:,3-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

ெத.ப

ெசட்டிகுட்ைட வலசு:,4-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சரவணபுரம்:,5-ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சரள்காட்டு புதூர்:,6ஈஞ்சம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேநரு நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
95

95

ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ), அய்யகவுண்டாம்

அய்யகவுண்டான்பாைளயம்,

பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

எழுமாத்தூர் - 638104, , ெதற்கு
பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற
ண்

ி க்

ி
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ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி,

1-எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ), ெசல்லப்ப கவுண்டன்

பாண்டிபாைளயம், எழுமாத்தூா் -

வலசு:,2-எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ), பாரதி நகர்:,3-

638104, , கிழக்கு பார்த்த தார்சு

எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ), சின்னசாமிபுரம்:,999-

கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:,4-
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5
Ü¬ùî¢¶
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எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ), குட்டக்காட்டுவலசு:,5எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ), பாண்டியம் பாைளயம்:
97

98

97

98

ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி,

999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,1-எழுமாத்துார் (வ.கி)

ஆனந்தம்பாைளயம்638104, , வடக்கு

ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ), கrயாக்கவுண்டன் வலசு:,2-எழுமாத்துார்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ), ஆனந்தம் பாைளயம்:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ), ெசல்லாத்தா

ெசல்லாத்தாபாைளயம்,எழுமாத்தூா் - பாைளயம்:,2-எழுமாத்துார் (வ.கி) ஆனந்தம்பாைளயம் (ஊ),
638104 , கிழக்கு பார்த்த தார்சு
99

99

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதாட்டிபாைளயம் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம்
ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), லிங்ககவுண்டன் வலசு:,2-

பூந்துைறேசமூர் 638115, , வடக்கு

பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பனங்காட்டு வலசு:,3-

பார்த்த கூடுதல் தார்சு கட்டிடம்

பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புளியங்காட்டு வலசு:,4-

வடக்கு பகுதி

பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசல்லகுமாரபாைளயம்:,5பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நrக்காட்டு வலசு:,6பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருங்ைககாட்டு வலசு:,999-
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ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேசமூர்அrசன காலனி:,2-

பூந்துைறேசமூர்638115, , வடக்கு

பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கருக்கன்வலசு பைறயர்ெதரு:,3-

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கருக்கன்வலசு:,4-பூந்துைறேசமூர்

Ü¬ùî¢¶
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5
Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேசமூர்:,5-பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
குரங்கன்பள்ளம்:,6-பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
ேசமூர்புதுஅrசனகாலனி:,7-பூந்துைறேசமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
மட்டைற:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
101

101

அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

1-அவல்பூந்துைற (ேப), வடக்கு வதி
ீ வார்டு 1:,2-அவல்பூந்துைற (ேப),

அவல்பூந்துைற638115, , ேமற்குப்

ஈஸ்வரன்ேகாவில் வதி
ீ வார்டு1:,3-அவல்பூந்துைற (ேப), கிழக்குவதி
ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு அஎ.- வார்டு1:,4-அவல்பூந்துைற (ேப), முத்துகுமாரசாமிேகாயில்வதி
ீ
7 சி பிளாக்
102

102

வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,அவல்பூந் 1-அவல்பூந்துைற (ேப), ெதற்கு வதி
ீ வார்டு1:,2-அவல்பூந்துைற (ேப),
துைற638115, , கிழக்கு பார்த்த தார்சு

பாரதி ெதரு வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் ேமற்குஅ.எ.9 சி பிளாக்
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3

4

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 1, உடுப்பாைற ெவள்ளியம்பாைளயம்:,2-

ேசாளிபாைளயம்638115, , வடக்குப்

அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு2, ேசாளிபாைளயம் ெமயின் ேராடு:,3-

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு4, ேசாளிபாைளயம் அrசனத்ெதரு:,4-

கிழக்குப்பகுதி

அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு2, ெசங்காட்டு வலசு ேமற்கு ெதரு:,5-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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5
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அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு2, ெசங்காட்டு வலசு கிழக்கு ெதரு:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
104

104

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு3, வடக்கு ெவள்ளியம்பாைளயம்

ேசாளிபாைளயம்638115, , ெதற்கு

பைழயெதரு:,2-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு3, வடக்கு ெவள்ளியம்

பார்த்த கூடுதல் தார்சு கட்டிடம்

பாைளயம் புதிய ெதரு:,3-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு3, வடக்கு
ெவள்ளியம்பாைளயம் அrசனெதரு:,4-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு3,
ெசங்ேகாடம் பாைளயம் ெமயின் வதி:,5-அவல்பூந்துைற
ீ
(ேப) வார்டு2,
காளிபாைளயம் ெமயின் வதி:,6-அவல்பூந்துைற
ீ
(ேப) வார்டு2,
காளிபாைளயம் அrசனத்ெதரு:,7-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு4,
பள்ளபாைளயம் ெமயின் வதி:,8-அவல்பூந்துைற
ீ
(ேப) வார்டு4,
பள்ளபாைளயம் கிழக்குத்ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,

1-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 5, ெசம்மண்குழிக்காட்டு வலசு:,2-

ெசம்மண்குழிகாட்டுவலசு638115, ,

அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 6, குப்பகவுண்டன் வலசு:,3-

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 6, ெபாங்காளி வலசு:,4-அவல்பூந்துைற

கிழக்கு பகுதி

(ேப) வார்டு 5, பழனிக்கவுண்டன் வலசு:,5-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5, ேவலாயுதம் பாைளயம்:,6-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 5,
புதுப்பாைளயம்:,7-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 5, புதுப்பாைளயம்
அrசன காலனி:,8-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 6, குள்ளக்கவுண்டன்
வலசு:,9-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 5, மின்னக்காட்டு வலசு:,10அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு 5, மின்னக்காட்டு வலசு அrஜன
106

106

ஊ. ஒ. ஆரம்பப் பள்ளி,

காலனி: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு8, காரூத்துப்பாைளயம்:,2-

காரூத்துப்பாைளயம்638115, , ெதற்கு

அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு7, எரப்பம்பாைளயம்:,3-அவல்பூந்துைற

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி (ேப) வார்டு7, எரப்பம்பாைளயம் அrசன காலனி:,4-அவல்பூந்துைற
(ேப) வார்டு7, எரப்பம்பாைளயம் ெசாட்ைட வதி:,5-அவல்பூந்துைற
ீ
(ேப) வார்டு7, எரப்பம்பாைளயம் பிள்ைளயார்ேகாவில்திட்டு:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
107

107

ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி திருமங்கலம்

1-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு10, திருமங்கலம் ெமயின் வதி:,2ீ

638115, , ெதற்கு பார்த்த தார்சு

அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு10, திருமங்கலம் ேமற்கு வதி:,3ீ

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு10, திருமங்கலம் அrசன
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 30 of 91

:

காலனி:,999-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢

1

2

108

108

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

ஊ. ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு9, பூவாண்டிவலசு:,2-அவல்பூந்துைற (ேப)

காரூத்துப்பாைளயம்638115, , ெதற்கு

வார்டு8, ெசன்னிமைலபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
109

109

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,பள்ளியூத்து638101 1-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு10, பள்ளியூத்துெமயின்வதி:,2ீ
, , வடக்கு பார்த்த கூடுதல் தார்சு

அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு11, பூலக்காடு அrசன ெதரு:,3-

கட்டிடம்

அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு11, ேமட்டூர்மந்ைத:,4-அவல்பூந்துைற (ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு11, ெசங்காடு:,5-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு11, சுள்ளிேமடு:,999110

110

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு13, மந்திrபாைளயம்:,2-அவல்பூந்துைற

ராசாம்பாைளயம்638115, ,

(ேப) வார்டு12, ராசாம்பாைளயம்:,3-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு12,

ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெதற்குெவள்ளியம்பாைளயம்:,4-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு13,

ேமற்கு பகுதி

ஏrக்கருக்கு:,5-அவல்பூந்துைற (ேப) வார்டு13,

Ü¬ùî¢¶
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ராட்ைடசுற்றிபாைளயம்ெமயின்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
111

111

அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,முகாசிஅ 1-முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), முகாசி அனுமன்பள்ளி
னுமன்பள்ளி638101, , வடக்கு

கஸ்பா கதவு எண் 1 முதல் 150 வைர:,2-முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி)

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

மற்றும் (ஊ), சின்ன ெதாட்டிபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

கிழக்கு பகுதி அைற எண் 1

வாக்காளர்கள்

:
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3

4

அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), முகாசி அனுமன்பள்ளி

முகாசிஅனுமன்பள்ளி638101, ,

கஸ்பா கதவு எண் 151 முதல் :,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

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

5
Ü¬ùî¢¶
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கட்டிடம் வடக்கு பகுதி அைற
113

113

ண்
அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி

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

முகாசிஅனுமன்பள்ளி638101, ,

கள்ளகவுண்டன்பாைளயம் அrசன காலனி:,2-முகாசிஅனுமன்பள்ளி

ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), குளத்தூர்:,3-முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்

அைற எண் 19

(ஊ), நஞ்சப்பம்பாைளயம்:,4-முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

ேமற்கு பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெகாப்பாங்காடு:,5-முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
ராயபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
114

114

அரசினர்உயர்நிைலப்பள்ளி,

1-முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேகாவில்பாைளயம்:,2-

முகாசிஅனுமன்பள்ளி638101, ,

முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

பவளாத்தாகவுண்டன்வலசு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்கு பகுதி அைற எண் 12
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3

4

அரசினர்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

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

முகாசிஅனுமன்பள்ளி638101, ,

ெகாத்துமுட்டிபாைளயம்:,2-முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அஞ்சுராம்பாைளயம்:,3-முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கிழக்கு பகுதி அைற எண்.12

வில்லக்காட்டுப்புதூர்:,4-முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெசன்னிபாளிஅrசனகாலனி:,5-முகாசிஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ), ெகா.மு.பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
116

116

ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி,

1-அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ),

ஊஞ்சப்பாைளயம்638101, , ெதற்கு

அஞ்சுராம்பாைளயம்:,2-அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி)

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் அைறஎண்

அனுமன்பள்ளி (ஊ), அமராவதிபாைளயம்:,3-

1

அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மாப்பிள்ைளகவுண்டன் ேதாட்டம்:,4-அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி)
அனுமன்பள்ளி (ஊ), ெவள்ளிவலசு:,999-அயல்நாடு வாழ்
117

117

ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி,

1-அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ),

ஊஞ்சப்பாைளயம்638101, , ெதற்கு

ஊஞ்சப்பாைளயம்:,2-அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் அைற

(ஊ), பைழய பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

எண் 2

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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3

4

பாரதி கல்விநிைலயம் அரசுஉதவி

1-அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ),

ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி

பவளாத்தாகவுண்டன் வலசு:,2-அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி)

ேவமாண்டம்பாைளயம், , வடக்குப்

அனுமன்பள்ளி (ஊ), குடுமியாம்பாைளயம்:,3-

பார்த்த பைழய ஓட்டு வில்ைலக்

அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி ஊ,

கட்டிடம்

குடும்மியாம்பாைளயம் அrசனகாலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்

பாரதி கல்விநிைலயம் அரசுஉதவி

1-அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ), மாப்பிள்ைள

ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி

ெபrயபாைளயம்:,2-அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி

ேவமாண்டம்பாைளயம், , வடக்கு

(ஊ), ேவமாண்டம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த பைழய ஒட்டுவில்ைல
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
120

120

பாரதி கல்விநிைலயம் அரசுஉதவி

1-அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ), அண்ணா

ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி

நகர்:,2-அட்டவைனஅனுமன்பள்ளி (வ.கி) அனுமன்பள்ளி (ஊ),

ேவமாண்டம்பாைளயம், , வடக்கு

ஓம்சக்தி நகர் சங்கரன் காடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த பைழய ஒட்டுவில்ைல
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, தண்ணர்பந்தல்
ீ

1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ),

கண்டிகாட்டுவலசு-638115, , வடக்கு

ெபrயமணியம்பாைளயம்:,2-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வலசு (ஊ), சின்னமணியம்பாைளயம்:,3-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி)
கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ), ெகாமாரவலசு:,4-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி)
கண்டிக்காட்டுவலசு(ஊ), ெகாமாரவலசு:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:
122

122

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,

1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ),

கண்டிகாட்டுவலசு-638115, , ெதற்கு

எல்ைலக்காட்டுபுதூர்:,2-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி (ஊ), கண்டிக்காட்டு வலசு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
123

123

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,ெபான்னாத்தா 1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) வார்டு,
வலசு638115, , கிழக்குப்பார்த்த தார்சு

புதுெவள்ளியம்பாைளயம்:,2-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு

கட்டிடம்

வலசு (ஊ) வார்டு, அருவங்காட்டுவலசு:,3-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி)
கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) வார்டு, ேவலாங்குட்ைட:,999-அயல்நாடு
ழ்

க்

ர் ள்
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,ெபான்னாத்தா 1-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) வார்டு,
வலசு638115, , கிழக்கு பார்த்த தார்சு

ெபான்னாத்தாவலசு:,2-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

(ஊ) வார்டு, ெதக்கலூர்:,3-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு
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(ஊ) வார்டு, ெவள்ளகவுண்டன் வலசு:,4-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி)
கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) வார்டு, ெசங்காட்டுப்புதூர்:,5துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு வலசு (ஊ) வார்டு,
புதுெவள்ளியம்பாைளயம்:,6-துய்யம்பூந்துைர (வ.கி) கண்டிக்காட்டு
125

125

வலசு (ஊ) வார்டு, சின்னகிணத்துபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,

1-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெவள்ளெபத்தாம்பாைளயம்

ெவள்ளெபத்தாம்பாைளயம்638115, ,

மைலயடிவாரம்:,2-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெவள்ளெபத்தாம்பாைளயம் சக்கிலியர் ெதரு:,3-ேவலம்பாைளயம்

வடக்கு பகுதி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), இந்திரா நகர்:,4-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ), சங்கேமடு:,5-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
ெவள்ளெபத்தாம்பாைளயம் புதூர்:,6-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ), ெசட்டிநகர்:,7-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
ெவள்ளெபத்தாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), லிங்காத்தாகுட்ைட:,2-

கருமாண்டம்பாைளயம்,

ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

ேவலம்பாைளயம்638104, , வடக்கு

குன்னங்காட்டுவலசுஆதிதிராவிடர்காலனி:,3-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

மற்றும் (ஊ), ஆலாங்காட்டு வலசு:,4-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்
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(ஊ), பூமாண்டம் வலசு:,5-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
கருமாண்டம் பாைளயம்:,6-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
குன்னங்காட்டுவலசு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
127

127

ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

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

60ேவலம்பாைளயம்638104, , வடக்கு

புதுெவள்ளியம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்
128

128

கி அைற
ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காந்திநகர்காலனி:,2-

60ேவலம்பாைளயம்638104, ,

ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

முருங்ைகக்காடுஅம்ேபத்காரர்காலனி:,3-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ), ெவள்ளிவிழாகாலனி:,4-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ), அண்ணாநகர்அrசனகாலனி:,5-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ), ெநாச்சிக்காட்டுவலசு:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-எழுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதாட்டிபாைளயம்:,2-எழுமாத்தூர்

எழுமாத்தூர்638104, , ெதற்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேமட்டுப்பாைளயம் அrசனத்ெதரு:,3-எழுமாத்தூர்

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆத்திக்காட்டுவலசு, ெமாசுவம்பள்ளி:,999-
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அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
130

130

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

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

எழுமாத்தூர்638104, , ெதற்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:
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தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
131

132

133

131

132

133

அரசினா் ேமல்நிைலப் பள்ளி,

1-எழுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேகாட்ைடேமட்டுப்புதூர்:,2-

மண்கரடு, எழுமாத்தூா் - 638104, ,

எழுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அவலூர்:,3-எழுமாத்தூர் (வ.கி)

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

மற்றும் (ஊ), ெபான்னம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

வடக்குப் பகுதி
அரசினா் ேமல்நிைலப் பள்ளி,

வாக்காளர்கள் :
1-எழுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதுப்பாைளயம்:,2-எழுமாத்தூர்

மண்கரடு, எழுமாத்தூா் - 638105, ,

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), கூட்டப்பள்ளி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

-:

ெதற்குப் பகுதி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்

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

பள்ளி,முத்ைதயன்வலசு,

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

எழுமாத்தூா்-638104, , கிழக்கு பார்த்த வாக்காளர்கள், -:
தார்சு கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி,

1-குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கணக்கம்பாைளயம்:,2-குலவிளக்கு

குலவிளக்கு638109, , ெதற்கு பார்த்த

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

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பிளாக்

வாக்காளர்கள், -:

ெபாது ேசைவ ைமயம் ,

1-குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சின்னபாண்டியம்பாைளயம்:,2-

குலவிளக்கு638109, , கிழக்கு பார்த்த

குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), இச்சிக்காடு, நடுத்ேதாட்டம்:,3-

தார்சு கட்டிடம்

குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), உழவன்காட்டுவலசு:,4-குலவிளக்கு
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேகாயில்பாைளயம்:,5-குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும்
(ஊ), ேகாயில்பாைளயம் சக்கிலியர் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
136

136

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி,

1-குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதுப்பாைளயம்:,2-குலவிளக்கு

குலவிளக்கு638109, , வடக்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெமாசுக்கவுண்டன் புதூர்:,3-குலவிளக்கு (வ.கி)

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் ெதற்கு

மற்றும் (ஊ), சாணார் காடு:,4-குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

பகுதி

குலவிளக்கு கஸ்பா:,5-குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
பூசாrபாைளயம்:,6-குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பூசாrபாைளயம்
அrசனத்ெதரு:,7-குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கூட்டு
எல்ைலக்காடு:,8-குலவிளக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
ேமற்குமின்னப்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி,

1-பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேகாயில்பாைளயம்:,2-பழமங்கலம்

மின்னப்பாைளயம் 638109, , ெதற்கு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), காட்டூர்:,3-பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ேகாயில்பாைளயம் அருந்ததியர் குடியிருப்பு:,4-பழமங்கலம் (வ.கி)
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மற்றும் (ஊ), வடுகன் காட்டுபுதூர்:,5-பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
வடக்குபாைளயம் பூச்சக்காடு:,6-பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
பாப்பாவலசு தவசிேதாட்டம்:,7-பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
பழமங்கலம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
138

138

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி,

1-பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதுப்பாைளயம்:,2-பழமங்கலம்

மின்னப்பாைளயம் 638109, , வடக்கு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), குட்டபாைளயம்:,3-பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(ஊ), பழமங்கலம் அrசனத்ெதரு:,4-பழமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

Ü¬ùî¢¶
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மின்னப்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
139

140

139

140

ஊ. ஒ.

1-காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேமற்குப்பாைளயம்:,2-காகம் (வ.கி)

ஆரம்பப்பள்ளி,பாரப்பாைளயம்638109,

மற்றும் (ஊ), குமாரவலசு:,3-காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

, வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

சாணார்பாைளயம்:,4-காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதன்னம்பிள்ைள

ேமற்கு பகுதி
ஊ. ஒ.

புதூர்: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாரப்பாைளயம்அrசனக்காலனி:,2-காகம்

ஆரம்பப்பள்ளி,பாரப்பாைளயம்638109,

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

, வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

கிழக்கு பகுதி
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3

4

ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி,

1-காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேதாக்காதன் வலசு:,2-காகம் (வ.கி)

காகம்638109, , ெதற்கு பார்த்த

மற்றும் (ஊ), காகம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு
142

143

144

142

143

144

பகுதி
ஊ. ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி,

1-காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாளத்துபாைளயம்:,2-காகம் (வ.கி)

காகம்638109, , ெதற்கு பார்த்த

மற்றும் (ஊ), காணியம்பாைளயம்:,3-காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கூடுதல் தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

எல்லப்பாைளயம்:,4-காகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காந்திபுரம்:,999-

பகுதி
அரசினர் நடுநிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-விளக்ேகத்தி (வ.கி)மற்றும் (ஊ), ஓலப்பாைளயம்:,2-விளக்ேகத்தி

விளக்ேகத்தி638109, , கிழக்கு பார்த்த

(வ.கி)மற்றும் (ஊ), சம்பந்தபுரம்:,3-எல்ைலக்காடு (வ.கி)விளக்ேகத்தி

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

(ஊ), எல்ைலக்காடுகஸ்பா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசினர் நடுநிைலப்பள்ளி

1-விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அத்தப்பம்பாைளயம்:,2-

விளக்ேகத்தி638109, , கிழக்கு பார்த்த

விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அண்ணாமைல பாைளயம்:,3-

தார்சு கட்டிடம் ைமய பகுதி

விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), விளக்ேகத்தி
ஆதிதிராவிடர்காலனி:,4-விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
ெகாக்கிrகாட்டுப்புதூர்:,5-விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
விளக்ேகத்தி அrசனக்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அரசினர் நடுநிைலப்பள்ளி

1-விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), விளக்ேகத்தி கஸ்பா:,2-

விளக்ேகத்தி638109, , கிழக்கு பார்த்த

விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), விஜயநகரம்:,3-விளக்ேகத்தி (வ.கி)

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÷¢

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற மற்றும் (ஊ), விளக்ேகத்தி அருந்ததியர் ெதரு:,4-விளக்ேகத்தி (வ.கி)
எண் 2

மற்றும் (ஊ), பச்சாக்கவுண்டன் வலசு:,5-விளக்ேகத்தி (வ.கி) மற்றும்
(ஊ), எல்ைலக்காடுஅrசனகாலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

146

146

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி- 1-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு1, சின்ன கிணத்துபாைளயம்:,2-வடுகபட்டி
638101, வடக்குப் பார்த்த தார்சுக்

(ேப) வார்டு1, வடுகபட்டி புதூர்:,3-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு14, வடுகபட்டி

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

புதூர் காலனி:,4-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு1, பச்சாகுட்ைட:,5-வடுகபட்டி

Ü¬ùî¢¶
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(ேப) வார்டு2, கருமாண்டம்பாைளயம்:,6-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு2,
பச்சாங்காடு:,7-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு2, ெவடிக்காரன்பாைளயம்:,8வடுகபட்டி (ேப) வார்டு2, ெபாங்காளி வலசு:,9-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு3,
அமராவதிபாைளயம்:,10-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு3, நத்தேமடு
காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
147

147

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி- 1-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு4, வடுகபட்டி வடக்கு வதி:,2-வடுகபட்டி
ீ
(ேப)
638101, வடக்குப் பார்த்த தார்சுக்

வார்டு8, பண்ைணக்கிணறு:,3-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு7,

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

பண்ைணக்கிணறு காலனி:,4-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு7,
மாட்டுமைடக்காடு:,5-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு5, இராக்கம்மா புதூர்:,999ல்

டு

ழ்

க்

ர் ள்
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அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி- 1-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8, விேனாபா கிராமம்:,2-வடுகபட்டி (ேப)
638101, , ெதற்கு பார்த்த

வார்டு3, சாமிநாதபுரம் ெதற்கு:,3-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு4, வடுகபட்டி

இரண்டாவது தார்சு கட்டிடம்

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

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி- 1-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு1, ஓடக்காட்டு வலசு:,2-வடுகபட்டி (ேப)
638101, , ெதற்குப் பார்த்த

வார்டு1, ஓடக்காட்டு வலசு காலனி:,3-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு3,

மூன்றாவது தார்சு கட்டிடம்

சாமிநாதபுரம் வடக்கு:,4-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு13, உத்திரங்காட்டுப்
புதூர்:,5-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு
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13, உத்திரங்காட்டுப்புதூர் காலனி:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
150

151

150

151

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,

1-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு 14, ேதவணம் பாைளயம்:,2-வடுகபட்டி (ேப)

தச்சன்க்காட்டுவலசு வடுகப்பட்டி

வார்டு14, ேதவணம்பாைளயம் காலனி:,3-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு14,

டவுன் பஞ்சாயத்து, , கிழக்கு

தச்சன்காட்டு வலசு:,4-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு13, ெஜ.ெஜ. நகர்,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

சின்னப்பா நகர்:,5-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு14, தச்சங்காட்டுவலசு

பகுதி

அrசனகாலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,

1-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு13, ெஜ.ெஜ நகர்:,2-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு14,

தச்சன்க்காட்டுவலசு வடுகப்பட்டி

ேதவணம்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் காலனி:,3-வடுகபட்டி (ேப)

டவுன் பஞ்சாயத்து, , கிழக்கு

வார்டு15, நாகராஜபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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3

4

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி- 1-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு9, எலவநத்தம் ஆதிதிராவிடர்ெதரு:,2638101, , ெதற்கு பார்த்த 4வதுதார்சு

153

153

வடுகபட்டி (ேப) வார்டு9, எலவநத்தம் ெமயின்வதி:,3-வடுகபட்டி
ீ
(ேப)

கட்டிடம்
வார்டு9 ெபrயகாடு: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வடுகப்பட்டி- 1-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு7, வாங்கலாம் வலசு:,2-வடுகபட்டி (ேப)
638101, , வடக்குப் பார்த்த தார்சுக்

வார்டு7, வாங்கலாம் வலசு ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,3-வடுகபட்டி (ேப)

கட்டிடம்

வார்டு7, காட்டுப்பாைளயம்:,4-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8,

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÷¢

வாங்கலாங்காடு:,5-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8, ேகாழிெமாடாக்காடு:,6வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8, புதுக்காடு:,7-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8,
சக்கிலிக்காட்டுத்ேதாட்டம்:,8-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8, எல்ைலக்காட்டு
வலசு:,9-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு8, ஆவrக்கவுண்டன் புதூர்:,999154

154

கஸ்தூrபாநிதிஉ.ஆ.பள்ளி,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

1-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு12, ெஜயராமபுரம்:,2-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு12,

ெஜயராமபுரம்638101, , வடக்கு

கரட்டாங் காட்டுபுதூர்:,3-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு10,

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

கஸ்தூrபாைளயம்:,4-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு12, குட்ைடக்காட்டுப்

கிழக்கு அைற

புதூர்:,5-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு11, கஸ்தூrபா கிராமம்:,6-வடுகபட்டி
(ேப) வார்டு11, தம்பிரான்வலசு:,7-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு11, பண்ைணக்
கிணறு:,8-வடுகப்பட்டி (ேப) வார்டு9, எலவநத்தம்:,999-அயல்நாடு வாழ்
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கஸ்தூrபாநிதிஉ.ஆ.பள்ளி,

1-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு13, கூத்தம்பட்டி:,2-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு13,

ெஜயராமபுரம் 638101, , ேமற்கு

கூத்தம்பட்டி காலனி:,3-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு10, ஞானபுரம்:,4-

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

வடுகபட்டி (ேப) வார்டு10, பாப்பக்கவுண்டன் வலசு:,5-வடுகபட்டி (ேப)

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

வார்டு11, ெதாட்டியங்கிணற்றுப்புதூர்:,6-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு11,
ெதாட்டியங்கிணற்றுப்புதூர் காலனி:,7-வடுகபட்டி (ேப) வார்டு11,
நல்லெசட்டிபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
156

156

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி.

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு:,2-அரச்சலூர்

அரச்சலூர்638101, , கிழக்கு பார்த்த

(ேப) வார்டு3, சந்ைதப்ேபட்ைட ெதரு:,3-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3,

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

கிணற்றுத்ெதரு:,4-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3, நடுவதி:,5-அரச்சலூர்
ீ
(ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு3, ெபாrக்காரர் வதி:,6-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு3, கண்ைணயன்
வதி:,7-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு3, அrசன காலனி:,8-அரச்சலூர் (ேப)
வார்டு3, ெதற்குத்ெதரு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
157

157

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி.

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3, அரச்சலூர் ெமயின் வதி:,2-அரச்சலூர்
ீ
(ேப)

அரச்சலூர்638101, , கிழக்கு பார்த்த

வார்டு3, ேமற்குத்ெதரு:,3-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3,

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அரச்சலூர்ெமயின்வதிஅrசனகாலனி:,4-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு3,
திருவள்ளுவர்நகர்:,5-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு3,
அரச்சலூர்ெதற்குெதரு2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
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அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி.

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு10, ெவட்டுக்காட்டுவலசு ெமயின்ேராடு:,2-

அரச்சலூர்638101, , கிழக்குப்பார்த்த

அரச்சலூர் (ேப) வார்டு10, ெவட்டுக்காட்டுவலசு அrசனத் ெதரு:,3-

தார்சுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அரச்சலூர் (ேப) வார்டு8, நல்லமங்காபாைளயம் அrசனத் ெதரு:,4-

அைறஎண்3

அரச்சலூர் (ேப) வார்டு8, நல்லமங்காபாைளயம் ெதற்கு வதி:,5ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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Ýí¢èÀè¢°
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அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 9, நல்லமங்காபாைளயம் ேமற்கு வதி:,999ீ
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
159

159

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி.

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு8, நாச்சிவலசு அrசனகாலனி ெதற்கு:,2-

அரச்சலூர்638101, , கிழக்குப்பார்த்த

அரச்சலூர் (ேப) வார்டு8, நாச்சிவலசு வடக்கு வதி:,3-அரச்சலூர்
ீ
(ேப)

தார்சுக்கட்டிடம் வடக்குபகுதி

வார்டு8, நாச்சிவலசு குடிநீர்கிணற்று வதி:,4-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு8,

அைறஎண்4

நாச்சிவலசு ெதற்குத்ெதரு:,5-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 8, நாச்சிவலசு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அrஜனகாலனி வடக்குவதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள்,
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
160

160

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி.

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு2, ெகாடுமுடி ெமயின்ேராடு:,2-அரச்சலூர் (ேப)

அரச்சலூர்638101, , கிழக்கு பார்த்த

வார்டு2, முதலியார்காலனி:,3-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு2,

தார்சு கட்டிடம் அைறஎண்10 ெதற்கு

பூசாrயூர்ெமயின்வதி:,4-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு2, பூசாrயூர் நடுவதி:,5ீ

பகுதி

அரச்சலூர் (ேப) வார்டு2, நடுப்பாைளயம்ெமயின்வதி:,6-அரச்சலூர்
ீ
(ேப)
வார்டு2, நடுப்பாைளயம்அrசனகாலனி:,7-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு2,
நடுப்பாைளயம்வடக்குவதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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4

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு7, ெவள்ளிங்கிrபுதூர் ெமயின் ேராடு:,999-

சில்லாங்காட்டுப்புதூர்638101, ,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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ேமற்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல
162

163

162

163

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு6, குள்ளரங்கன்பாைளயம்:,2-அரச்சலூர் (ேப)

சில்லாங்காட்டுப்புதூர்638101, ,

வார்டு7, சில்லாங்காட்டுப்புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

கிழக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு9, ேசனாபதிபாைளயம் நடுத்ெதரு:,2-

ேசனாபதிபாைளயம் 638108, ,

அரச்சலூர் (ேப) வார்டு9, ேசனாபதிபாைளயம்மாதாேகாவில் ெதரு:,3-

வடக்குப் பார்த்த தார்சு

அரச்சலூர் (ேப) வார்டு14, சுள்ளிக்காடு அrசன காலனி:,4-அரச்சலூர்

கட்டிடம்(எஸ்.எஸ்.ஏ)கிழக்குப் பகுதி

(ேப) வார்டு14, ஊதங்காட்டுப்புதூர்:,5-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு14,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அழகுகவுண்டன் வலசு வடக்கு ெதரு:,6-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு14,
அழகுகவுண்டன் வலசு ெதற்கு ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்
164

164

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு7, குள்ளரங்கன்பாைளயம்காலனி:,2-அரச்சலூர்

ேசனாபதிபாைளயம் 638108, ,

(ேப) வார்டு9, கண்ணமாபுரம் ெமயின் வதி:,3-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு11,

வடக்குப் பார்த்த தார்சு

ஓலவலசு கிழக்குெதரு:,4-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு11, ஓலவலசு

கட்டிடம்(எஸ்.எஸ்.ஏ)ேமற்குப் பகுதி

ேமற்குத்ெதரு:,5-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு11, கவுண்டப்ைபயன்காடு
அrசன காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 15, மீ னாட்சிவலசு ெமயின் வதி:,2-அரச்சலூர்
ீ

வரப்பம்பாைளயம்638101,
ீ
, ெதற்கு

(ேப) வார்டு13, கன்னிகாபுரம் ெமயின் வதி:,3-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு13,

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

நல்லிக்கண்டன்வலசு வடக்குவதி:,4-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு13,

கி.பகுதி

நல்லிக்கண்டன்வலசு நடுவதி:,5-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு13,
நல்லிக்கவுண்டன்வலசு ேகாவில்வதி:,6-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு13,
ீ
(ேப) வார்டு13,
நல்லிக்கவுண்டன்வலசு ெதற்குவதி:,7-அரச்சலூர்
நல்லிக்கவுண்டன்வலசு அrசனகாலனி:,8-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 15,
மீ னாட்சிபுரம்:,9-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 1, மீ னாட்சிபுரம்அrசனகாலனி
வடக்கு:,10-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 15, மீ னாட்சிபுரம்அrசனகாலனி
ெதற்கு:,11-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 13,
நல்லிகவுண்டன்வலசுவடக்குவதி
ீ 2:,12-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 13,
நல்லிக்கவுண்டன்வலசு சத்தியபுr:,13-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு 15,
மீ னாட்சிபுரம்பாைறகிணறு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு

15, பத்ைதயம்பாைளயம் மாதா

வரப்பம்பாைளயம்638101,
ீ
, ெதற்கு

ேகாயில்வதி:,2-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு

15, பத்ைதயம்பாைளயம்

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

வடக்குெதரு:,3-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு

15, பத்ைதயம்பாைளயம்

ேமற்கு பகுதி

ெதற்குெதரு:,4-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு2, ஊசிப்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெமயின்ேராடு:,5-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு1, வரப்பம்பாைளயம்
ீ
மாதா
ேகாயில்ெதரு:,6-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு1, வரப்பம்பாைளயம்
ீ
ீ
வடக்குெதரு:,7-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு1, வரப்பம்பாைளயம்
ெதற்குெதரு:,8-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு1, வரப்பம்பாைளயம்
ீ
அrசன
167

167

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
ஊ.ஒ.ஆர.பள்ளி,ஓடாநிைல(ெவ.கா.வ 1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு10, ஓடாநிைல வடக்குவதி:,2-அரச்சலூர்
ீ
(ேப)
லசு)638101, , வடக்கு பார்த்த தார்சு

வார்டு10, ஓடாநிைல எக்ேசஞ் வதி:,3-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு10,

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

ஓடாநிைல ேமல்நிைலத்ெதாட்டி வதி:,4-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு10,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஓடாநிைல ெதற்கு வதி:,5-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு11, வடபழனி
ீ
அrசனகாலனி:,6-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு11, வடபழனி ேமற்கு வதி:,7அரச்சலூர் (ேப) வார்டு10, ஓடாநிைலேமற்குெதரு:,999-அயல்நாடு
168

168

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப்

1-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு12, ெகாமாரபாைளயம்:,2-அரச்சலூர் (ேப)

பள்ளி குமாரபாைளயம், , ெதற்கு

வார்டு12, ெகாமாரபாைளயம் அrசனகாலனி:,3-அரச்சலூர் (ேப)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வார்டு12, புதுவலசு நடு வதி:,4-அரச்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு12,
ெசலாம்பாைளயம் அrசன காலனி:,5-அரச்சலூர் (ேப) வார்டு13,
ே ட்டூர்

டு

ீ ி

ல்
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப்

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

பள்ளி குமாரபாைளயம், , ெதற்கு

ெகாமராபாைளயம்:,2-ெகாங்குைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி சகாயபுரம்:,3-ெகாங்குைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
காசிபாைளயம்:,4-ெகாங்குைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
ெகாமராபாைளயம்ெகாங்குநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாசூர்

1-பாசூர் (ேப) வார்டு11, சாஸ்திrநகர்:,2-பாசூர் (ேப) வார்டு12,

638154, , கிழக்கு பார்த்த தார்சு

ேவங்கியாம்பாைளயம் கூட்டுறவு சங்க வதி:,3-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு12,

கட்டிடம் வகுப்பு அைற எண் 19

ேவங்கியாம்பாைளயம் வட்டக்கல் வலசார் வதி:,4-பாசூர்
ீ
(ேப)
வார்டு12, ேவங்கியாம்பாைளயம் ெமயின் வதி:,5-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு12,
ேவங்கியாம்பாைளயம் சீரங்ககவுண்டர் வதி:,6-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு1,
ேவங்கியாம்பாைளயம் மாrயம்மன்ேகாயில் வதி:,7-பாசூர்
ீ
(ேப)
வார்டு1, அrசனக்காலனி:,8-பாசூர் (ேப) வார்டு1, உரக்கம்ெபனி வதி:,9ீ
பாசூர் (ேப) வார்டு2, ராமசாமி வாத்தியார் வதி:,10-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு2,
ேமட்டுப்பிள்ைளயார் ேகாவில் வதி:,11-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு2, ரங்கசாமி
வதி:,12-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு2, ரயில்ேவஸ்ேடசன் வதி:,13-பாசூர்
ீ
(ேப)
வார்டு2, வடக்குப்புதூர் குப்புசாமி வதி:,14-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு3,
மதுைரவரன்
ீ
ேகாவில் வதி:,15-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு3,
ெசங்ேகாடம்பாைளயம் ெமயின் வதி:,16-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு8, பாசூர்
ெமயின் வதி:,17-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு8, பாசூர் கிராமம்:,18-பாசூர் (ேப)
ீ
ேகாவில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
வார்டு3, மதுைர வரன்
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அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாசூர்

1-பாசூர் (ேப) வார்டு 3, ெமயின்வதி
ீ அrசனக்காலனி:,2-பாசூர் (ேப)

638154, , கிழக்கு பார்த்த தார்சு

வார்டு 3, தனக்ேகாடியார் வதி:,3-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு 3, தபால்ஆபீஸ்

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
18

அைற எண் வதி:,4-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு 3, ைமனர் ெதரு:,5-பாசூர் (ேப) வார்டு 3,
ேமற்குத்ெதரு:,6-பாசூர் (ேப) வார்டு 6, கருமாண்டம்பாைளயம் ெதரு:,7ீ
(ேப) வார்டு 4,
பாசூர் (ேப) வார்டு 4, பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் வதி:,8-பாசூர்
பrசல்துைற வதி:,9-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு 4, நடுஞ்சாைலயார் வதி:,10ீ
பாசூர் (ேப) வார்டு 4, காங்கிrட் ெதரு:,11-பாசூர் (ேப) வார்டு 5, சாவடி
வதி:,12-பாசூர்
ீ
(ேப) வார்டு 5, விநாயகர் ேகாயில் வதி:,13-பாசூர்
ீ
(ேப)
வார்டு 5, ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,14-பாசூர் (ேப) வார்டு 5, பழனி
ஆண்டவர் ெதரு:,15-பாசூர் (ேப) வார்டு 6, சுந்தரம் ெதரு:,16-பாசூர் (ேப)
வார்டு 6, கருப்பண்ணன் ெதரு:,17-பாசூர் (ேப) வார்டு 6, ெபருமாள்
ெதரு:,18-பாசூர் (ேப) வார்டு 7, பனங்காட்டு ெதரு:,19-பாசூர் (ேப) வார்டு
7, மணியக்காரர் ெதரு:,20-பாசூர் (ேப) வார்டு7, ராமலிங்கம் புதூர்:,21பாசூர் (ேப) வார்டு8, முக்குடிேவலம்பாைளயம் ெசாங்கப்பகவுண்டர்
ெதரு:,22-பாசூர் (ேப) வார்டு8, முக்குடிேவலம்பாைளயம்
ெமயின்ெதரு:,23-பாசூர் (ேப) வார்டு4, பாசூர்:,24-பாசூர் (ேப) வார்டு5,
ஆதிதிராவிடர் ெதரு 25 பாசூர் (ேப) வார்டு6 மணியகாரர் ெதரு 26
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4
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5

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாசூர்

1-பாசூர் (ேப), வாய்க்கால் வதி
ீ

வார்டு8:,2-பாசூர் (ேப), ெபrயமாட

638154, , ேமற்குப் பார்த்த தார்சு

வதி
ீ

கட்டிடம் வகுப்பு அைற எண்.6

(ேப), கஸ்பாபாசூர்ெமயின்வதிவார்டு8:,5-பாசூர்
ீ
(ேப),

வார்டு8:,3-பாசூர் (ேப), தண்ணர்துைற
ீ
வதி
ீ

வார்டு8:,4-பாசூர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மாrயம்மன்ேகாவில்வதி
ீ வார்டு8:,6-பாசூர் (ேப), சின்னமாட வதி
ீ
வார்டு8:,7-பாசூர் (ேப), ராக்கியகவுண்டன் புதூர்
ராஜ வதி
ீ

வார்டு10:,8-பாசூர் (ேப),

வார்டு10:,9-பாசூர் (ேப), அrசன காலனி

(ேப), குமார வதி
ீ

வார்டு10:,10-பாசூர்

வார்டு10:,11-பாசூர் (ேப), ராமசாமி வதி
ீ

10:,12-பாசூர் (ேப), கருப்பணன் வதி
ீ
ெபrயண்ணன் வதி
ீ

வார்டு

வார்டு 11:,13-பாசூர் (ேப),

வார்டு 11:,14-பாசூர் (ேப),

வரக்குட்ைடஅrஜனகாலனி வார்டு11:,15-பாசூர் (ேப),
வாழ்
வரக்குட்ைடபுதூர்கவுண்டர்வதிவார்டு11:,999-அயல்நாடு
ீ
173

174

173

174

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

க்
ர் ள்(ேப) வார்டு1, ேசாளங்கபாைளயம் ெமயின் வதி:,21-கிளாம்பாடி
ீ

ேசாலங்காபாைளயம், , ெதற்குப்

கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு1, ேசாளங்கபாைளயம் பள்ளர் ெதரு:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு1, சத்திரம் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ராமலிங்கம்

வாக்காளர்கள் :
1-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 15, சானார்பாைளயம், வி.எஸ்.ஆர்.குளம்:,2-

நிதிஉதவிநடுநிைலப்பள்ளி

கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 6, முனியப்பம்பாைளயம் அrசன காலனி:,999-

குமாரசாமிகவுண்டன்பாைளயம்638154 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
, , கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுக்
ட்

ம் ெ ற்

ப்

ி
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3

4

ஊ.ஒ.ஆரம்பபபள்ளி,

1-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு1, பாம்பகவுண்டன்பாைளயம்

பழனிகவுண்டன்பாைளயம்-638154,

அrசனகாலனி:,2-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு3, கிணத்தாங்காட்டு புதூர்:,3-

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு2, ேசமணங்காடு:,4-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு4,

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

புதுப்பாைளயம் பள்ளர்ெதரு:,5-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு3,
பழனிக்கவுண்டன் பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
176

176

ராமலிங்கம்

3-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு8, கிருஷ்ணபுரம்:,1-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 5,

நிதிஉதவிநடுநிைலப்பள்ளி

பாம்பகவுண்டன் பாைளயம்:,2-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு8, குமாரசாமி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

குமாரசாமிகவுண்டன்பாைளயம்638154 கவுண்டன்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
, , கிழக்குப் பார்த்த தார்சு
177

177

ட்
த் ின் ெ ன்
ராமலிங்கம்

ி

நிதிஉதவிநடுநிைலப்பள்ளி

1-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு14, கருமாண்டம்பாைளயம் அrசனகாலனி:,2கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு14, கருமாண்டம்பாைளயம்:,3-கிளாம்பாடி (ேப)

குமாரசாமிகவுண்டன்பாைளயம்638154 வார்டு6, முனியப்பம்பாைளயம் பள்ளர்த்ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்
, , கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
க்

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ி
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி

1-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 9, சுப்ராயம்பாைளயம்:,2-கிளாம்பாடி (ேப)

மைலயம்பாைளயம்638154, , ேமற்கு

வார்டு9, முப்பாட்டு கருப்பணம்பாைளயம்:,3-கிளாம்பாடி (ேப)

Ü¬ùî¢¶
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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5
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமயப்பகுதி வார்டு11, ேகாம்புப்பாைளயம்:,4-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு9, நத்தேமடு:,5கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு11, மைலயம்பாைளயம் ெமயின்வதி:,6ீ
கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு9, மைலயம்பாைளயம் சத்திரம்:,7-கிளாம்பாடி
(ேப) வார்டு13, மைலயம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்
179

179

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல பள்ளி

1-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு13, மைலயம்பாைளயம்:,2-கிளாம்பாடி (ேப)

மைலயம்பாைளயம்638154, ,

வார்டு12, மைலயம்பாைளயம் சத்திரம்:,3-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 10,

ெதற்குப்பார்த்த கூடுதல் தார்சு

கிணத்தாங்காட்டுப்புதூர்:,4-கிளாம்பாடி (ேப) வார்டு 9, வட்டக்கல்வலசு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

ெமயின் வதி:,5-கிளாம்பாடி
ீ
(ேப) வார்டு 13, மைலயம்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெமயின் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
180

180

ஊ.ஒ.ஆரம்பபபள்ளி.

1-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 2, ெவள்ேளாட்டம் பரப்புபள்ளி

ெவள்ேளாட்டம்பரப்பு638154, ,

வதி:,2-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 2, ெவள்ேளாட்டம்

வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

மாrயம்மன் ேகாவில்:,3-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 3,

ேமற்குப் பகுதி

அrக்காரன் காட்டூர் ெமயின் வதி:,4-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப)
வார்டு 3, திட்டுக்காட்டூர்:,5-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 3,
பரப்பு (ேப)
களப்பாைற காட்டூர் ெமயின் வதி:,6-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
வார்டு 1, வடுகனூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

ஊ.ஒ.ஆரம்பபபள்ளி.

1-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 3, ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு

ெவள்ேளாட்டம்பரப்பு638154, ,

ெமயின் வதி:,2-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 2, ெவள்ேளாட்டம்

வடக்குப் பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

பரப்பு ேமல்நிைலத்ெதாட்டி வதி:,3-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு

கிழக்கு பகுதி

2, ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு ேமற்கு வதி:,4-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 1, ெபருமாம் பாைளயம்:,5-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு
2, ெவள்ேளாட்டாம்பரப்பு,ேமல்நிைலத்ெதாட்டி வதி:,6-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 2, ெவள்ேளாட்டாம்பரப்பு ேமற்கு வதி:,7ீ
ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு3, ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு ெமயின்
வதி:,8-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 1, ெபரும்மாம்பாைளயம்
ெமயின் வதி:,9-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 1, வடுகனூர்
ெமயின் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
182

182

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,ெபrயூர்638154, 1-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 5, ெபrயூர் ெமயின் வதி:,2ீ
, கிழக்கு பார்த்த வில்ைலகட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி

ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு

(ேப) வார்டு 6, ெபrயூர் பிள்ைளயார்

ேகாயில்வதி:,3-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 5, சாணாம்புதூர்
ெமயின்வதி:,4-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு

(ேப) வார்டு 13,

ெவள்ளியம்பாைளயம்:,5-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு

(ேப) வார்டு 6,

கருப்பராயன் வதி:,6-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 4, ெபrயூர்
அrசனக்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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நிதியுதவிெபறும்ஆரம்பபள்ளி

1-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 14, நடுப்பாைளயம் ெமயின்

நடுப்பாைளயம்638154, , கிழக்குப்

வதி:,2-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 15, நடுப்பாைளயம் பள்ளி

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வதி:,3-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப), நடுப்பாைளயம் பஜனமட வதி:,4ீ
ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 15, நடுப்பாைளயம் ேமற்கு வதி:,5ீ
ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 14, மணகாட்டுப் புதூர்:,6ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 15, அைனக்கவுண்டன் புதூர்:,7ீ
ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 14, நடுப்பாைளயம் ெமயின் வதி:,8ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 14, ேவலப்பம் பாைளயம்:,9ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 15, அைணக்கவுண்டன்புதூர்
நடுவதி:,10-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 14, நடுப்பாைளயம்
ெமயின் வதி:,11-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 15,
நடுப்பாைளயம் பள்ளி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ஆரம்பபள்ளி,

1-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 7, துண்டுக்காட்டூர்:,2-

குட்டப்பாைளயம்638154, , வடக்கு

ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 7, நத்தகாட்டூர் ெமயின் வதி:,3ீ

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 7, நத்தகாட்டூர் ெதற்கு ெதரு:,4-
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5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 7, வரப்பனங்காட்டூர்
ீ
ெமயின்
ெதரு:,5-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 7, வரப்பனங்காட்டூர்
ீ
கிழக்கு வதி:,6-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 7,
குட்டப்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,7185

185

ஊ.ஒ.ஆரம்பபள்ளி,

ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 7, ெகாளாநல்லி துண்டுக்காட்டூர்:
1-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 13, சுக்கிரமணியம்பாைளயம்

சுக்கிரமணியம்பாைளயம்-638154,

அrசன ெதரு:,2-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 13,

வடக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல

ேதவம்பாைளயம்கிழக்குெதருெமயின்வதி:,3-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு

கட்டிடம்

(ேப) வார்டு 12, எம்.ஜி.ஆர் நகர்:,4-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு
12, எம்.ஜி.ஆர். நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 58 of 91

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢

1

2

186

186

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

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

5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,,ெபrயெசம்மாண் 1-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 8,
டம்பாைளயம்638154, , வடக்கு

ெபrயெசம்மாண்டம்பாைளயம்ெமயின்வதி:,2-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

(ேப) வார்டு 8, குள்ளக்கவுண்டன் புதூர்:,3-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ேப)

வார்டு 8, ஆட்டுக்காரன் புதூர்:,4-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 8,
விநாயகர் ேகாவில் வதி:,5-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 9,
சின்ன ெசம்மாண்டம்பாைளயம்:,6-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு
9, பகவதி அம்மன்ேகாவில்ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
187

187

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,ெபrயெசம்மாண் 1-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப), ஆனந்ைதயன் காட்டூர் வார்டு 9:,2டம்பாைளயம்638154, , கிழக்கு

ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப), பாலக்காட்டு களம் வார்டு 9:,3-

பார்த்த கூடுதல் தார்சுக் கட்டிடம்

ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 10, ெமாசுக்கைர:,4-ெவள்ேளாட்டம்
பரப்பு (ேப) வார்டு 11, ெபrய ெசம்மாண்டம்பாைளயம் பள்ளிவதி:,5ீ
ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 11, ெபrய
ெசம்மாண்டம்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில்வதி:,6-ெவள்ேளாட்டம்
ீ
பரப்பு (ேப) வார்டு 11, ெபrய ெசம்மாண்டம்பாைளயம்
வடக்குத்ெதரு:,7-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 11, ெபrய
ெசம்மாண்டம்பாைளயம் அrசனத்ெதரு:,8-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு
(சி.சி.ஊ) வார்டு-12, ெபrய ெசம்மாண்டம்பாைளயம்
வண்ணான்பாைற:,9-ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு (ேப) வார்டு 11, ெபrய
ெ ம்

ண் ம்

ம்
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ஊ.ஒ.ஆரம்பபள்ளி,நஞ்ைச

1-நஞ்ைசெகாளாநல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சத்திரப்பட்டி:,2-

ெகாளாநல்லி 638154, , கிழக்கு

நஞ்ைசெகாளாநல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சத்திரம்:,3-
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி நஞ்ைசெகாளாநல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ந.ெகாளாநல்லி:,999189

189

ஊ.ஒ.ஆரம்பபள்ளி நஞ்ைச

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-நஞ்ைசெகாளாநல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கரட்டூர்:,2-

ெகாளாநல்லி 638154, , வடக்கு

நஞ்ைசெகாளாநல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காரணாம்பாைளயம்:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

நஞ்ைசெகாளாநல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கருேவலம்பாைளயம்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு1, காேவr நகர்:,2-ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு1,

ஊஞ்சலூர்638152, , வடக்கு பார்த்த

மணிமுத்தூர் கிழக்குவதி:,3-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு1, மணிமுத்தூர்

ைமய தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 1 ேமற்குவதி:,4-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு2, வள்ளியம்பாைளயம்
ெமயின்வதி:,5-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு2,
வள்ளியம்பாைளயம்மசூதிவதி:,6-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு2,
வள்ளியம்பாைளயம்நடுவதி:,7-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு6, வாணியர்
(ேப) வார்டு5, நடுவதி:,9-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு6,
வதி:,8-ஊஞ்சலூர்
ீ
பஞ்சாயத்து ஆபீஸ்வதி
ீ 1:,10-ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு6, கருப்பணசாமி
மாrயம்மன் வதி:,11-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு7, சின்னெபருமாள்வட்டு
ீ
சந்து:,12-ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு7, ேகானார்வட்டு
ீ
சந்து:,13-ஊஞ்சலூர்
(ேப) வார்டு7, ெதற்கு ெதரு:,14-ஊஞ்சலூர் ((ேப)) வார்டு7, மாடசாமி
ீ
ேகாவில் வதி:,15-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு7, ெபrயசாமி ேகாவில் வதி
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5

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு3, கரூர் ஈேராடு ெமயின்வதி:,2-ஊஞ்சலூர்
ீ

ஊஞ்சலூர்638152, , வடக்கு பார்த்த

(ேப) வார்டு4, மஜித்ெதரு பrசல் துைறவதி:,3-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு4,

தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 2

பிள்ைளயார் ேகாவில் சந்து:,4-ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு3, கருப்பணன்
ேகாவில்வதி:,5-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு4, சூைளகாரர் சந்து:,6ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு8, குதிைரப்பந்தி வதி:,7-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப)
வார்டு8, உயர்நிைலப் பள்ளிவதி:,8-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு10,
ெசாட்ைடயூர்:,9-ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு9, குட்டிமணியகாரனூர்:,10ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு9, குட்டிமணியகாரனூர் ெநடுஞ்சாைலவதி:,11ீ
ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு10, பூசாr வதி
ீ 1:,12-ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு10,
ெசல்லாண்டியம்மன் ேகாவில் வதி:,13-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு10,
எல்ைலக்காட்டுப் புதூர்

1:,14-ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு11, ெநய்க்காரன்

காட்டூர்:,15-ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு11, கன்னிமார் குட்ைட:,16ீ
ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு11, தாமைரப்பாைளயம் ெமயின் வதி:,17ஊஞ்சலூர் (ேப) வார்டு11, விநாயகர்ேகாவில்வதி:,18-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப)
வார்டு11, களத்துவதி:,19-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு11, ஆரம்பப்பள்ளி
வதி:,20-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு11, வாய்க்கால்வதி:,21-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப)
வார்டு12, ராமசாமி ேகாவில் வதி:,22-ஊஞ்சலூர்
ீ
(ேப) வார்டு12,
ே

ில்

ட்டு
ீ

ஞ்
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ஊ.ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபருமாம்பாைளயம்

ேதவம்பாைளயம்638152, , ெதற்கு

ஆயப்பரப்பு:,2-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

ேதவம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாம்பைனப்புதூர்:,2-

ேதவம்பாைளயம்638152, , வடக்கு

ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நாடார் காலனி:,999-

பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

தார்சு கட்டிடம்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அமராவதி புதூர்,

ஆராம்பாைளயம் 638152, , வடக்கு

கருங்கரடு:,2-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

பார்த்த ஒட்டுவில்ைலக் கட்டிடம்

ேகாசக்காட்டூர், காளிபாைளயம்:,3-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி)

கிழக்கு பகுதி

மற்றும் (ஊ), காளிபாைளயம் , காந்திநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

க்
ர் ள்
1-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அமராவதி புதூர்:,2-

ஆராம்பாைளயம் 638152, , வடக்கு

ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆராம்பாைளயம்:,3-

பார்த்த ஒட்டுவில்ைலக் கட்டிடம்

ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), இந்திராநகர்:,4-

ேமற்கு பகுதி

ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆராம்பாைளயம்,

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

ம்ே த் ர்
ர்
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கருக்கம்பாைளயம்:,2-

கருக்கம்பாைளயம்638152, , வடக்கு

ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

காங்கயகவுண்டம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கன்னிமார்குட்ைட,

ெகாளத்துப்பாைளயம்638152, ,

ேவலாங்காட்டூர்:,2-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ேவலாங்காட்டூர்:,3-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
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5
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கன்னிமார்குட்ைட:,4-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
ேவலாங்காட்டூர் ெமயின் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
198

199

198

199

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கரட்டூர் புரவிபாைளயம்:,2-

ெகாளத்துப்பாைளயம்638152, ,

ெகாளத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாளத்துப்பாைளயம்

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கஸ்பா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

வாக்காளர்கள்:
1-ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சின்னவரசங்கிலி:,2-ெகாந்தளம்
ீ

வரசங்கிலி638109,
ீ
, வடக்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), மண்திட்டு:,3-ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

கல்லாபுரம் ேகாட்ைட:,4-ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதற்கு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காளிபாைளயம்:,5-ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாந்தளம்
கஸ்பா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
200

200

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி

1-ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), குள்ளகவுண்டனூர்:,2-ெகாந்தளம்

குள்ளக்கவுண்டனூர் 638109, ,

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), முத்ைதயன் வலசு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ெதற்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைலக்

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி

1-ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேகாட்ைடகாட்டு வலசு:,2-

ேகாட்ைடக்கட்டுவலசு-638109,

ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாrயம்மன்ேகாவில் புதூர் ப:,3-

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), குமரப்பா புரம்:,4-ெகாந்தளம் (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
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மற்றும் (ஊ), பைறயர் நத்தம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,5ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பூசாrபாைளயம்:
202

203

204

202

203

204

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபரும்பரப்பு:,2-ெகாந்தளம் (வ.கி)

தட்டாம்பாைளயம்638109, , வடக்கு

மற்றும் (ஊ), தட்டாம்பாைளயம்:,3-ெகாந்தளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

பார்த்தஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்

ெகாந்தளம் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-சிவகிr (ேப) வார்டு2, ேகாட்ைடபுதூர்:,2-சிவகிr (ேப) வார்டு 2,

அண்ணாமைலக்ேகாட்ைட638109, ,

குமாரவலசு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,3-சிவகிr (ேப)

ெதற்கு பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக்

வார்டு 2, அண்ணாமைலேகாட்ைட:

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சிவகிr (ேப) வார்டு3, தைலயநல்லூர் காலனி:,2-சிவகிr (ேப) வார்டு

ராத்தினபுr-638109, , வடக்குப்

3, தைலய நல்லூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
205

205

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சிவகிr (ேப) வார்டு4, அம்மன்ேகாவில் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ராத்தினபுr-638109, , வடக்குப்

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:,2-சிவகிr (ேப)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

வார்டு23, சந்ைத ேமடு:

பார்த்த பகுதி
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சிவகிr (ேப) வார்டு5, கவுண்டம்பாைளயம் :,2-சிவகிr (ேப) வார்டு5,

ராத்தினபுr-638109, , வடக்குப்

சானார்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பார்த்த ைமய தார்சுக் கட்டிடம்
207

208

209

210

207

208

209

210

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

3-சிவகிr (ேப) வார்டு4, ெதாப்பம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ேவலாயுதம்பாைளயம்-638109, ,

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:,2-சிவகிr (ேப)

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக்

வார்டு4, ஆயக்காட்டூர் புதூர்:,1-சிவகிr (ேப) வார்டு4,

கட்டிடம்

ேவலாயுதம்பாைளயம்:

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சிவகிr (ேப) வார்டு11, பட்ேடல் ெதரு:,2-சிவகிr (ேப) வார்டு11,

சிவகிr-638109, , வடக்கு பார்த்த

லிங்ககவுண்டன் வலசு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சிவகிr (ேப) வார்டு14, பாலேமட்டுப்புதூர்:,2-சிவகிr (ேப) வார்டு14,

சிவகிr-638109, , ெதற்கு பார்த்த

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

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சிவகிr (ேப) வார்டு12, இளங்ேகா ெதரு:,2-சிவகிr (ேப) வார்டு14,

சிவகிr-638109, , ெதற்கு பார்த்த

ெநசவாளர் காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள்:
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சிவகிr (ேப) வார்டு11, பாரதி ெதரு:,2-சிவகிr (ேப) வார்டு17,

சிவகிr-638109, , ெதற்கு பார்த்த

ஔைவயார் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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கூடுதல் தார்சுக்கட்டிடம்
212

212

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சிவகிr (ேப) வார்டு11, ஜீவா ெதரு:,2-சிவகிr (ேப) வார்டு17,

சிவகிr-638109, , கிழக்கு பார்த்த

திரு.வி.க ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தர்சுக் கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி
213

213

அரசினர் ஆண்கள்

1-சிவகிr (ேப) வார்டு16, லால்பகதூர் சாஸ்திr ெதரு:,999-அயல்நாடு

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சிவகிr638109, ,

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
214

215

214

215

அைற எண் 3
அரசினர் ஆண்கள்

1-சிவகிr (ேப) வார்டு16, ெகாடுமுடி ேராடு:,2-சிவகிr (ேப) வார்டு16,

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சிவகிr638109, ,

அண்ணாெதரு:,3-சிவகிr (ேப) வார்டு 16, ெபrயார் ெதரு:,999-

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைறஎண்18
அரசினர் ஆண்கள்

1-சிவகிr (ேப) வார்டு17, குமரன் ெதரு:,2-சிவகிr (ேப) வார்டு18,

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சிவகிr638109, ,

காமராஜர் ெதரு:,3-சிவகிr (ேப) வார்டு18, காந்திஜி ெதரு:,999-

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைற எண் 2
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5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,சிலுவம்பாைளய 1-சிவகிr (ேப) வார்டு7, ேவட்டுவபாைளயம்:,2-சிவகிr (ேப) வார்டு7,
ம்638109, , கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக்

ேவட்டுபாைளயம் அrசனத் ெதரு:,3-சிவகிr (ேப) வார்டு9,

கட்டிடம்

ேமாளவினாயகன் புதூர்:,4-சிவகிr (ேப) வார்டு9, ெசட்டிேதாட்டம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

புதூர்:,5-சிவகிr (ேப) வார்டு9, நம்மகவுண்டன்பாைளயம்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
217

218

217

218

சிவகுருநிதிஉ.ஆ.பள்ளி,

1-சிவகிr (ேப) வார்டு8, சிலுவம்பாைளயம்:,2-சிவகிr (ேப) வார்டு8,

வாைழத்ேதாட்டம்638109, , கிழக்கு

மாராங்காட்டூர்:,3-சிவகிr (ேப) வார்டு8, வாைழேதாட்ட அrசன

பார்த்த ஒட்டு வில்ைல கட்டிடம்

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்கு பகுதி
சிவகுருநிதிஉ.ஆ.பள்ளி,

1-சிவகிr (ேப) வார்டு8, வாைழத்ேதாட்டம்:,2-சிவகிr (ேப)

வாைழத்ேதாட்டம்638109, , கிழக்கு

புரசேமட்டுப்புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வார்டு7,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு
219

219

பகுதி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-சிவகிr (ேப) வார்டு10, ரங்கசமுத்திரம்:,2-சிவகிr (ேப),

மாரப்பம்பாைளயம்638109, ,

மாரப்பம்பாைளயம்:,3-சிவகிr (ேப), மாரப்பம்பாைளயம் அrசன

வடக்குப் பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

ெதரு:,4-சிவகிr (ேப) வார்டு18, ெமாசுக்கவுண்டனூர்:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள்

:
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3

4

அரசினர் ஆண்கள்

5-சிவகிr (ேப) வார்டு1, எல்லப்பாைளயம்:,1-சிவகிr (ேப) வார்டு1,

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சிவகிr638109, ,

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

ெதற்கு பார்த்த வில்ைலகட்டிடம்

சிவகிr (ேப) வார்டு15, சின்னியகவுண்டம்பாைளயம் அrசன ெதரு:,3-

கிழக்கு பகுதி

சிவகிr (ேப) வார்டு11, வாய்க்கால்ேமட்டுப் புதூர்:,4-சிவகிr (ேப)

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÷¢

வார்டு11, ெசவந்தி நகர்:
221

221

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு2, கந்தசாமிபாைளயம்:,2-

கந்தசாமிபாைளயம்638109, , வடக்கு

ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு2, அrசன ெதரு:,3-ெகால்லங்ேகாயில்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(ேப) வார்டு3, எலவநத்தம் கிழக்கு ெதரு:,4-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு3, எலவநத்தம் ேமற்கு ெதரு:,5-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப)
வார்டு3, களிப்பாைளயம் அrசன ெதரு (ெபrயார் நகர்):,6ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு 3, அண்ணாநகர்:,7-ெகால்லங்ேகாயில்
(ேப) வார்டு3, கந்தசாமிபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
222

223

222

223

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு 4,

கந்தசாமிபாைளயம்638109, , ெதற்கு

கந்தசாமிபாைளயம்ெமயின்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -

பார்த்த ஒட்டு வில்ைல கட்டிடம்

:,2-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), கருக்கம்பாைளயம் வார்டு1:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகால்லங்ேகாயில்

கந்தசாமிபாைளயம்638109, , வடக்கு

கந்தசாமிபாைளயம்வடக்குவதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ேப) வார்டு2,

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்
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5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

3-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப),

தாண்டாம்பாைளயம்638109, ,

சின்னதாண்டாம்பாைளயம்ேமற்குவதிவார்டு11:,4-ெகால்லங்ேகாயில்
ீ

கிழக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல

(ேப), கைலஞர் நகர்

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

ேகாபாலன் ேதாட்டம் வார்டு11:,6-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப),
புதுக்காலனி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 11:,5-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப),

வார்டு11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,1-

ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), தாண்டாம்பாைளயம்கிழக்குெதருவார்டு12:,2ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), தாண்டாம்பாைளயம்ஆதிதிராவிடர்காலனி
225

225

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), ெசல்வ நகர்

வார்டு10:,2-

தாண்டாம்பாைளயம்638109, ,

ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), ெபrச்சிபாைளயம்ெமயின்வதிவார்டு11:,3ீ

வடக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல

ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), ஊஞ்சக்காட்டு வலசு

கட்டிடம்

ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), காந்திநகர் அrசனகாலனி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு15:,4வார்டு15:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
226

226

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), தாண்டாம்பாைளயம்ேமற்குவதி
ீ வார்டு

தாண்டாம்பாைளயம்638109, ,

14:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
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5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), தாண்டாம்பாைளயம்ெமயின்வதிவார்டு13:,2ீ

தாண்டாம்பாைளயம்638109, ,

ெகால்லங்ேகாயில் (ேப),

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

தாண்டாம்பாைளயம்ஆஸ்பிடல்ேமடுவார்டு14:,3-ெகால்லங்ேகாயில்

ெதற்கு பகுதி

(ேப), தாண்டாம்பாைளயம்சைடயப்பநகர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு14:,999-அயல்நாடு

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
228

228

ஊ. ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி,

1-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு5, பச்சாகவுண்டன் வலசு:,2-

ேமாளபாைளயம்638109, , கிழக்கு

ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு5, நத்த ேமட்டூர்:,3-ெகால்லங்ேகாயில்

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

(ேப) வார்டு5, ேராட்டூர்:,4-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு6,

வடபகுதி

ேமாளபாைளயம் வடக்கு வதி:,5-ெகால்லங்ேகாயில்
ீ
(ேப) வார்டு6,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமாளபாைளயம் விநாயகர்ேகாயில் வதி:,6-ெகால்லங்ேகாயில்
ீ
(ேப)
வார்டு6, ேமாளபாைளயம் ெபrயகாண்டியம்மன் ேகாயில்வதி:,7ீ
ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு6, ேமாளபாைளயம் புதுப்பள்ளிக்கூடத்
ெதரு:,8-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு6, ேமாளபாைளயம் கிழக்கு
வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
229

229

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு7, சடயப்பபுரம்:,2-ெகால்லங்ேகாயில்

ேமாளபாைளயம்638109, , கிழக்கு

(ேப) வார்டு8, சடயப்பபுரம் காலனி:,3-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப) வார்டு8,

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

விலாங்காட்டு வலசு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெதன் பகுதி
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3

4

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

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

5

1-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), வள்ளியம்பாைளயம் அrசனக்காலனி

வள்ளியம்பாைளயம்638109, , கிழக்கு வார்டு8:,2-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), வள்ளியம்பாைளயம் மாடத்து
பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

வதி
ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு9:,3-ெகால்லங்ேகாயில் (ேப),

வள்ளியம்பாைளயம்ெசல்லியம்மன்ேகாவில்ெதரு வார்டு9:,4ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), வள்ளியம்பாைளயம் புதூர்

வார்டு9:,5-

ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), சிவலிங்கபுரம் வார்டு 10:,6ெகால்லங்ேகாயில் (ேப), வள்ளியம்பாைளயம்புதூர் அrசனகாலனி
231

231

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

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்

வாைழத்ேதாட்டம்வலசு638109, ,

சத்திரக்காட்டுவலசு:,2-ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்

கிழக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல

ேசனாபதிபுரம்:,3-ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்

கட்டிடம் வ.பகுதி

ெசங்காளிகாட்டுப்புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ),
(வ.கி) மற்றும்(ஊ),

(வ.கி) மற்றும் (ஊ),
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2
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4
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5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்

வாைழத்ேதாட்டம் வலசு638109, ,

ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்

கிழக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,3-

கட்டிடம் ெத.பகுதி

ெகாங்குைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எடக்காட்டுப்புதூர்:,4ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகால்லன்வலசு:,2(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகால்லன்வலசு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) மற்றும் (ஊ),

திட்டுக்காட்டுப்புதூர்:,5-ெகாங்குைடயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
தம்பிரான்வலசு:,6-ெகாங்குைடயாம்பாைளயம்
233

234

235

233

234

235

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,

காரவலசு

(வ.கி) மற்றும்(ஊ),

வாைழத்ேதாட்டவலசு:

1-முருங்கியம்பாைளயம் (வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ),

638109, , வடக்கு பார்த்த கூடுதல்

முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம் வடபுறம்:,2-முருங்கியம்பாைளயம்

தார்சுக் கட்டிடம்

(வ.கி) அஞ்சூர் (ஊ), பூலாவலசு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,

காரவலசு

1-அஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காரவலசு:,2-அஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும்

638109, , வடக்கு பார்த்த கூடுதல்

(ஊ), நடுப்பாைளயம்:,3-அஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

தார்சுக் கட்டிடம்

முத்துக்கவுண்டம்பாைளயம் ெதன்புறம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

அரசினா் உயா்நிைலப் பள்ளி,

வாக்காளர்கள் :
1-அஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), இராமநாதபுரம்:,2-அஞ்சூர்

காரவலசு 638109, , வடக்கு பார்த்த

மற்றும்(ஊ), ெசாrயம்பாைளயம்:,3-அஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

தார்சு கட்டிடம்

ெபாரசப்பாைளயம்: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
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5

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-அஞ்சூர்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நல்லெசல்லிபாைளயம்:,2-அஞ்சூர்

நல்லெசல்லிபாைளயம் 638151, ,

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), பருத்தி ெகாட்டாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-அஞ்சூர்

நல்லெசல்லிபாைளயம் 638151, ,

வாக்காளர்கள், -:

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
238

238

ேமற்கு பகுதி
ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி,

1-வள்ளிபுரம்

வள்ளிபுரம்638109, , ெதற்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), வள்ளிபுரம்:,3-வள்ளிபுரம்

ஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்

கருக்கம்பாைளயம்:,4-வள்ளிபுரம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேகாரக்காட்டுப்புதூர்:,2-வள்ளிபுரம்
(வ.கி) மற்றும்(ஊ),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கருக்கம்பாைளயம் அrசன காலனி:,5-வள்ளிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
விநாயகம்புதூர்:,6-வள்ளிபுரம்
வலசு:,7-வள்ளிபுரம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபாங்காளி

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), குமரபுரம்:,8-வள்ளிபுரம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேகாவில் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
239

239

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-இச்சிபாைளயம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), லட்சுமிபுரம்:,2-இச்சிபாைளயம்

தாமைரப்பாைளயம் 638152, ,

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

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் -:
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3

4

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-இச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தாமைரப்பாைளயம்:,2-

தாமைரப்பாைளயம் 638152, ,

இச்சிபாைளயம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெவங்கேமட்டூர்:,3-

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

இச்சிபாைளயம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), கருத்திபாைளயம்:,999-அயல்நாடு

ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி,

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

வளந்தான்ேகாட்ைட 638151, ,

ேமட்டைரசின்னியம்பாைளயம்:,2-இச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கிழக்குப் பார்த்த ஒட்டு வில்ைல

வாழநாயக்கன்பாைளயம்:,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 வடக்குப் பகுதி
242

242

ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி,
வளந்தான்ேகாட்ைட 638151, ,

243

244

243

244

1-இச்சிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), குறுக்குவலசு:,2-இச்சிபாைளயம்
(வ.கி) மற்றும்(ஊ), வளந்தான்ேகாட்ைட:,999-அயல்நாடு வாழ்

கிழக்கு பார்த்த ஒட்டுவில்ைல

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் ெத ப
ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-இச்சிபாைளயம்

இச்சிபாைளயம் 638151, , கிழக்கு

இச்சிபாைளயம்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-இச்சிபாைளயம்

இச்சிபாைளயம் 638151, , ெதற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெபருமாள்ேகாயில் புதூர்:,2(வ.கி) மற்றும்(ஊ), வளந்தான்ேகாட்ைட புதூர்:,999-

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), இச்சிபாைளயம்:,999-

பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
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5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெவங்கம்பூர் (ேப), காசிபாைளயம் ஈேராடு கரூர் ெமயின்ேராடு

காசிபாைளயம்638152, , வடக்குப்

வார்டு2:,2-ெவங்கம்பூர் (ேப), மசூதி ெதரு

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

பள்ளர் ெதரு வார்டு3:,4-ெவங்கம்பூர் (ேப), கிழக்கு வதி
ீ

வார்டு2:,3-ெவங்கம்பூர் (ேப),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு3:,5-

ெவங்கம்பூர் (ேப), பங்களா ெதரு வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ்
246

246

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

க்
ர் ள்
1-ெவங்கம்பூர் (ேப), ெவங்கம்பூர் ஈேராடு கரூர் ேராடு

ெவங்கம்பூர்638152, , கிழக்கு பார்த்த

ெவங்கம்பூர் (ேப), கல்ெவட்டுபாைளயம் ேராடு வார்டு4:,3-ெவங்கம்பூர்

ஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்

(ேப), ெதற்கு ெதரு வார்டு4:,4-ெவங்கம்பூர் (ேப), சூைளமுத்துசாமி
ெதரு

வார்டு4:,2-

வார்டு4:,5-ெவங்கம்பூர் (ேப), வடக்குப்புதுப்பாைளயம்

ஆண்டிகாட்டார் ெதரு
கிழக்குவதி
ீ

வார்டு9:,6-ெவங்கம்பூர் (ேப), ெமயின்வதி
ீ

வார்டு9:,7-ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு5, எல்ைலயூர் கரூர்

ெமயின் ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
247

247

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப்

1-ெவங்கம்பூர் (ேப), கண்டியார் வட்டு
ீ
சந்து

வார்டு9:,2-ெவங்கம்பூர்

பள்ளி வடக்குப்புதுபாைளயம், ,

(ேப), டீக்கைட சந்து வார்டு9:,3-ெவங்கம்பூர் (ேப), ெபrயவட்டுக்காரர்
ீ

ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு

சந்து

பகுதி

ெவங்கம்பூர் (ேப), வடக்கு புதுப்பாைளயம்

வார்டு9:,4-ெவங்கம்பூர் (ேப), ஒத்தவட்டுக்கார்
ீ
சந்து வார்டு9:,5-

(ேப), தாசப்பகவுண்டர் வதி
ீ

வார்டு9:,6-ெவங்கம்பூர்

வார்டு9:,7-ெவங்கம்பூர் (ேப),

களத்துவட்டார்
ீ
சந்து வார்டு 9:,8-ெவங்கம்பூர் (ேப),
பனப்பாைளயத்தார் வதி
ீ

வார்டு10:,9-ெவங்கம்பூர் (ேப), அக்ரஹார

வதி
ீ வார்டு9:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிைலப்

1-ெவங்கம்பூர் (ேப), தண்ணர்ீ பந்தல் வதி1
ீ

வார்டு10:,2-ெவங்கம்பூர்

பள்ளி வடக்குப்புதுபாைளயம், ,

(ேப), தண்ணர்ீ பந்தல் வதி2
ீ
வார்டு10:,3-ெவங்கம்பூர் (ேப), தண்ணர்ீ

ெதற்கு பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக்

பந்தல் வதி3
ீ
வார்டு10:,4-ெவங்கம்பூர் (ேப), அrசன காலனி

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

ெவங்கம்பூர் (ேப), தாசப்பகவுண்டர் வதி
ீ வார்டு11:,6-ெவங்கம்பூர் (ேப),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு12:,5-

ேமற்கு வதி
ீ வார்டு12:,7-ெவங்கம்பூர் (ேப), வாய்க்கால் ேமட்டூர்
வார்டு12:,8-ெவங்கம்பூர் (ேப), ஆபிஸ்கட்டிட வதி
ீ வார்டு12:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
249

249

அரசு உதவிெபரும் ஆரம்பப்

பள்ளி

1-ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு5, வஸ்தாக்காரர் வதி:,2-ெவங்கம்பூர்
ீ
(ேப)

ெதற்குப்புதுபாைளயம், , ெதற்கு

வார்டு5, ெகாத்துக்காரர் வதி:,3-ெவங்கம்பூர்
ீ
(ேப) வார்டு5, ஆசாrயார்

பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்

வட்டு
ீ
சந்து:,4-ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு7, ஒத்தக்கைட ைரஸ்மில்
ேராடு:,5-ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு7, ெகாடுமுடி அரச்சலூர்
ெமயின்ேராடு:,6-ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு5, ேமற்கு வளவு வதி:,7ீ
ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு6, ெதற்குபுதுப்பாைளயம் அrசனகாலனி:,8ெவங்கம்பூர் (ேப) வார்டு8, மாrயம்மன் ேகாவில் வதி:,9-ெவங்கம்பூர்
ீ
(ேப) வார்டு 8, ெதற்கு புதுபாைளயம் வடக்கு வதி:,10-ெவங்கம்பூர்
ீ
(ேப) வார்டு8, விநாயகர் ேகாயில் வதி:,11-ெவங்கம்பூர்
ீ
(ேப) வார்டு 8,
ெபாட்டுசாமி ேகாயில் வதி:,12-ெவங்கம்பூர்
ீ
(ேப) வார்டு8, மாrயம்மன்
ேகாவில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

ஸ்ரீ சரஸ்வதி வித்யாசாலா

1-ெவங்கம்பூர் (ேப), விருப்பம்பாைளயம் வி.பி. சுப்ைபயன் ெதரு

ஆரம்பப்பள்ளி

வார்டு7:,2-ெவங்கம்பூர் (ேப), ெமயின் வதி
ீ வார்டு7:,3-ெவங்கம்பூர் (ேப),

கல்ெவட்டுப்பாைளயம் 638152, ,

ெபாங்காளிவலசுெமயின்வதி
ீ வார்டு7:,4-ெவங்கம்பூர் (ேப),

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெவற்றிக்ேகானார்பாைளயம் வார்டு7:,5-ெவங்கம்பூர் (ேப),

ெதற்கு பகுதி

கல்ெவட்டுப்பாைளயம்ெமயின்வதிவார்டு13:,6-ெவங்கம்பூர்
ீ
(ேப),
ஊர்ேதாட்ட வதி
ீ

வார்டு13:,7-ெவங்கம்பூர் (ேப), கரட்டுப்பாைளயம்

பள்ளிக்கூடத் ெதரு

வார்டு1:,8-ெவங்கம்பூர் (ேப), ேமற்கு ெதரு 1

வார்டு1:,9-ெவங்கம்பூர் (ேப), ேமற்கு ெதரு 2
(ேப), அrசன ெதரு

வார்டு1:,11-ெவங்கம்பூர் (ேப), ெகாள்ளுக்காட்டு

வலசு பள்ளிக்கூடத் ெதரு
வதி
ீ

வார்டு 1:,10-ெவங்கம்பூர்

வார்டு1:,12-ெவங்கம்பூர் (சி.சி.ஊ), ேமற்கு

வார்டு1:,13-ெவங்கம்பூர் (ேப), மடத்து வதி
ீ

வார்டு1:,14-

ெவங்கம்பூர் (ேப), ெகாள்ளுகாட்டுவலசு ெமயின் வதி
ீ
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5

ஸ்ரீசரஸ்வதிவித்யாசாலா

1-ெவங்கம்பூர் (ேப), கரட்டாம்பாைளயம் வடக்கு வதி
ீ

ஆரம்பப்பள்ளி

ெவங்கம்பூர் (ேப), உைடயார் வதி
ீ

கல்ெவட்டுப்பாைளயம்638152, ,

ஆண்டிவளவு வதி
ீ

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு14:,5-ெவங்கம்பூர் (ேப), ெவங்கேமட்டூர் ேமற்குவளவு வதி
ீ

வடக்கு பகுதி

வார்டு14:,6-ெவங்கம்பூர் (ேப), ேமட்டுக்களம்கிழக்குவதி
ீ வார்டு15:,7-

வார்டு15:,2-

வார்டு15:,3-ெவங்கம்பூர் (ேப),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு14:,4-ெவங்கம்பூர் (ேப), ெதற்கு வதி
ீ

ெவங்கம்பூர் (ேப), ேமட்டுக்களம்விநாயகர்ேகாவில்வதிவார்டு15:,8ீ
ெவங்கம்பூர் (ேப), உைடயார் வதி
ீ
ேமட்டுக்களம் அrசன ெதரு

வார்டு 15:,10-ெவங்கம்பூர் (ேப),

கரட்டாம்பாைளயம்ெமயின்வதி
ீ
252

252

வார்டு15:,9-ெவங்கம்பூர் (ேப),
வார்டு15:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஸ்ரீசங்கரவித்யாசாலாநர்சrபள்ளி,

வாக்காளர்கள் :
1-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3, மாrமுத்து ெசட்டியார் சந்து:,2-ெகாடுமுடி

ெகாடுமுடி638151, , ெதற்குப்பார்த்த

(ேப) வார்டு

வில்ைலகட்டிடம் ைமயஅைற

ேதாட்டக்காரர் சந்து:,4-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3, விசிறிக்கார

3, பூவாண்டி கண்டர்

ெதரு:,3-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3,

பழனியப்ப சந்து:,5-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3, பூசாr ெதரு:,6-ெகாடுமுடி
(ேப) வார்டு3, காங்கயம் ேராடு:,7-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3, முத்துசாமி
கவுண்டர் சந்து:,9-ெகாடுமுடி
ெதரு:,8-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3, வரப்ப
ீ
(ேப) வார்டு3, ஈேராடு

கரூர் ேராடு:,10-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3,

சர்க்கைர கவுண்டர் ெதரு:,11-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு3, ேதாட்டக்காரன்
சந்து:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

ஸ்ரீசங்கரவித்யாசாலாநர்சrபள்ளி,

1-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு4, ஈேராடு கரூர் ேராடு:,2-ெகாடுமுடி (ேப)

ெகாடுமுடி638151, , ெதற்கு பார்த்த

வார்டு4, ெசக்கான் துைற ெதரு:,3-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு4,

வில்ைலகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

சுல்தான்ேபட்ைட தண்ணர்தடம்
ீ
ெதரு:,4-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு6,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ைபபாஸ் ேராடு:,5-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு 6, எஸ் என் பி நகர்:,999254

254

உ.ஒ.ஆரம்ப்பள்ளி,

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு 1, கணபதிபாைளயம்கருப்பணகவுண்டர்

நகப்பாைளயம்638151, , ேமற்கு

ெதரு:,2-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு1, சின்னாக்கவுண்டர் ெதரு:,3-

பார்த்த புதிய தார்சு ைமய கட்டிடம்

ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு1, ஆறுமுககவுண்டர் ெதரு:,4-ெகாடுமுடி (ேப)

(கட்டிடத்தின் முன்பகுதி)

வார்டு1, சங்கரப்பகவுண்டர் ெதரு:,5-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு15,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நகப்பாைளயம் ேசமணகவுண்டர் ெதரு:,6-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு2,
பீமகவுண்டர் சந்து:,7-ெகாடுமுடி (ேப)

வார்டு2, தாசவன்வட்டு
ீ

காளியண்ணகவுண்டர் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
255

255

உ.ஒ.ஆரம்ப்பள்ளி,

1-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு1, நகப்பாைளயம் அrசனத் ெதரு:,2-

நகப்பாைளயம்638151, , ேமற்கு

ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு 1, ஆண்டிகாடு நகப்பாைளயம்:,3-ெகாடுமுடி

பார்த்த புதிய தார்சு ைமய கட்டிடம்

(ேப) வார்டு15, நகப்பாைளயம் சங்கரப்பகவுண்டர் வதி:,4-ெகாடுமுடி
ீ

(கட்டிடத்தின் பின் பகுதி)

(ேப) வார்டு

2, காந்திநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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3

4

ஸ்ரீ சங்கர வித்யாசாலா

1-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு 5, குறவர் ெதரு:,2-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு5,

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெகாடுமுடி

ஈேராடு கரூர் ேராடு:,3-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு5, பழனியப்ப கவுண்டர்

638151, , கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக்

சந்து:,4-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு5, ரங்கராமானுஜ பஜைன மடசந்து:,5-

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

ெகாடுமுடி (ேப)

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÷¢

வார்டு5, ெசாக்கலிங்க கவுண்டர் சந்து:,6-ெகாடுமுடி

(ேப) வார்டு5, முத்துசாமிகவுண்டர் சந்து:,7-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு5,
ைஹஸ்கூல் சந்து:,8-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு5, காங்கயம் ெகாடுமுடி
ேராடு:,9-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு6, கணபதி அக்ரஹாரம்:,10-ெகாடுமுடி
(ேப)வார்டு5, ரயில்ேவ காலனி:,11-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு7, ேமற்கு
அக்ரஹாரம்:,12-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு7, கிழக்கு அக்ரஹாரம்:,13ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு7, இலுப்ைபத் ேதாப்பு:,999-அயல்நாடு வாழ்
257

257

ஸ்ரீ சங்கர வித்யாசாலா

வாக்காளர்கள்
1-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு9, தபால் அலுவலக வதி:,2-ெகாடுமுடி
ீ
(ேப)

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெகாடுமுடி

வார்டு9, மைலயம்மன்ேகாவில் ெதரு:,3-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு9,

638151, , கிழக்குப் பார்த்த தார்சுக்

ேபாlஸ் ஸ்ேடஷன் ெதரு:,4-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு6, கைடத்

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

ெதரு:,5-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு6, ஷராப்கிருஷ்ணசாமி சந்து:,6ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு6, கதர்கைட சந்து:,7-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு11,
ைபபாஸ் ேராடு:,8-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு6, காங்ேகயம் ேராடு:,9ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு9, புதிய பஸ்நிைலயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்
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3

4

அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி,

1-ெகாடுமுடி (ேப), சூைளக்கல்பாைளயம் வார்டு2:,2-ெகாடுமுடி (ேப),

நகப்பாைளயம்638151, , வடக்கு

கணபதிபாைளயம் ெமயின்ேராடு வார்டு2:,3-ெகாடுமுடி (ேப),

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

நாச்சிமுத்துகவுண்டர்ெதருவார்டு2:,4-ெகாடுமுடி (ேப), பள்ளக்காட்டூர்

கழக்கு பகுதி

வார்டு12:,5-ெகாடுமுடி (ேப), சின்னப்பநாடார் ெதரு வார்டு12:,999-

அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி,

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-ெகாடுமுடி (ேப), கஞ்சமைலநாடார் ெதரு வார்டு 12:,2-ெகாடுமுடி

நகப்பாைளயம்638151, , வடக்கு

(ேப), நாடார் ெமயின் ெதரு

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

ெமயின் ெதருவார்டு12:,4-ெகாடுமுடி (ேப), ேமேனஜர்

ேமற்கு பகுதி

காளியண்ணகவுண்டர் ெதரு

வார்டு12:,3-ெகாடுமுடி (ேப), புதூர்
வார்டு12:,5-ெகாடுமுடி (ேப),

முத்துசாமிகவுண்டர் ெதரு வார்டு12:,999-அயல்நாடு வாழ்
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4

சீதாலட்சுமிபாலிகபாலர்பள்ளி,

1-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு

8, குருக்கள் ெதரு:,2-ெகாடுமுடி (ேப)

ெகாடுமுடி638151, , ேமற்குப் பார்த்த

வார்டு8, மகுேடஸ்வரன் ேகாயில் வதி:,3-ெகாடுமுடி
ீ
(ேப) வார்டு8,

தார்சுக் கட்டிடம்

ேதர் வதி:,4-ெகாடுமுடி
ீ
(ேப) வார்டு8, சந்தரேசகரன்பிள்ைள ெதரு:,5-

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

ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8, ெவங்கட்ராமெசட்டியார் சந்து:,6-ெகாடுமுடி
(ேப) வார்டு8, இலுப்ைபத்ேதாப்பு:,7-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8, வடக்கு
மாட வதி:,8-ெகாடுமுடி
ீ
(ேப) வார்டு8, தபால் ஆபீஸ் சந்து:,9ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு8, ெதற்கு மாட வதி:,10-ெகாடுமுடி
ீ
(ேப)
வார்டு8, ேமற்கு மாட வதி:,11-ெகாடுமுடி
ீ
(ேப) வார்டு8,
இருளப்பெசட்டியார் சந்து:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,12ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு9, அய்யப்பன் ேகாவில் வதி:,13-ெகாடுமுடி
ீ
(ேப) வார்டு9, மைலயம்மன் ேதர்முட்டி வதி:,14-ெகாடுமுடி
ீ
(ேப)
261

261

சீதாலட்சுமிபாலிகபாலர்பள்ளி,

ர்டு
ர் வாழ்
த் வாக்காளர்கள்,
ி ர் ெ
999-அயல்நாடு
-:,2-ெகாடுமுடி (ேப) வார்டு10,

ெகாடுமுடி638151, , கிழக்குப் பார்த்த

ேசாளக்காளிபாைளயம்ேராடு,தன்னாசி ேகாயில் வதி:,1-ெகாடுமுடி
ீ

ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடம்

(ேப) வார்டு9 நத்தேமடு:
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5

ஸ்ரீமாரப்பா கல்வி நிைலயம்,

1-ெகாடுமுடி (ேப), ெவள்ளியைணக்காட்டூர் வார்டு13:,2-ெகாடுமுடி

தளுவம்பாைளயம்638151, , கிழக்கு

(ேப), தளுவம்பாைளயம் ெமயின் ெதரு வார்டு13:,3-ெகாடுமுடி (ேப),

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

குப்பிச்சி கவுண்டர் ெதரு

வடக்குப்பகுதி

ெதரு வார்டு13:,5-ெகாடுமுடி (ேப), ெகாடுமுடிகவுண்டர் ெதரு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு13:,4-ெகாடுமுடி (ேப), பட்டாளத்தார்

வார்டு13:,6-ெகாடுமுடி (ேப), ெசவைலயாத்துக் கருப்பணகவுண்டர்
ெதரு

வார்டு13:,7-ெகாடுமுடி (ேப), பூலங்காட்டு காளியப்பகவுண்டர்

ீ
ெதருவார்டு13:,8-ெகாடுமுடி (ேப), ெவள்ளியைணகாட்டூர் ெமயின் வதி
வார்டு13:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,9-ெகாடுமுடி (ேப),
அரசம்பாைளயம் நாடார் ெதரு
263

263

வார்டு14:,10-ெகாடுமுடி (ேப),

ஸ்ரீமாரப்பா கல்வி நிைலயம்,

அரசம்பாைளயம் அrசன ெதரு வார்டு14:
1-ெகாடுமுடி (ேப), மாrமுத்துகவுண்டர் வதி
ீ வார்டு14:,2-ெகாடுமுடி

தளுவம்பாைளயம்638151, , கிழக்கு

(ேப), கருப்பண்ணசாமி வதி
ீ வார்டு14:,3-ெகாடுமுடி (ேப),

பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

தளுவம்பாைளயம் ஒத்தகைட வார்டு14:,4-ெகாடுமுடி (ேப),

ெதற்குப்பகுதி

ேவலாயுதக்கவுண்டர் ெதரு வார்டு14:,5-ெகாடுமுடி

(ேப), வடக்கு

மூர்த்திபாைளயம் வார்டு15:,6-ெகாடுமுடி (ேப), சைடயப்பகவுண்டர்
ெதரு வார்டு15:,7-ெகாடுமுடி (ேப), ெதற்கு மூர்த்திபாைளயம்
வார்டு15:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு 3, வருந்தியாபாைளயம் ேகாயில்

வருந்தியாபாைளயம்638151, ,

ெதரு:,2-ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு3, வருந்தியாபாைளயம்

ெதற்குப் பார்த்த தார்சு ேமற்கு பகுதி ெமயின் ெதரு:,3-ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு3, ெகாங்கலாயிேமடு:,4ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு

3, புதூர்ெமயின்ெதரு:,5-

ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு 4, வருந்தியாபாைளயம் புதூர்
ேகாவில் ெதரு:,6-ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு 4,
வருந்தியாபாைளயம்புதூர் ெமயின் வதி:,7-ெசன்னசமுத்திரம்
ீ
(ேப)
வார்டு 4, வருந்தியாபாைளயம் புதூர்:,8-ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு
6, ராமநாதபுரம்ெமயின்ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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1-ெசன்னசமுத்திரம் (ேப) வார்டு 5, ேசாளக்காளிபாைளயம்

ஆரம்பப்பள்ளி,ேசாளக்காளிபாைளயம் தைலவாசல் ெதரு:,2-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு5,
638151, , ெதற்குப் பார்த்த வில்ைலக் ேசாளக்காளிபாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு:,3-ெசன்ன
கட்டிடம்

சமுத்திரம் (ேப) வார்டு5, ேசாளக்காளிபாைளயம் ெமயின் ெதரு:,4ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு5,
ேசாளக்காளிபாைளயம்கிழக்குெதரு1:,5-ெசன்ன சமுத்திரம்

(ேப)

வார்டு5, ேசாளக்காளாபாைளயம் கிழக்கு வதி
ீ 2:,6-ெசன்ன சமுத்திரம்
சமுத்திரம்
(ேப) வார்டு6, இராமசமுத்திரம் ெமயின் வதி:,7-ெசன்ன
ீ
(ேப) வார்டு6, இராமசமுத்திரம் ேகாவில் வதி:,8-ெசன்ன
ீ
சமுத்திரம்
(ேப) வார்டு6, பைழயேசாளக்காளிபாைளயம் ெமயின் வதி:,9-ெசன்ன
ீ
சமுத்திரம் (ேப) வார்டு6, பைழயேசாளக்காளிபாைளயம் கிழக்கு
ெதரு:,10-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு6, ேசாளகாளாபாைளயம்
அrசன காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி

1-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு11, சாைலபுதூர் மின்அலுவலக

சாைலப்புதூர்638151, , கிழக்குப்

வதி:,2-ெசன்ன
ீ
சமுத்திரம் (ேப) வார்டு12, குன்னாங்கல் பாைளயம்:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதன் பகுதி

ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு13, சாைல புதூர் ெமயின் ெதரு:,4-
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ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு15, சாைலப்புதூர் வடக்கு வதி:,5ீ
ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு15, சாைலப்புதூர் ெமயின் ெதரு:,6ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு15, சாைலப்புதூர் ஈேராடு கரூர்
ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
267

267

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி

1-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு1, சாைலப்புதூர் கிழக்கு:,2-ெசன்ன

சாைலப்புதூர்638151, , கிழக்கு

சமுத்திரம் (ேப) வார்டு1, ெகால்லம்புதுப்பாைளயம் ெமயின் வதி:,3ீ

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு1, ெகால்லம்புதுப்பாைளயம் ேகாவில்

பிளாக் ெதற்கு பகுதி

வதி:,4-ெசன்ன
ீ
சமுத்திரம் (ேப) வார்டு1, ெகால்லம்புதுப்பாைளயம்
ேமற்கு வதி:,5-ெசன்ன
ீ
சமுத்திரம் (ேப) வார்டு12, சாைலப்புதூர்
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
கிழக்கு வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி

1-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு1, ெகால்லம்புதுப்பாைளயம்

சாைலப்புதூர்638151, , கிழக்குப்

அrசனகாலனி ெமயின் ெதரு:,2-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு2,

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் வடக்கு

இராமசந்திர ெமயின் ெதரு:,3-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு13,

பிளாக் வடக்கு பகுதி

சாைலப்புதூர் ஊராட்சி அலுவலகம் வதி:,4-ெசன்ன
ீ
சமுத்திரம் (ேப)

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÷¢

வார்டு14, சாைலப்புதூர் ேமற்குத் ெதரு:,5-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப)
ீ
வார்டு13, சாைலபுதூர் பஞ்சாயத்துஅலுவலக வதி:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
269

269

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 8, ெபrயவட்டம் கிழக்கு வதி
ீ

ெபrயவட்டம்638151, , கிழக்குப்

அrசனக்காலனி:,2-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 8, ெபrயவட்டம்

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம்

கிழக்கு வதி:,3-ெசன்ன
ீ
சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 7, ெபrயவட்டம்
வடக்கு வதி:,4-ெசன்ன
ீ
சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 9, ெபrயவட்டம்
ெமயின் வதி
ீ அrசனக்காலனி:,5-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 9,
ெபrயவட்டம் பள்ளிக்கூட வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அரசினர்

உயர்நிைலப்பள்ளி,

1-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 10, ெசம்மங்குட்ைட புதூர்:,2-ெசன்ன

அண்ணாநகர்638151, ,

சமுத்திரம் (ேப) வார்டு 10, அண்ணாநகர்:,3-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப)

வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு 10, ஓடக்காரன் ேதாட்டம்:,4-ெசன்ன சமுத்திரம் (ேப) வார்டு9,

ேமற்கு பகுதி

சிட்டபுள்ளாபாைளயம் ெமயின் வதி:,5-ெசன்ன
ீ
சமுத்திரம் (ேப)
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வார்டு9, சிட்டபுள்ளாபாைளயம் பள்ளிகூட வதி:,6-ெசன்ன
ீ
சமுத்திரம்
(ேப) வார்டு10, சிட்டபுள்ளாபாைளயம் ேமற்கு வதி:,7-ெசன்ன
ீ
சமுத்திரம் (ேப) வார்டு10, சிட்டபுள்ளாபாைளயம் அrசனக்காலனி:,999271

271

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி -

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

1-நாகமநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி)ஆவுைடயார்பாைற (ஊ),

நாகமநாய்க்கன்பாைளயம்-638151, ,

நாகமநாய்க்கன்பாைளயம்அrசனகாலனி:,3-ஆவுைடயார்பாைற (வ.கி)

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

மற்றும் (ஊ), ெவங்கேமட்டுப்புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
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வாக்காளர்கள், -:,2-நாகமநாய்க்கன்பாைளயம்
272

272

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி

ி
ர்
ய்க் ன்
ம்
1-ஆவுைடயார்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருகன் நகர்:,2-

ஆவுைடயார்பாைற-638151, ,

ஆவுைடயார்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

ஆவுைடயார்பாைறபுதூர்அrசனகாலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்

ெதற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள்

:
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), குப்பம்பாைளயம் வடக்கு:,2-

குப்பம்பாைளயம்638151, , ேமற்குப்

எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), குப்பம்பாைளயம் வ.உ.சி.

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

நகர் அrசனகாலனி:,3-எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
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குப்பம்பாைளயம் ெதற்கு:,4-ேதவகியம்மாபுரம் (வ.கி)
எழுநூத்திமங்கலம் (ஊ), ேதவகியம்மாபுரம்:,5-எழுநூத்திமங்கலம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), எழுநூத்திமங்கலம் கலிங்கநகர்:,6எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எழுநூத்திமங்கலம்:,7எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எழுநூத்திமங்கலம் வ.உ.சி.
274
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேவலாயுதம்பாைளயம்:,2-

ராசம்பாைளயம்638151, , ெதற்குப்

எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), சக்கிலியார் நத்தம்:,3-

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம்

எழுநூத்திமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெவட்டுக்காட்டுபுதூர்,

Ü¬ùî¢¶
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பாலக்காட்டுப்புதூர்:,4-எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ),
ெவட்டுக்காட்டூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி,

1-எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ராசாம்பாைளயம் அrசன

ராசாம்பாைளயம்638151, , ெதற்குப்

காலனி:,2-எழுநூத்திமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), கும்பம்பாைளயம்

பார்த்த வில்ைலக் கட்டிடம்

அrசனகாலனி:,3-எழுநூத்திமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ),

கிழக்குப்பகுதி

இராசாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு
ழ்

க்

ர் ள்
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-வடிவுள்ளமங்கலம் (வ.கி) அய்யம்பாைளயம் (ஊ),

முருகம்பாைளயம் - 638151, ,

குன்னிக்காட்டுபுதூர் ெசங்ேகாடம்பாைளயம்:,2-வடிவுள்ளமங்கலம்

கிழக்கு பார்த்த புதிய வில்ைல

(வ.கி) அய்யம்பாைளயம் (ஊ), ேமட்டுக்காட்டு புதூர்:,3-

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நல்லிக்கவுண்டன் புதூர்:,4-
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வடிவுள்ளமங்கலம் (வ.கி)அய்யம்பாைளயம் (ஊ), வடிவுள்ளமங்கலம்
அrசனகாலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-வடிவுள்ளமங்கலம் (வ.கி) அய்யம்பாைளயம் (ஊ),

முருகம்பாைளயம் - 638151, ,

வடிவுள்ளமங்கலம் கஸ்பா:,2-அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கிழக்கு பார்த்த புதிய வில்ைல

சுள்ளிமைடபுதூர்:,3-அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

கட்டிடம்

முருகம்பாைளயம்:,4-அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

ெதற்கு பகுதி

பணப்பாைளயம்:,5-அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),
ெவள்ளியம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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£¢
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