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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

சூrயப்பம்பாைளயம் 638110,

சூrயப்பம்பாைளயம்,கஸ்பாபூந்ேதாட்டம்,வா.காடு,ெதா.காடு:,2-
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ெதற்குப்பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் புதுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
மாமரத்துபாைளயம்,பாப்பாநாயக்கன்பாைளயம்,அrசனகாலனி,பனங்காடு,ெதாரத்திகாடு:

2

2

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-ேமட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) நல்லிக்கவுண்டன்பாைளயம்(ஊ)வார்டு 1,

நல்லிக்கவுண்டன்பாைளயம் 638110,

ேதாட்டத்துபாைளயம்(ேமட்டுப்பாைளயம்), புதுத்ேதாட்டம்,ேகானாபுரம்நத்தம்,:,2-

ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

Ü¬ùî¢¶
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நல்லிகவுண்டம்பாைளயம்அrசனகாலனி:,3-நல்லிக்கவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்
(ஊ)வார்டு 3, வாக்கனிமூப்பன்சாைல,சின்னான்காடு,ப.பா:,4நல்லிக்கவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2,

3
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

தட்டான்காடு,அrசனகாலனி,பா.காடு,பா.பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்
1-எைடயபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,

ெதாட்டிபாைளயம் 638103,

பைறயங்காடு,ெசன்னிமூப்பன்ேதாட்டம்,மீ னாத்ேதாட்டம்,ெதா.ப:,2-

ெதற்குப்பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

எைடயபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, காளிங்கராயன்பாைளயம்,காசிகாடு,

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

ெபrயகாடு ,ெகா.காடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-குமரகவுண்டன் பாைளயம்(வ.கி) ,எைடயபாைளயம் (ஊ) வார்டு1, குமரகவுண்டன்

ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் 638103,

பாைளயம்,கா.நகர்,பா.காடு:,2-குமரகவுண்டன் பாைளயம்(வ.கி) எைடயபாைளயம் (ஊ)

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு 2, புளியங்காடு,ராமாயிசாைல,உ.கா.ேதா,வி.ம.ேதா,கு.காடு:,3-குமரகவுண்டன்
பாைளயம்(வ.கி) எைடயபாைளயம் (ஊ) வார்டு 2,
ெபrயகாடு,சைடயக்காடு,ஆயிகவுண்டன்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்
க்
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

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

ெநட்டிச்சி பாைளயம் 638103,

விளாங்காடு,அத்தப்பகவு.பாைளயம்,கன்னிப்பாைளயம்,மூ.ேதா:,999-அயல்நாடு வாழ்

ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

ெபாலயம்பாைளயம், ெதற்குப்

ெபாலயம்பாைளயம்,சாம்.காடு,கைறயன்காடு:,2-கம்மாளகுட்ைட (ஊ) வார்டு2,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கம்மாளகுட்ைட,அrசன காலனி:,3-ெநட்டிச்சிபாைளயம் (ஊ) வார்டு-1,

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-குறிச்சி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, குறிச்சிகஸ்பாத.ேதாட்டம்.

குறிச்சி638110,

கருக்கன்காடு,ெநட்டிச்சிபாைளயம் மூலக்காடு,அத்திகாடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

கு.ேம.காடு,.காடு,கா.ேதா:,2-குறிச்சி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2,

கட்டிடம்

குறிச்சிகஸ்பா,குறத்திகாடு,கிட்டான்காடு:,3-குறிச்சி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3,

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி
ெசட்டிகுட்ைட

638103, வடக்குப்

புதூர்நத்தம்,அrஜனகாலனி,ேம.காடு,ெப.ேதா,ைக.ேதா,சா.கா:,999-அயல்நாடு வாழ்
1-ெசட்டிகுட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ெதாட்டியவலசு, ேமட்டுவலசு
வடக்குபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

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

வைலயபாைளயம் 638103, கிழக்குப்

ெதற்குத்ேதாட்டம் ேதாட்டக்காடு.மு.மூ.சா,வைலயபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிகணபதிபாைளயம் 1-கணபதிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு 1, கணபதிபாைளயம்,
638103, ெதற்குப் பார்த்த தார்சு
கட்டிடம்

கட்ைடகாடு,ெகா.கா,அrசனகாலனி:,2-கணபதிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,
அர்த்தனாrபாைளயம் ேமாளகுட்ைட:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

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

ேதாரணவாவி 638110, வடக்குப்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5, ராசாக்கவுண்டன் பாைளயம்:,3-ேதாரணவாவி

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5, ேகாவில்காடு, இச்சிக்காடு:,4-ேதாரணவாவி (வ.கி)மற்றும்

ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிதாண்

1-ேதாரணவாவி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, விளாங்ெகாைர, ேவ.பாைளயம்,

டாகவுண்டம்பாைளயம்638055,

விலாங்ெகாைரபுதூர்:,2-ேதாரணவாவி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ெகாள்ளர்வலசு,

வடக்குப் பார்த்த ஓட்டு

ஆதிதிராவிடர் காலனி:,3-ேதாரணவாவி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, தாண்டாகவுண்டன்

வில்ைலகட்டிடம்

பாைளயம்:,4-ேதாரணவாவி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3, புதுெதாட்டிபாைளயம்,

(ஊ) வார்டு5, வடக்கு பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பைழயெதாட்டிபாைளயம்:,5-ேதாரணவாவி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3,
நடுஆதிதிராவிடர் காலனி, ஓடக்காடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெவட்டயங்கிணர் (வ.கி) (ஊ) வார்டு 1, ெவட்டயங்கிணர் கஸ்பா:,999-அயல்நாடு

ெவட்ைடயன்கிணறு638055, ேமற்குப்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெவட்டயங்கிணறு

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,

ெவட்ைடயன்கிணறு638055, ேமற்குப்

மணி.காரன்பாைளயம்,ேமற்.பாைளயம்,ேதா.பாைளயம்,கஸ்பா,கrச்சிபாைளயம்:,2-
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி சுங்கக்காரன் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, சுங்கக்காரன் பாைளயம்

15

15

கஸ்பா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-திங்களூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக் 8, மந்திrபாைளயம்புதூர்:,2-திங்களூர்

மந்திrபாைளயம்638055, ெதற்குப்

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்9, மந்திrபாைளயம்:,3-திங்களூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்8,

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

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

4

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி திங்களூர்

1-மடத்துப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, பாலியங்காடு, கரட்டாங்காடு,

638055, கிழக்கு பார்த்த கீ ழ்தள தார்சு

ஓடக்காடு மடம்புதூர்:,2-மடத்துப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு1, பூலுவபட்டி,

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

ெபரும்பாளி:,3-மடத்துப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2,
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மடத்துப்பாைளயம்,அப்பபச்சிமார்மடம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

17

18

17

18

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி திங்களூர்

1-திங்களூர் (ஊ) வார்டு1, தாண்டாக்கவுண்டன்பாைளயம்:,2-திங்களூர் (ஊ) வார்டு1,

638055, ேமற்கு பார்த்த கீ ழ்தள தார்சு

தாண்டாக்கவுண்டன்பாைளயம்புதூர்:,3-திங்களூர்

கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம் அைற எண்

காசுகாரன்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி திங்களூர்

1-திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, திங்களூர்ெநசவாளர்காலனி,

638055, கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

சுப்ைபயம்பாைளயம்,ஆ.திராவி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(ஊ) வார்டு3,
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கட்டிடம் கீ ழ்தளம்

19

20

21

19

20

21

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, திங்களூர்ெநசவாளர்காலனி,

திங்களூர்638055, ேமற்கு பார்த்த

சுப்ைபயம்பாைளயம்,ஆ.திராவி:,2-திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, சுப்ைபயம்

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்

பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1, ைமயிலன்கிணத்துபாைளயம்

திங்களூர்638055, கிழக்குப் பார்த்த

பூளூவபட்டி,ஆட்டு.பாைளயம்:,2-திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்2,

புதிய தார்சுகட்டிடம் அைறஎண்-1

நடுபாைளயம்,நத்த.பாைளயம்,கள்.கா.வலசு:,3-திங்களூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்3,

ெதற்கு பகுதி

கிழக்குப்புதூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி, மடக்கிணறு:,4-திங்களூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

பிளாக்4 சக்கிலிகுட்ைடபாைளயம் ேமற்கு பாைளயம் புலிக்காடு தா குளம்: 999
1-கருக்குப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1,

கூதாம்பி 638055, கிழக்குப் பார்த்த

குப்.பாைளயம்காலனி,எல்லநாவிதன்பாைளயம்,ெபா.காடு,ெகா.கா:,2-கருக்குப்பாைளயம்

புதிய தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, மயிலங்கிணத்துபாைளயம்,காட்டுபாைளயம்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-கருக்குப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, கூதாம்பி காலனி, கூதாம்பி:,2-

கூதாம்பி 638055, வடக்குப் பார்த்த

கருக்குப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, ெவங்கல் புதூர்:,3-கருக்குப்பாைளயம்

தார்சுகட்டிடம்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, கருக்கம்பாைளயம்,காட்டுவலசு,

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்6,

நீலாக்கவுண்டம்பாைளயம் 638055,

எருக்கலங்காடு,புள்ளங்காடு,திட்டுக்கல்காடு,கு.கா.:,2-நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்

வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(ஊ) பிளாக்7, அரசங்காடு,ெபrயேதாட்டம், சங்கராண்டாம்பாைளயம்,சா.மூ.:,3-

ெகாத்துக்காடு,புல,காடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
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நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்7, சின்னுவம்பாைளயம்,
காட்டுபாைளயம்கருங்காடு,ேசா.பாைளயம:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

24

24

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி

1-நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1, அ.குஆ.காடு,ெச.காடு,

நிச்சாம்பாைளயம் 638055, வடக்குப்

தீத்.காடு,ெபா.கு.பு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின்
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27
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26

27

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி

1-நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்2,

நிச்சாம்பாைளயம் 638055, கிழக்குப்

தாசநாய்க்கனூர்,ெச.காடு,ரா.நாய்க்கம்ம்ம்ம்ம்ம்னூர்,ப.கா:,2-நிச்சாம்பாைளயம்

பார்த்த

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்3, நிச்சாம்பாைளயம்,நி.பா.காலனி,ெகா.காடு,ஓ.ேமடு:,999-

தார்சு கட்டிடம் மத்திய

அைற

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

சி.எஸ்.ஐ. பள்ளி பிரப்நகர் 638055,

1-நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்4, பிரப் நகர்,பிரப் நகர்

வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக்

காலனி,குளியன்காடு,அ.நகாலனி,ம:,2-நிச்சாம்பாைளயம் (ஊ) பிளாக்5,

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

நிச்சாம்பாைளயம்,ேகா.காடு,மா.கா.பு,கிழ.காடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, சிட்டாம்பாைளயம், சிஆதி

பாண்டியம்பாைளயம் 638455,

திகாலனி,பு.கா.பாைளயம்:,2-பாண்டியம் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்2,

வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு

பாண்டியம் பாைளயம்:,3-பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்2,

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற எண் 7 புதுக்குமார பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ெகாளத்துப்பாைளயம் ,

ெகாளத்துப்பாைளயம்

புஆதிதிராெதரு,வ.ஆதி.ெதரு:,2-பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்4,

638455,

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெகாளத்துப் பாைளயம் கஸ்பா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்2,3,4, பனங்காடு ஆதிதிராவிட

பாண்டியம்பாைளயம் 638455, வடக்கு

நத்தம் கு.மைட ந.காலனி:,2-பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டுஎண்1,

பார்த்த புதிய தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு

புதுக்காட்டு பாைளயம்:,3-பாண்டியம் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்2,

பகுதி அைற எண் 3

பாண்டியம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நத்தக்

1-சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டுஎண்2, ேவலாயிவலசு , மாலாேகாயில் புதூர்

காட்டுவலசு638455, வடக்குப் பார்த்த

க பாைளயம்:,2-சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டுஎண்3, நத்தக்காட்டுவலசு,

பைழய ஓட்டுவில்ைலக்

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

கட்டிடத்தின்

ேமற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபப்பள்ளி,நத்த

1-சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டுஎண்3, நத்தக்காட்டுவலசு,

க்காட்டுவலசு638455, வடக்குப்

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

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-சிங்காநல்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4, ேகாைமயன் வலசு,காந்திநகர்,நந்தகிr:,2-

சிங்காநல்லூர் 638455, கிழக்குப்

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

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் மத்திய

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, சிங்காநல்லூர் நாடார் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

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

சிங்காநல்லூர் 638455, கிழக்குப்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, க.பாைளயம் ஆ. நத்தம்,சிங்காநல்லூர்:,999-அயல்நாடு

பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஊ.ஒ.ஆரம்ப.பள்ளிேகாவில்பாைளயம் 1-ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப), ெசங்ேகாடம்பாைளயம்,சின்ேனகவுண்டர் ெதரு வார்டு2:,2638116, வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு

ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப), அய்யம்புதூர்,பழனிசாமி ெதரு வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ஆரம்ப.பள்ளிேகாவில்பாைளயம் 1-ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு14, எைளயாம்பாைளயம் ராசா ெதரு:,2638116, வடக்குப் பார்த்த தார்சு

ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு 3, ெகாளத்தான் வலசு ேக பி சுப்ரமணியம் ெதரு:,3-

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) வார்டு15, ேகாவில்பாைளயம் சீரங்ககவுண்டர் ெதரு:,999-

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி

1-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு2, பள்ளப்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் வதி:,2ீ

தண்ண ீர்பந்தல்பாைளயம்638116,

பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு1, கந்தசாமிகவுண்டன் புதூர்:,3-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு2,

வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

கந்தசாமிகவுண்டன் புதூர் ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,4-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு2, ஸ்டார்

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

தி. நகர்:,5-பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு1, குண்டு மல்ல நாயக்கனூர் காமராஜ் வதி:,6ீ

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÷¢

பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு15, தண்ண ீர்பந்தல்பாைளயம் ெமயின்ேராடு:,7பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு15, தண்ண ீர்பந்தல்பாைளயம் பாரதியார் வதி:,8ீ
பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு15, தண்ண ீர்பந்தல்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில்

37

38

39

37

38

39

ெதரு: 9-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு15 தண்ண ீர்பந்தல்பாைளயம் புதூர் ெதரு: 999ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி பள்ளபாைளயம்638116, 1-பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு4, பூண்டிக்காட்டுவலசு பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு:,2கிழக்குப் பார்த்த பைழய

பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு13, பள்ளபாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு:,3-

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு 3, தங்கேமடு மாகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு:,4ீ
பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு4, பள்ளிபாைளயம் மாrயம்மன் ேகாயில் வதி:,999-

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி பள்ளபாைளயம்638116, 1-பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு12, பள்ளபாைளயம் பிரதான ெதரு:,2-பள்ளபாைளயம்(ேப)
ெதற்குப் பார்த்த புதிய

வார்டு13, பள்ளபாைளயம் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு:,3-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு14,

ஓட்டுவில்ைலகட்டிடம்

அய்யன்வலசு பிரதான ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

சி.எஸ்.ஐ பள்ளி எல்lஸ்ேபட்ைட-

1-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு5, தாசநாயக்கனூர், ரங்கநாதர் ேகாவில் ெதரு:,2-

638116, கிழக்குப் பார்த்த தார்சு

பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு5, ஆவரங்காட்டு வலசு, மாrயம்மன் ேகாவில் வதி:,3ீ

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு6, ஆவரங்காட்டு வலசு, மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதி:,4ீ
பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு6, ஆவரங்காட்டுவலசு பள்ளபாைளயம் அண்ணா காலனி:,5ீ
பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு 6, ஆவரங்காட்டு வலசு பட்டக்காரன் வதி:,999-அயல்நாடு
ழ்

க்

ர் ள்
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சி.எஸ்.ஐ பள்ளி எல்lஸ்ேபட்ைட-

1-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு8, கந்தசாமியூர்:,2-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு8,

638116, வடக்குப் பார்த்த தார்சு

எல்lஸ்ேபட்ைட ஏசுநாதர் ேகாயில் ெதரு:,3-பள்ளபாைளயம்(ேப) வார்டு7,

கட்டிடம்

எல்lஸ்ேபட்ைட மாதாேகாவில் ெதரு,க.சாமியூர்,சத்திேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி

1-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு8, அப்பயன்காட்டு வலசு ெமயின் வதி:,2ீ

கவுண்டம்பாைளயம், ெபருந்துைற

பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு 9, கரட்டுப்பாைளயம், காமராஜ் ெதரு:,3-

638116, ெதற்குப் பார்த்த புதிய தார்சு

பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு 9, கரட்டுப்பாைளயம் மாேதஸ்ரன் ேகாவில் வதி:,999ீ

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

1-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு10, கவுண்டம்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு:,2-

கவுண்டம்பாைளயம் - 638116,

பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு10, ேமல்வரச்சலாங்காடு:,3-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு11,

ெதற்குப் பார்த்த புதிய தார்சு

ஊனாங்காட்டு வலசு:,4-பள்ளபாைளயம்(ேப)வார்டு11, விேவகானந்தர் வதி:,5ீ

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

பள்ளபாைளயம்(ேப), மதுைரவரன்
ீ
ேகாவில் ெதரு, ஊனாங்காட்டு வலசுவார்டு 11:,999-

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு12, லண்டன் மிஷன் ெதரு:,2-

காஞ்சிக்ேகாயில்638116, கிழக்கு

காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு15, ெபருந்துைற ேராடு:,3-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு15,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

அன்ைன சத்தியா நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு12, விருப்பம்பதி:,2-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு4,

காஞ்சிக்ேகாயில்638116, கிழக்குப்

கவுந்தப்பாடி ேராடு:,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÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 9

45

45

ஊ.ஓ.ஆ.பள்ளி

1-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 6, அrயாங்காடு:,2-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு5, வடக்கு

காஞ்சிக்ேகாயில்638116, வடக்குப்

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

ர்த்

ர்

ட்

ம்
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

46

46

47

48

49

47

48

49

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤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

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு7, கிழக்குரத வதி:,2-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு
ீ
9,

காஞ்சிக்ேகாயில் 638116, ேமற்குப்

பாலசந்திரபுரம்:,3-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 9, ெவரச்சலான்காடு:,4-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 9, கrச்சிகவுண்டன் பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு11, சின்னியம்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் காலனி:,2-

காஞ்சிக்ேகாயில் 638116, கிழக்குப்

காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு10, சின்னியம்பாைளயம்:,3-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 9,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு1, பூச்சம்பதி:,2-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு4, திங்களூர்

காஞ்சிக்ேகாவில்638116, வடக்குப்

ேராடு:,3-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு3, ெகாளந்தான் வலசு:,4-

பார்த்த புதிய

காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 3, ஆர்.ேக.வி. நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு3, அவினாசிலிங்கபுரம்:,2-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு5,

காஞ்சிக்ேகாவில்638116, வடக்குப்

ேமற்குரத வதி:,3-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு5,
ீ
ேமற்கு ரத வதி
ீ & அய்யவலசு

பார்த்த புதிய

50

50

தார்சு கட்டிடத்தின்

வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடத்தின்

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÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு10, சின்னயம்பாைளயம் புதூர்:,2-

காஞ்சிக்ேகாயில்638116, ெதற்குப்

காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு11, ெசங்காளிபாைளயம் புதூர்:,3-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த ேமற்குப்பகுதி தார்சு கட்டிடம் காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு11, ெசங்காளிபாைளயம்:,4-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு13,

51

51

ேதாப்புக்காடு, கமலாங்காடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு5, ெவங்கிட்டராமன் வதி:,2-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு8,
ீ

காஞ்சிக்ேகாயில்638116, ெதற்குப்

ெதற்குரதவதி:,3-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு15,
ீ
ெகாண்டயங்காட்டு வலசு:,999-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 9 of 51

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103 ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢

1

2

52

52

53

53

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
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3

4

ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

1-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப) வார்டு1, புலவர் பாைளயம்:,2-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு1,

லட்சுமிபுரம்638116, , வடக்கு பார்த்த

லட்சுமிபுரம் காலனி:,3-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு1, முத்துக் கவுண்டன் பாைளயம்

புதிய தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

புதூர்:,4-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு2, முத்துக் கவுண்டன் பாைளயம்:,999-அயல்நாடு

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி

1-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு14, காந்தி நகர்:,2-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு15, காந்தி

கருங்கரடு

நகர் காலனி:,3-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப) வார்டு13, ேதாப்புக்காடு காலனி:,4-

638116, கிழக்குப் பார்த்த

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

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÷¢

காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு13, ஆயபரப்பு:,5-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு 13,
ெபருமாபாைளயம்காலனி:,6-காஞ்சிக்ேகாவில்(ேப)வார்டு13, ெபருமாபாைளயம்:,999-

54

54

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி எம்.புதுப்பாைளயம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-முள்ளம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2, குருச்சான் வலசு:,2-முள்ளம்பட்டி

638107, வடக்குப் பார்த்த

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்3, புதுப்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

55

55

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-முள்ளம்பட்டி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, மைலப்பாைளயம்:,2-முள்ளம்பட்டி

முள்ளம்பட்டி 638107, கிழக்குப்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1, முள்ளம்பட்டி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த புதிய ஓட்டு வில்ைல

56

56

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-கந்தாம்பாைளயம்(வ.கி)முள்ளம்பட்டி (ஊ) பிளாக் 2, கந்தாம்பாைளயம்:,999-

கந்தாம்பாைளயம்-638107, ெதற்குப்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு

57

57

பகுதி

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,

1-ெபrயவிளாமைல

கண்ணவிளாம்பாைளயம்

ெபrயவிளாமைல

ெபrயவிளாமைல 638107, வடக்கு

சின்னவிளாமைல (வ.கி) ெபrயவிளாமைல (ஊ) பிளாக 4, இச்சி வலசு:,4-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெபrயவிளாமைல

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக் 2, கன்னவிளாம்பாைளயம்:,2(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3, ெசங்காளி பாைளயம்:,3(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 5, எருக்காட்டுவலசு(சின்ன

விளாமைல): 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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58

58

59

60

59

60
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3

4

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி

1-ஒலபாைளயம் (வ.கி) ெபrயவிளாமைல (ஊ) பிளாக்1, ஒலபாைளயம்:,999-

எம்.ஓலப்பாைளயம்-638107, கிழக்குப்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ர்த்
ர்
ட்
ம்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-திருவாச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1, மாந்தம் பாைளயம் இச்சிவலசு:,2-திருவாச்சி

திருவாச்சி638502, கிழக்குப் பார்த்த

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்2, ேசாளிபாைளயம் ஆதி திராவிடர் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்குப்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-திருவாச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்3, சூளக்காத்தான் வலசு:,999-அயல்நாடு வாழ்

திருவாச்சி638502, கிழக்குப் பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடத்தின்
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வடக்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-பூவம் பாைளயம் (வ.கி) திருவாச்சி (ஊ) பிளாக் 4, சின்னியம்பாைளயம்:,2-பூவம்

திருவாச்சி 638052, ெதற்கு பார்த்த

பாைளயம் (வ.கி) திருவாச்சி (ஊ) பிளாக் 6, பாலப்பாைளயம், தாசம்பாைளயம்:,999-

புதிய தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி திருவாச்சி

1-பூவம் பாைளயம் (வ.கி) திருவாச்சி (ஊ) பிளாக் 5, பூவம் பாைளயம்:,2-பூவம்

638052, கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

பாைளயம்

கட்டிடம் மத்திய அைற

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.து.பள்ளி

1-ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு4, ெபத்தாம்பாைளயம், குப்புசாமி கவுண்டர் ெதரு:,2-

ெபத்தாம்பாைளயம்638116, ெதற்குப்

ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு5, ராவுத்தாகவுண்டன் ெதரு,ெபத்தாம்பாைளயம்:,3-

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின்

ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) வார்டு12, ஓசப்பட்டி சின்னசாமி

கிழக்குப் பகுதி

(வ.கி) திருவாச்சி (ஊ) பிளாக் 5, ஆசிrயர் கூட்டுறவு நகர்:,999-அயல்நாடு

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

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) வார்டு13, மாரநாய்க்கன் பாைளயம், வாரணவாசி

ெபத்தாம்பாைளயம் 638116, ெதற்குப்

ெதரு,ெபத்தாம்பாைளயம்:,2-ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு11, நrபாைளயம்,

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்குப்

குப்புசாமிகவுண்டர் வதி,ெபத்தாம்பாைளயம்:,3-ெபத்தாம்பாைளயம்
ீ
(ேப)வார்டு11,

பகுதி

நrப்பாைளயம், ெபத்தாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு6, சூrயம்பாைளயம் எஸ் ஆர் சின்னத்தம்பி கவு.

ெசல்லப்பகவுண்டன்வலசு638116,

ெதரு:,2-ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 8, கருக்கம்பாைளயம், ேக.எல்.சண்முகம்

கிழக்கு பார்த்த தார்சுக் கட்டிடத்தின்

ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு7, ெச. கவுண்டர் வலசு, எஸ் ேக சின்னகவுண்டர்

ெசல்லப்பகவுண்டன்வலசு638116,

ெதரு:,2-ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப)வார்டு10, காமராஜ் ெதரு,கருக்கம்பாைளயம் புதூர்:,3-

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெபத்தாம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9, சைடயகவுண்டன் வலசு ெசங்ேகாட கவுண்டர்

ெதற்குப் பகுதி

வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ம்பட்டி638057, வடக்குப் பார்த்த

நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்7, புதுகுடிைசகள்:,3-நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்7, எல் ஐ

கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

சி வதி,
ீ
நடுவலசு:,4-நல்லாம்பட்டி(ேப) வார்டுஎண்6, ேநரு வதி,
ீ
நடுவலசு:,5-

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிநல்லா 1-நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்7, ெகாத்துக்காரர்வதி
ீ நடுவலசு:,2-
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நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்3, ைரஸ்மில் ேராடு:,6-நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்9,
மாங்காட்டுப் பிள்ைளயார் ெதரு:,7-நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்12, தாசம்புதூர்,
தாைசயர் வதி
ீ (தாசம்புதூர்):,9ெகாத்துக்காரர் வதி:,8-நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்12,
ீ
நல்லாம்பட்டி(ேப) வார்டுஎண்12, ெபாம்மன் வதி
ீ (மாசம்மாவூர்):,10நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்12, காமராசர் வதி:,11-நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்3,
ீ

68

68

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

ஸ் ில் ே டு
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-நல்லாம்பட்டி(ேப) வார்டுஎண்4, வர.ேகா.வ
ீ
தி,ேம.புது.ேதாட்டம்,பா.காடு:,2ீ

நல்லாம்பட்டி 638057, ேமற்குப்

நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்6, நடுவலசு ேதசிகர்வதி:,3-நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண6,
ீ

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்குப்

ஊஞ்சக்காடு:,4-நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்6, அண்ணமார் ேகாவில் ெதரு:,5-

பகுதி

நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்6, பிரதான வதி:,6-நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்5,
ீ
பாரதிகாட்டுேதாட்டம்,ஆ.திராவிடர்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-நல்லாம்பட்டி(ேப) வார்டுஎண்1, துர்க்ைகயம்மன் ேகாவில் வதி:,2ீ

நல்லாம்பட்டி638057, கிழக்குப் பார்த்த

நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்1, மாrயம்மன் ேகாவில் வதி:,3-நல்லாம்பட்டி(ேப)
ீ

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் வடக்குப்

வார்டுஎண்2, ெகாத்துக்காரர் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பகுதி

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிநல்லா 1-நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்10, இந்திரா ேராடு:,2-நல்லாம்பட்டி(ேப)வார்டுஎண்10,
ம்பட்டி638057, கிழக்குப் பார்த்த

காந்தி ேராடு,பி.ேகா.வதி,வ.ேதாட்டம்,
ீ
ப.அ.ேகாயில்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் ெதற்கு

வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபள்ளிபாலக்க

1-பாலக்கைர (வ.கி) துடுப்பதி (ஊ), ேதாப்புபாைளயம் வார்டு 3:,2-பாலக்கைர (வ.கி)

ைர638057, வடக்கு பார்த்த தார்சு

துடுப்பதி (ஊ), ெதாட்டியனூர்வார்டு 3:,3-பாலக்கைர (வ.கி) மற்றும் துடுப்பதி (ஊ),

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

பாலக்கைர,இந்திராநகர் வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பபள்ளி

1-சின்னமல்லம்பாைளயம் (வ.கி) துடுப்பதி (ஊ), ராக்கியா பாைளயம் வார்டு 1:,2-

சின்னமல்லம்பாைளயம் 638057,

பாலக்கைர (வ.கி) துடுப்பதி (ஊ), கூலிக்காட்டு வலசு, அrஜன காலனிவார்டு 2:,3-

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

பாலகைர(வ.கி) துடுப்பதி (ஊ), சின்னமல்லம்பாைளயம்வார்டு 5,6:,999-அயல்நாடு வாழ்

ேமற்குப்பகுதி

வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பபள்ளி

1-துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5 & 6, வராச்சிபாைளயம்
ீ
அrசன காலனி:,2-

சின்னமல்லம்பாைளயம் 638057,

துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு7, சீரங்ககவுண்டன் பாைளயம்:,999-அயல்நாடு

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ைமயப்பகுதி

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி துடுப்பதி

1-துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு8, கிட்.ேதாட்டம்கவு.பாைளயம்:,999-அயல்நாடு

638057, ெதற்குப் பார்த்த 3வது தார்சு

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
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அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி துடுப்பதி

1-துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு9, துலுக்கபாைளயம் , டி.பள்ளப்பாைளயம்:,999-

638057, ெதற்குப் பார்த்த 3வது தார்சு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

76

77

76

77

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு11, துடுப்பதி கஸ்பா:,2-துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ)

துடுப்பதி638057, ெதற்குப் பார்த்த

வார்டு12, சி.எஸ்.ஐ.ஆதிதிராவிரடர் காலனி:,3-துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு13,

2வது தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்குப்

டி.ஒலபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-துடுப்பதி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு14, துடுப்பதி ெதற்கு வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

துடுப்பதி638057, ெதற்குப் பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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2வது தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு

78

78

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி

1-சீனாபுரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), சூரநாய்க்கனூர்மாரநாயக்கனூர்குள்ளக்கிணறுவார்டு3:,999-

கிேழrபாைளயம்638055, வடக்குப்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின்

79

80

79

80

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி

1-நிமிட்டிபாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ), மல்லநாயக்கனூர்,ஊஞ்சப்பாைளயம்

கிேழrபாைளயம்638055, வடக்குப்

வார்டு1:,2-நிமிட்டிபாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு 2, நிமிட்டிபாைளயம் அrசன

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின்

காலனி,பாதி.நாய்கனூர் ெவள்ைளெசட்டிபாைளயம் ேமட்டூர்:,3-நிமிட்டிபாைளயம்

ேமற்குப் பகுதி

(வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ) வார்டு 4, காங்கிரசம் புதூர் கீ ேழrபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் :
1-ெசல்லப்பம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1, ெசல்லப்பம் பாைளயம்:,2-

ெசல்லப்பம்பாைளயம் 638055,

ெசல்லப்பம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்2, ஊத்துப்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு

ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேமற்குபகுதி
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ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி

1-கல்லாக்குளம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1, புளியம்பட்டி, ேமட்டுப்புத்தூர்,கல்லாகுளம்

பூசாrநாய்க்கனூர்638057, ெதற்குப்

வார்டு1:,2-கல்லாங்குளம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்2,

பார்த்த

ைகெவட்டிமல்லநாயக்கனூர்,அத்திக்காட்டுகாலனி,ஒ.அ.காலன:,999-அயல்நாடு வாழ்

தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

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

ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம்638056,

ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு2, ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம்:,3-

வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம்

கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி

ஆதிதிராவிடர் காலனி:,4-ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,
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ேபாலநாய்க்கன்பாைளயம்சம்பலகாட்டுபுதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

83

84

85

83

84
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெவட்டயங்கிணறு

பாப்பம்பாைளயம் 638055, கிழக்கு

ஈஞ்சம்பாைளயம் ஆதி. காலனி,ஓ.கல்பாைளய:,2-பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி)

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

ெவட்டயங்கிணறு (ஊ) )வார்டு 1, பாப்பம்பாைளயம், பாப்பம்பாைளயம் ஆதி.

கிழக்கு பகுதி

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

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, தச்சங்காட்டூர், உப்பிலியங்காடு,

பாப்பம்பாைளயம் 638055, கிழக்கு

பூச்சான்ேதாட்டம்:,2-பாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, கரட்டூர்:,999-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பக்கம் வடக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

ெசம்மாண்டம்பாைளயம்

1-சின்னியம்பாைளயம்
638103,

வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(ஊ) வார்டு 1, கணபதிபாைளயம்:,2-சின்னியம்பாைளயம்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, சின்னியம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
-:
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86
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி
ெசம்மாண்டம்பாைளயம்

87

87

1-சின்னியம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ெசம்மாண்டம்பாைளயம்:,2638103,

சின்னியம்பாைளயம்(வ.கி)ெவள்ளிரெவளி (ஊ) வார்டு 2, ைமலம்பாைளயம்

ேமற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 16

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

ேவலம்பாைளயம் 638103, கிழக்கு

உைடயார்த்ேதாட்டம்,ெப.ேகா.ேதா:,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÷¢

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

88
89

88
89

ஊ.ஒ.து.பள்ளி கருக்குப்பாைளயம்

1-ேவலம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, மணக்காடு, ெதாட்டிபாைளயம்,

638103, வடக்கு பார்த்த தார்சு

கருக்குபாைளயம்,வ.ேதா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

ட்
ம்
ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-நவக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,

நவக்காடு638103, ெதற்குப் பார்த்த

ஒருக்காம்பாைளயம்,ெப.ேதாட்டம்,மண்தி.காடு,எ.ேதா,க.தி:,2-நவக்காடு(வ.கி) மற்றும்

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

(ஊ) வார்டு 2, பள்ளர்வலசு,ஆலாங்காடு,பச்ைசெகாைர,ெப.கா.ேதா,ந.காடு:,3-நவக்காடு

என் ஆர் கருப்பணநாடார் கல்வி

வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு8, பூலாங்குளம்:,2-குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு 6&12, ேகாபி ேராடு:,999-

நிைலயம் உயர்நிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, சின்னக்காட்டுவலசு,ேகாவிந்தன்காடு:,999-அயல்நாடு

90

90

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

குன்னத்தூர் 638103, ெதற்குப் பார்த்த

91

91

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

என் ஆர் கருப்பணநாடார் கல்வி

1-குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 7, பல்லகவுண்டன்பாைளயம் ேராடு:,2-குன்னத்தூர்

நிைலயம் உயர்நிைலப்பள்ளி

(ேப)வார்டு4, திேயட்டர் ேராடு:,3-குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு6, ஊத்துக்குளி ேராடு:,999-

குன்னத்தூர் 638103, வடக்குப் பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடத்தின்
கிழக்குப் பகுதி
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92

92
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3

4

என்ஆர் கருப்பணநாடார் கல்வி

1-குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு5, காந்திநகர் அrசன காலனி:,2-குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு10,

நிைலயம் உயர்நிைலப்பள்ளி

ஆதியூர்ேராடு:,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÷¢

குன்னத்தூர் 638103, ேமற்குப் பார்த்த

93

93

ஓட்டுகட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

என்ஆர்கருப்பணநாடார்க.நிைலயம்

1-குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு6, ேகாபிேராடு:,2-குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு8, பூலாங்குலம்:,999-

உயர்நிைலப்பள்ளி,குன்னத்தூர்638103,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

94

94

ேமற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-குன்னத்தூர்(ேப), ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 14:,999-அயல்நாடு வாழ்

குன்னத்தூர் 638103, ேமற்குப் பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

95

95

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-குன்னத்தூர்(ேப), ெபருமாநல்லூர் ேராடு வார்டு 11,12,13:,999-அயல்நாடு வாழ்

குன்னத்தூர் 638103, ேமற்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

96

96

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-குன்னத்தூர்(ேப), ெபருமாநல்லூர் ேராடு வார்டு 11,12,13:,999-அயல்நாடு வாழ்

குன்னத்தூர் 638103, வடக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம்

97

97

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 2, ெசங்காளிபாைளயம்:,2-குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு 3,

குன்னத்தூர் 638103, கிழக்குப் பார்த்த

ேதவணாம்பாைளயம்:,3-குன்னத்தூர்(ேப)வார்டு 14, அக்ரஹார வதி:,4-குன்னத்தூர்
ீ

புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்குப்

(ேப)வார்டு13,14, ேசவூர் ேராடு:,5-குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 4,14, ேகாபிேராடு:,999-

பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 1, சித்தாண்டிபாைளயம்:,2-குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 15,

குன்னத்தூர் 638103, கிழக்குப் பார்த்த

சந்ைதப் பாைளயம்:,3-குன்னத்தூர் (ேப)வார்டு 4,15, ேகாபி ேராடு:,4-குன்னத்தூர்

தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்குப் பகுதி

(ேப)வார்டு4, அன்பு நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-சின்ேனகவுண்டன்வலசு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, மூப்பன் ேதாட்டம்

தட்டாஞ்சிைர 638103, வடக்கு பார்த்த ஓடத்தைலயம்பதி எல்லப்பாைளயம்,ெதாட்டியங்காடு:,2-சின்ேனகவுண்டன்வலசு
தார்சு கட்டிடம்

100
101

100
101

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி திருவாய்முதலியூர்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெகாண்டான் ேதாட்டம்

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÷¢

சின்ேனகவுண்டன்வலசு

தீர்த்தாம்பள்ளம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

1-சின்ேனகவுண்டன்வலசு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, கன்னார்காடு,கைரேதாட்டம்

638103, வடக்கு பார்த்த தார்சு

திருவாய்முதலியூர்,நல்லிகாடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ட்
ம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-வட்டாலபதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, வட்டாலபதி அம்மன்ேகாயில் பதி,

வட்டாலபதி 638103, வடக்குப் பார்த்த

மூப்பன்காடு

நாதன்காட:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

தார்சு கட்டிடம் கிழபுற அைற

102

102

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-வட்டாலபதி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, அத்திக்காடு, வட்டாலபதி

கருணாம்பதி 638103, கிழக்குப்

அrசனகாலனிெதரு

குமரகுருக்:,2-வட்டாலபதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கருணாம்பதிபேதாட்டம்,ச.காடுவேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

103

103

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெவள்ளியம்பதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ஆதியூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஆதியூர் 638103, வடக்குப் பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடம்

104

104

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெவள்ளியம்பதி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, நிலாவதி,
ீ
கருங்ேகாைறக்காடு

ெவள்ளியம்பதி 638103, கிழக்கு

ெதற்கு.ப.காடு. கி.பதி,வ:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

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

திருவாய்முதலியூர்638103, வடக்குப்

ைகக்ேகாளபாைளயம்ராசாேகாவில்,எருக்களங்காடு,ஆ.ம.ேதாட்டம்:,2-

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

சுண்டக்காம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு2,

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ.பள்ளி

1-சுண்டக்காம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, பாலகுளம்,ஊமச்சிவலசு,

புதுவலசு638103, கிழக்குப் பார்த்த

பள்ளபாைளயம், பள்ளபா.பரம்பக்கா:,2-சுண்டக்காம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடம்

வார்டு2, காட்டுவலசு,ெதற்குகாடு,சுண்டக்காம்பாைளயம்,வ.ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ.பள்ளி

1-சுண்டக்காம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3,

புதுவலசு638103, வடக்குப் பார்த்த

வாவிகாடு,புதுவலசு,சத்திரம்,பா.ேதாட வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பதிகாடு,ெபrயசாமங்ெகாத்துகாடு,மாகாடு,கா.காடு,கு.கா:,999-அயல்நாடு வாழ்

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÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு

108

109

110

108

109

110

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4,

அம்மாபாைளயம் 638812, கிழக்கு

சின்னக்கருக்கப்பாைளயம்,ேமட்டுத்ேதாட்டம் ஓடக்காட்டுவ:,2-

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5, அம்மாபாைளயம், அrசன

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6, சைடயம்பதி அrசன காலனி:,2-

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அம்மாபாைளயம் 638812, ெதற்கு

விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6, ஒத்ைதப்பைனேமடு,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கு.குட்ைட:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு1, அரசன்காடு, சைடயன்காடு,

கீ ேழrப்பதி 638812, ெதற்குப் பார்த்த

சிலுவன்காடு கைடத்ேதாட்டம்:,2-விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3,

தார்சு கட்டிடம்

க.காடு தில்ைலகுட்ைடபாைளயம், அrசன காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-விருமாண்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, மல்லிபாைளயம்,

விருமாண்டாம்பாைளயம்638812,

கவுண்டன்ேதாட்டம்விருமாண்டம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

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¢¶
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கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

112

112

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

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

ெசங்காளிபாைளயம்638056, வடக்குப்

ெசங்காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2, ெசங்காளிபாைளயம்:,3-

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

ெசங்காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3, ெசங்காளிபாைளயம் அrசனகாலனி:,4-

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

அrசனகாலனி: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-காவுத்தாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,

வாமைல கவுண்டன்பாைளயம்

பூசாrபாைளயம்,அrசனகாலனி,நா.பாைளயம்,சு.கா.பு,ப.கா:,999-அயல்நாடு வாழ்

638103, ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு புதிய

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெசங்காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 4, சாமியார்பாைளயம்

113

114

113

114

ஆர் சி சி தார்சு கட்டிடம்
ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி ேக

1-காவுத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, ெதாட்டிபாைளயம்,

ெதாட்டியபாைளயம் 638103, வடக்குப் ெசம்பூத்தாம்பாைளயம்:,2-காவுத்தாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3,

115

115

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

ேவலப்பகவுண்டன் புதூர், ெவள்ளகவுண்டன்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-காவுத்தாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3,

வாமைலகவுண்டன்பாைளயம்638103,

ெச.கவுண்டன்பாைளயம்,ெவ.கவு.பாைளயம் கு.கவு.பா:,2-காவுத்தாம்பாைளயம்(வ.கி)

கிழக்குப் பார்த்த பைழய

மற்றும் (ஊ)வார்டு5, கந்தப்பகவுண்டன்புதூர், வாமைலகவுண்டன்பாைளயம்:,3-

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின்

காவுத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு5,

ேமற்கு பகுதி

கிழக்குதச்.பாைளயம்,பாட்.ேதாட்டம்,கணக்கன்காடு,வ.காடு:,4-காவுத்தாம்பாைளயம்
(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு5, வாமைலகவுண்டன்பாைளயம்:,5-காவுத்தம்பாைளயம் (வ.கி)
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

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

கருமஞ்சிைற 638103, ேமற்குப்

வாக்காளர்கள், -:
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
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பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்குப்

117

118

117

118

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-கருமஞ்சிைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2,

கருமஞ்சிைற 638103, ேமற்குப்

காட்டுவலசு,ெபrயகாட்டுவலசு,சின்னகாட்டு வலசு:,2-கருமஞ்சிைற (வ.கி) மற்றும்

பார்த்த

(ஊ) வார்டு3, ெகாட்டத்து வலசு, பட்டக்கார வலசு:,3-கருமஞ்சிைற(வ.கி)

தார்சு கட்டிடத்தின்

வடக்குப் பகுதி

மற்றும்(ஊ)வார்டு4, சின்ன ெசங்கப்பள்ளி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெவள்ளிரெவளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, ரங்கநாயக்கனூர் குளியங்காடு,

ெவள்ளிரெவளி 638103, கிழக்குப்

ெச.காடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்குப்

119

119

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெவள்ளிரெவளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, ெவள்ளிரெவளி கஸ்பா க.ேதாட்டம்:,999-

ெவள்ளிரெவளி 638103, கிழக்குப்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு

120

120

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெவள்ளிரெவளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ெவள்ளிரெவளி கஸ்பா ெதற்கு

ெவள்ளிரெவளி 638103, வடக்குப்

வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்குப்

121

121

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெவள்ளிரெவளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு6, வடுகபாைளயம்அrசனகாலனி,வடக்கு

ெவள்ளிரெவளி 638103, கிழக்குப்

அrசனகாலனி:,2-ெவள்ளிரெவளி (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6, ெவள்ளிரெவளி

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு

ெதற்குவதி
ீ கஸ்பா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

கைடசி கட்டிடம் 2

வாக்காளர்கள்:
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெவள்ளிரெவளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, பாப்பாவலசு ேதவனம்பாைளயம்:,2-

ெவள்ளிரெவளி 638103, கிழக்குப்

ெவள்ளிரெவளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ைமலம்பாைளயம் வார்டு 1:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு

ெவள்ளிரெவளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ைமலம்பாைளயம் அrசன காலனி

கைடசி கட்டிடம் 1

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

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-சின்னவரசங்கிலி
ீ
(வ.கி)மற்றும்(ஊ), பச்சாகவுண்டம்பாைளயம் அருந்ததியர் ெதரு

பச்சாக்கவுண்டம்பாைளயம் 638056,

வார்டு1:,2-சின்னவரசங்கிலி
ீ
(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக்

சின்னவரசங்கிலி,ஆதிதிராவிடர்வ
ீ
தி,ஆண்டித்ேதாட்டம்:,3-சின்னவ
ீ
ரசங்கிலி
ீ

கட்டிடம்

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

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சின்னவரசங்கிலி
ீ
(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ெபrயவரசங்கிலி
ீ

ெபrயவரசங்கிலி
ீ
638056, ெதற்குப்

ஊர்நாய்க்கன்ேதாட்டம்,ெதாட்டி.ேதாட்டம்:,2-சின்னவரசங்கிலி
ீ
(வ.கி)மற்றும் (ஊ)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப்

வார்டு2, ேதவக்கா காடு, மாமர த்ேதாட்டம் ,கருக்கு ேதாட்டம் , ெப:,999-அயல்நாடு

பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெபrயவரசங்கிலி
ீ
(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ைகக்ேகாளபாைளயம்

ைகக்ேகாளம்பாைளயம் 638056,

அய்யன்ேதாட்டம் எரங்காட்டுத்ேதாட்டம்:,2-ெபrயவரசங்கிலி
ீ
(வ.கி)மற்றும்(ஊ)

ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு2, கருக்கன்ேதாட்டம் முத்துக்கவுண்டன்புதூர் தச்சன்ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு

வடக்குப் பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெபrயவரசங்கிலி
ீ
(வ.கி)மற்றும்(ஊ), கிேர நகர் ேகாடாபுலியூர் வார்டு1:,999-

ைகக்ேகாளம்பாைளயம் 638056,

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÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

127

127

ேமற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

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

ைகக்ேகாளம்பாைளயம் 638056,

வடமைலகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

மத்திய அைற
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128

129
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-கூனம்பட்டி

கூனம்பட்டி638056, ெதற்கு பார்த்த

(ஊ), ேமற்குபுதூர் வார்டு 2:,3-எருைமக்காரன்பாைளயம் (வ.கி)கூனம்பட்டி (ஊ),

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஓைடக்காடு வார்டு 2:,2-கூனம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

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

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிகூனம்

1-எருைமக்காரன்பாைளயம் (வ.கி) கூனம்பட்டி (ஊ), ஆலாம்பாைளயம் வார்டு 1:,2-

பட்டி638056, கிழக்குப் பார்த்த புதிய

கூனம்பட்டி

தார்சுகட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

எருைமக்காரன்பாைளயம்(வ.கி)கூனம்பட்டி(ஊ), உலகப்பகவுண்டன்புதூர் வார்டு 1:,999-

ஆர்.சி நிதி உதவி ெபறும் ந.நி.பள்ளி

1-விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ), புள்ளார்பாைளயம்

கள்ளியம்புதூர்638056, ெதற்குப்

(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, கள்ளியம்புதூர், புள்ளார்பாைளயம் , முத்து

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு

நகர்:,3-விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ெதற்கு ெதாட்டிபாைளயம்

பகுதி அைற எண்-8

, மந்ைதவயல் , நாவிதன் ேதாட்டம்:,4-விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ)

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), கூனம்பட்டி வார்டு 3:,3வார்டு 2:,2-விஜயபுr

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 5, புள்ளார்பாைளயம்,கள்ளியம்புதூர், ெதற்குெதாட்டிபாைளயம:,999-அயல்நாடு

131

131

ஆர்.சி நிதி உதவி ெபறும் ந.நி.பள்ளி

ழ்
க்
ர் ள்
1-விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும்(ஊ) வார்டு1, கள்ளியம்புதூர் ேமற்கு,

கள்ளியம்புதூர்638056, ெதற்குப்

மாrயம்மன் ேகாயில் கிழக்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின்
ேமற்குப் பகுதி அைற எண்-4

132

132

ஆர்.சி நிதி உதவி ெபறும் ந.நி.பள்ளி

1-விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ வார்டு 2, கள்ளியம்புதூர் பாரதி வதி
ீ வார்டு

கள்ளியம்புதூர்638056, ெதற்குப்

2:,2-விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ வார்டு 2, ேகாயில் ேதாட்டம் ,பாரதி

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின்

நகர்:,3-விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ, சாணார்பாைளயம் , பாரதி நகர்

மத்திய அைற எண்-7

வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி விஜயபுr

1-விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ, ேமக்கூர் விஜயபுr வடக்கு எrேமடு

638056, வடக்குப் பார்த்த தார்சு

வார்டு 3:,2-விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ, என்.எச் ெமயின் ேராடு,

கட்டிடம் மத்திய அைற

ெபருமாள் ேகாயில் வதி
ீ ,:,3-விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ, விஜயமங்கலம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி விஜயபுr

1-விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, விஜயபுr ெதற்கு , எrேமடு ,

638056, கிழக்குப் பார்த்த தார்சு

ெபருமாள் ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

Ü¬ùî¢¶
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ªðí¢èÀè¢°
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கட்டிடம் வடக்கு பகுதி அைற

135

135

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி விஜயபுr

1-விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ, குருமன்ேதாட்டம் புலவன்ேதாட்டம் ,

638056, கிழக்குப் பார்த்த தார்சு

பகலாயூர் வார்டு 4 மற்றும் 5:,2-விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஊ,

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற

ேமட்டாங்காடு , பகளாயூர் வார்டு 6:,3-விஜயபுr (ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 6, சாமத்ேதாட்டம் , ேமக்கூர் ,விஜயமங்கலம் எrேமடு பகலாய:,4-விஜயபுr
(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும்ஊ, சக்தி நகர் , என்.எச் ேராடு, ேமட்டுக்காடு வார்டு 5
மற்றும் 6:,5-விஜயபுr(ெசன்சஸ் டவுன்) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ேமக்கூர் ெதற்கு ,

136

137

136

137

அrசன காலனி , ெசட்டிேதாப்பு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

சுயநிதி ஆரம்பப்பள்ளி

1-ேமட்டுப்புதூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, கினிப்பாைளயம் ெபrயகாடு குறிஞ்சிக்காடு

கினிபாைளயம்638056, வடக்குப்

இச்சிேதாட்டம்:,2-ேமட்டுப்புதூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

பார்த்த சிெமண்ட்சீட் கட்டிடத்தின்

ேமட்டுப்புதூர்,பள்.காடு,நா.கா.ேதாட்டம்,தவசி.ேதா,புலவ:,3-ேமட்டுப்புதூர் (வ.கி)மற்றும்

கிழக்குப் பகுதி

(ஊ) வார்டு1, ேமட்டுப்புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

சுயநிதி ஆரம்பப்பள்ளி

1-ேமட்டுப்புதூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ேமட்டுப்புதூர் ேதாட்டம் ெவள்ைளயன்

கினிபாைளயம்638056, கிழக்குப்

ேதாட்டம் ஆதிதிராவிட:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ர்த்

ர்

ட்

ம்
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ஊராட்சி

ஒன்றிய

ஆரம்பப்பள்ளி

1-கராண்டிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), கராண்டிபாைளயம்புதூர்முருகம்பாைளயம்

காராண்டிபாைளயம்638056, கிழக்குப்

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

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

கராண்டிபாைளயம்,காட்டுவலவு,ெந.ெச,பாைளயம் வார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி

1-ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு 1, வயக்காடு,

ஆயிக்கவுண்டம்பாைளயம்638057,

ஆ.க.பாைளயம், நல்லாகவுண்டன் புதூர்:,2-ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி)

கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு 2, ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் வடக்கு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்.பள்ளி

1-ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு 3, ஆயிக்கவுண்டன்

ஆயிக்கவுண்டம்பாைளயம்638057,

பாைளயம் ெதற்கு:,2-ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு 4, வாணி

வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

கவுண்டன் பாைளயம் (காத்தாமைட):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்.பள்ளி

1-ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ)வார்டு1, கல்லாகுளம், புளியங்காடு,

ஆயிக்கவுண்டம்பாைளயம்638057,

பு.ஆதிதிராவிடர்காலனி:,2-ஆயிக்கவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி)சீனாபுரம் (ஊ),

வாக்காளர்கள், -:

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-குள்ளம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு3, ேமட்டுப்பாைளயம்,ெபrயபணந்ேதாட்டம்

குள்ளம்பாைளயம் 638057, ேமற்கு

ஆதிதிரவிடர்காலனி:,2-குள்ளம்பாைளயம்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெவள்ளியம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-குள்ளம்பாைளயம்

குள்ளம்பாைளயம் 638057, வடக்குப்

குள்ளம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, குள்ளம்பாைளயம், ஒத்த பனங்காடு:,3-

பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக்கட்டிடம்

குள்ளம்பாைளயம்

(வ.கி) மற்றம் (ஊ) வார்டு 5,

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 7, குள்ளம்பாைளயம்:,2(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 6, காத்தாமைட, ேகாபிகவுண்டன்

பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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4

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப்பள்ளி

1-ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்1, வ.பாைளயம் கி.ேதாட்டம் நந்தா

சர்க்கைரகவுண்டன்பாைளயம்

ேதாட்டம்,ேம.காமு:,2-ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்2,

ெபான்முடி 638056, ெதற்குப் பார்த்த

சர்க்கைரகவுண்டம்பாைளயம் புட்டாங்காட்டூர் பிளாக் 2:,3-ெபான்முடி

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்3, ெபான்முடி புதுப்பாைளயம் ேதாட்டத்துவலசு சண்முகபுரம்
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இ க:,4-ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்1, ெபான்முடி:,5-ெபான்முடி
(வ.கி)மற்றும்(ஊ) பிளாக்2, ெபான்முடி ,புதுப்பாைளயம்:,6-ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)
வார்டு2, ெபான்முடி சர்க்கைர.கவு.பாைளயம்,குலு.திருமாந்.ேதாட்டம:,7-ெபான்முடி
(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ெபான்முடி:,8-ெபான்முடி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3,
ெபான்முடி:,9-ெபான்முடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ெபான்முடி:,10-ெபான்முடி
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சி.எஸ்.ஐ. சுயநிதி ஆ.பள்ளி

1-பட்டக்காரன்பாைளயம் (ஊ) வார்டு-1, ஆதிதிராவிடர்காலனிபட்டக்காரன்பாைளயம்

பட்டக்காரன்பாைளயம்638057,

:,2-பட்டக்காரன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), பட்டக்காரன்பாைளயம் வார்டு2:,999-

கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

சி.எஸ்.ஐ. சுயநிதி ஆ.பள்ளி

1-பட்டக்காரன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, கிழக்கு ஆயிக்கவுண்டன்

பட்டக்காரன்பாைளயம்638057,

பாைளயம்:,2-பட்டக்காரன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ெபருமாம்பாைளயம்

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

, நாடார் ெபருமாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

கணக்கம்பாைளயம் 638057, ேமற்குப்

மணியம்பாைளயம்ெசங்காடுஊத்துக்காடு:,2-பட்டக்காரன்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு 3, கணக்கம்பாைளயம்ஆதி.காலனிகணபதிபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-சீனாபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), மைலச்சீனாபுரம்,கைடப்பள்ளர்பாைளயம்வார்டு5:,2-

சீனாபுரம் 638055, ேமற்கு பார்த்த

சீனாபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு6, சீனாபுரம் அண்ணாநகர் காலனி:,999-அயல்நாடு

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சீனாபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு9, பைழயவரணம்பாைளயம்,வ
ீ
ரணம்பாைளயம்
ீ

வரணம்பாைளயம்புதூர்
ீ
638057,

புதூர், காந்தி:,2-சீனாபுரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு 9, வரணம்பாைளயம்
ீ
காந்திநகர்,

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ஆதி.திராவிடர்காலனி , வ:,3-சீ
ீ
னாபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெநட்டச்ெசல்லாபாைளயம்

கிழக்கு பகுதி

வார்டு15:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-தைலயம்பாைளயம் (வ.கி) சீனாபுரம் (ஊ), தைலயம்பாைளயம், கள்ளிபாைளயம்

தைலயம்பாைளயம் 638057, வடக்கு

வார்டு 8:,2-தைலயம்பாைளயம் (வ.கி) சீனாபுரம் (ஊ), எல்லப்பாைளயம் வார்டு 7:,999-
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

151

151

ஊராட்சி

ஒன்றிய

துவக்கப்பள்ளி

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

சுள்ளிபாைளயம்638057, கிழக்கு

சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ), சுள்ளிபாைளயம்வார்டு2:,3-சுள்ளிபாைளயம்

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி)மற்றும்(ஊ), பள்ளக்காட்டூர்,ெசங்காடு வார்டு 2:,4-சுள்ளிபாைளயம்

வடக்கு பகுதி

(வ.கி)மற்றும்(ஊ), சுள்ளிபாைளயம் வார்டு2:,5-சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ),
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சுள்ளிபாைளயம்வார்டு2:,6-சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), பள்ளக்காட்டூர்,ெசங்காடு
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ஊராட்சி

ஒன்றிய

துவக்கப்பள்ளி

சுள்ளிபாைளயம்638057, கிழக்குப்

ர்டு
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, சிேலட்டர்புரம்,ெசட்டிேதாட்டம்:,2சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), லட்சுமி புரம் வார்டு2:,3-

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, சுள்ளிபாைளயம் அrஜன காலனி:,4சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, சிேலட்டர்புரம்,ெசட்டிேதாட்டம்:,5-

பகுதி

சுள்ளிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), லட்சுமி புரம் வார்டு2:,6சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, சுள்ளிபாைளயம் அrஜன காலனி:,999-

153

153

ஊராட்சி

ஒன்றிய

துவக்கப்பள்ளி

1-சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ஐயப்பா நகர்:,2-

சுள்ளிபாைளயம்638057, ேமற்குப்

சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, கூட்டுறவு நகர்:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் நூலகம்

சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ஐயப்பா நகர்:,4சுள்ளிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, கூட்டுறவு நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
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அரசினர் ெபண்கள்

1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு12, காந்திஜி வதி:,2-கருமாண்டி
ீ

ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு12, ஜிவா வதி:,3-கருமாண்டி
ீ

ெபருந்துைற638052, வடக்குப் பார்த்த

ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு12, காஞ்சி ேகாவில் ேராடு:,4-கருமாண்டி

புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு

ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு13, ராஜாஜி ெதரு:,5-கருமாண்டி

பகுதி அைற எண் 10
அரசினர் ெபண்கள்

ெசல்லிபாைளயம்(ேப))வார்டு13 வள்ளலார் வதி:
ீ 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு 14, தாஸ்கண்ட்வதி
ீ ெகாங்குநகர்:,999-

ேமல்நிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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:
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ெபருந்துைற638052, வடக்குப் பார்த்த

156

157

156

157

தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 8
அரசினர் ெபண்கள்

1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு15, ெகன்னடி வதி:,2-கருமாண்டி
ீ

ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு13, சிதம்பரனார் வதி:,3-கருமாண்டி
ீ
ெசல்லிபாைளயம்(ேப)

ெபருந்துைற638052, வடக்குப் பார்த்த

வார்டு15, ேநரு வதி:,4-கருமாண்டி
ீ
ெசல்லிபாைளயம்(ேப)வார்டு16, ெபத்தாம்பாைளயம்

தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 7

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

அரசினர் ெபண்கள்

1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), பங்களா வதி
ீ வார்டு9:,2-கருமாண்டி

ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), கஸ்தூrபாய் வதி
ீ வார்டு15:,3-கருமாண்டி

ெபருந்துைற638052, வடக்குப் பார்த்த

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), காஞ்சி ேகாவில் ேராடு வார்டு15:,4-கருமாண்டி

புதிய தார்சு கட்டிடம் அைறஎண் 3

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), விேவகானந்தர் வதி
ீ வார்டு15:,5-கருமாண்டி
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ெசல்லிபாைளயம்(ேப), பவானி ேராடு வார்டு15:,6-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப),
ீ வார்டு15:,7-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ஈேராடு ேராடு
ேநருஜீ வதி

158

158

அரசினர் ெபண்கள்

1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), குன்னத்தூர் ேராடு வார்டு6:,2-கருமாண்டி

ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ேசனிேடாrயம் வார்டு17:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

ெபருந்துைற638052, வடக்குப் பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

தார்சு கட்டிடம் கிழக்குபகுதி அைற
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), அேசாகர் வதி
ீ வார்டு12:,2-கருமாண்டி

திருேவங்கடம்பாைளயம்638052,

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), தண்ண ீர் பந்தல் வதி
ீ

வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ராஜாஜி வதி
ீ வார்டு12:,4-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப),

கட்டிடம்

கைலவாணர் வதி
ீ வார்டு12:,5-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ெபrயார்

வார்டு12:,3-கருமாண்டி
வதி
ீ

ீ வார்டு12:,7வார்டு12:,6-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ேடங்க் வதி
கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப), ெபத்தாம்பாைளயம் ேராடுவார்டு13:,8கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப), பட்ேடல் வதி
ீ வார்டு12:,9கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப), திருேவங்கடம் பாைளயம் புதூர் வார்டு18:,10கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப), திருேவங்கடம் பாைளயம் புதூர் காலனி
வார்டு18:,11-கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப), காஞ்சி ேகாவில் ேராடு வார்டு15:,12-

160

160

சி எஸ் ஐ பள்ளி சிேலட்டர்புரம்

கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) திருேவங்கடம்பாைளயம் வார்டு18: 131-கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப), சிேலட்டர் நகர் வார்டு17:,2-

638052, கிழக்குப் பார்த்த

கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப), சிேலட்டர் நகர் ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு17:,3-

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப), அண்ணா நகர் வார்டு17:,4-

Ü¬ùî¢¶
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கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப), அண்ணாநகர் சானிேடாrயம் வார்டு17:,5-

161

161

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப்பள்ளி

கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப) சிேலட்டர் நகர் வார்டு17: 999 அயல்நாடு வாழ்
1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), சீலம்பட்டி வார்டு1:,2-கருமாண்டி

சீலம்பட்டி638052, வடக்குப் பார்த்த

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), சீலம்பட்டி அrசன காலனி

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ெதாட்டிய சீலம்பட்டி காலனி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 29 of 51

வார்டு1:,3-கருமாண்டி
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப்பள்ளி

1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), எல்லப்பாைளயம் காலனி வார்டு5:,2-கருமாண்டி

எல்லப்பாைளயம் 638052, ெதற்கு

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), எல்லப்பாைளயம் வார்டு2:,3-கருமாண்டி

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), எல்லப்பாைளயம் புதூர் வார்டு5:,4-கருமாண்டி
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5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ெமாண்டிப்புளியங்காடு வார்டு2:,5-கருமாண்டி
ெசல்லிபாைளயம் (ேப), தீத்தம்பாைளயம் வார்டு2:,6-கருமாண்டி

163

164

165

163

164

165

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

ெ ல் ி
ம் ே
ம்
ர்டு
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம் வார்டு3:,2-

கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம் 638052,

கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), அங்கப்பா வதி
ீ வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ்

ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ஆதி திராவிடர் காலனி , ெவள்ளியம்பாைளயம்

கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம638052,

வார்டு4:,2-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ெவள்ளியம் பாைளயம் வார்டு4:,3-

ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம் அrசன காலனி

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

வார்டு4:,4-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), பாலன் நகர் வார்டு3:,999-அயல்நாடு

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ெபருந்துைற

வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ெசட்டித்ேதாப்பு வார்டு6:,2-கருமாண்டி

வடக்கு 638052, கிழக்கு பார்த்த 2-

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), காடபாைளயம் வார்டு6:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

வது தார்சு கட்டிடம்

166

166

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ெபருந்துைற

1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), இந்திராவதி
ீ வார்டு11:,2-கருமாண்டி

வடக்கு 638052, கிழக்கு பார்த்த 2-

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), பவானி ேராடு வார்டு11:,3-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப),

வது தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

லட்சுமி நகர் வார்டு6:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
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167

167
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

ெபருந்துைற

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

1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), திருவள்ளூவர் வதி
ீ வார்டு11:,2-கருமாண்டி

வடக்கு638052, கிழக்குப் பார்த்த 3வது

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ராேஜந்திரபிரசாத் ெதரு வார்டு10:,3-கருமாண்டி

தார்சு கட்டிடம்

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ேசாழன் வதி
ீ வார்டு10:,4-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப),

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேசரன் வதி
ீ வார்டு10:,5-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), பாண்டியன் வதி
ீ

168

168

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி ெபருந்துைற

வார்டு10: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), பங்களா வதிவார்டு9:,2-கருமாண்டி
ீ

வடக்கு 638052, ேமற்குப் பார்த்த

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), யூனியம் காலனி வார்டு9:,3-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப),

புதிய தர்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

பிள்ைளயார் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 9:,4-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), திலகர்
வதி
ீ வார்டு9:,5-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), பவானி ேராடு
ீ
கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), குமரன் வதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு9:,6-

வார்டு9:,7-கருமாண்டி

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), கண்ணகி வதி
ீ வார்டு8:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

169

170
171

172

169

170
171

172

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி ெபருந்துைற

1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), பாரதியார் வதி
ீ வார்டு9:,2-கருமாண்டி

வடக்கு 638052, ேமற்கு பார்த்த தார்சு

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), சுபாஷ்சந்திரேபாஸ் வதி
ீ வார்டு8:,3-கருமாண்டி

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

ெசல்லிபாைளயம் (ேப), ஈேராடு ேராடு1 வார்டு 7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி ெபருந்துைற

1-கருமாண்டிெசல்லிபாைளயம்(ேப), ஈேராடு ேராடு 2 வார்டு7:,2-கருமாண்டி

வடக்கு 638052, ெதற்கு பார்த்த புதிய

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ஈேராடு ேராடு 3

ர்
ட்
ம்
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), கந்தாம் பாைளயம் புதூர்

கந்தாம்பாைளயம்638052, கிழக்குப்

ெசல்லிபாைளயம்(ேப), பாரதி நகர் வார்டு4:,3-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப),

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

கந்தாம் பாைளயம் வார்டு5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி கந்தாம்பாைளயம்

1-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), கருக்கம்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் நத்தம்

638052, கிழக்கு பார்த்த

வார்டு5:,2-கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), ெசல்லண்ணகவுண்டன் புதூர் வார்டு6:,3-

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின்

கருமாண்டி ெசல்லிபாைளயம்(ேப), கருக்கம்பாைளயம் வார்டு6:,999-அயல்நாடு வாழ்
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வார்டு7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
வார்டு5:,2-கருமாண்டி
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளி

ெபருந்துைறேமற்கு638052, ெதற்கு

174

174

1-ெபருந்துைற(ேப), பஜைனேகாயில் ெதரு 1 வார்டு4:,2-ெபருந்துைற(ேப),
பஜைனேகாயில் ெதரு 2 வார்டு4:,3-ெபருந்துைற(ேப), பஜைனேகாயில் ெதரு 3

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு

வார்டு4:,4-ெபருந்துைற(ேப), முதலியார் வதி
ீ வார்டு4:,999-அயல்நாடு வாழ்

பகுதி ேமற்கு அைற

வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளி

ெபருந்துைறேமற்கு638052,

1-ெபருந்துைற(ேப), கள்ளியம்புதூர் ேராடு வார்டு5:,2-ெபருந்துைற(ேப), கள்ளியம்புதூர்
வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
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5
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

175

175

ேமற்கு பகுதி மத்திய அைற

ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளி

ெபருந்துைறேமற்கு638052, வடக்கு

1-ெபருந்துைற(ேப)வார்டு5, குன்னத்தூர்ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு

176

176

பகுதி (அங்கன்வாடி)
ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளி

ெபருந்துைறேமற்கு638052, ெதற்கு
பார்த்த தார்சு

177

177

கட்டிடத்தின் கிழக்கு

பகுதி

1-ெபருந்துைற(ேப), முகமதியர் ெதரு வார்டு4:,2-ெபருந்துைற(ேப), ெபாடிமட்ைடகாரர்
சந்து வார்டு3:,3-ெபருந்துைற(ேப), மஜீத் வதி
ீ வார்டு3:,4-ெபருந்துைற(ேப), மஜீத் வதி
ீ ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

குறுக்கு சந்து வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெபருந்துைற(ேப), ராஜவதி
ீ

வார்டு2:,2-ெபருந்துைற(ேப), பாவடி வதி
ீ வார்டு2:,999-

ெபருந்துைறேமற்கு638052, ேமற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு

178

178

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெபருந்துைற(ேப), ெபrயமடத்துப்பாைளயம் வார்டு1:,2-ெபருந்துைற(ேப),

மடத்துப்பாைளயம்638052, ெதற்குப்

ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு1:,3-ெபருந்துைற(ேப), ேகாைவ ெமயின் ேராடு வார்டு1:,4-

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு

ெபருந்துைற(ேப), சின்னமடத்துப்பாைளயம் வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ்

பகுதி

வாக்காளர்கள், -:
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1
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179

179

180

181

180
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெபருந்துைற(ேப), பைழயேகாட்ைடஅrஜனகாலனி வார்டு1:,2-ெபருந்துைற(ேப),

மடத்துப்பாைளயம்638052, ெதற்குப்

புதியேகாட்ைடஅrஜனகாலனி வார்டு1:,3-ெபருந்துைற(ேப), குழந்ைதயன்ேதாட்டம்

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின்

வார்டு1:,4-ெபருந்துைற(ேப), ஓலப்பாைளயம் வார்டு15:,5-ெபருந்துைற(ேப),

கிழக்குப்

பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளி

கந்தம்பாைளயம் வார்டு15:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

1-ெபருந்துைற(ேப), எம் சி ேராடு (ேமற்கு வார்டு6:,2-ெபருந்துைற(ேப), எம் சி ேராடு

ெபருந்துைறகிழக்கு638052, ேமற்கு

முதல் குறுக்கு ெதரு

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

வார்டு8:,4-ெபருந்துைற(ேப), எம் சி ேராடு குறுக்கு ெதரு3 வார்டு8:,5-ெபருந்துைற(ேப),

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-ெபருந்துைற(ேப), ஆர்.எஸ் ேராடு

நடுநிைலப்பள்ளி

ெபருந்துைறகிழக்கு638052, வடக்குப்

எம் சி ேராடு

வார்டு8:,3-ெபருந்துைற(ேப), எம் சி ேராடு குறுக்கு ெதரு2

வார்டு8:,6-ெபருந்துைற(ேப), ேகாைவ ெமயின் ேராடு

வார்டு6:,999-

வார்டு10:,2-ெபருந்துைற(ேப), அக்ரஹார ேராடு

வார்டு7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின்

182

182

ெதற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளி

ெபருந்துைறகிழக்கு638052, ேமற்கு

1-ெபருந்துைற(ேப), எம் சி ேராடு கிழக்கு
ஸ்ேடண்டு ேராடு

வார்டு8:,2-ெபருந்துைற(ேப), பஸ்

வார்டு7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்

183

183

ஊராட்சி ஒன்றிய

நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெபருந்துைற(ேப), ஈேராடு ேராடு ெமயின் வதி
ீ வார்டு8:,2-ெபருந்துைற(ேப), ஈேராடு

ெபருந்துைறகிழக்கு638052, கிழக்குப்

ேராடு குறுக்குத் ெதரு 1 வார்டு8:,3-ெபருந்துைற(ேப), ஈேராடு ேராடு குறுக்குத் ெதரு 2

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு8:,4-ெபருந்துைற(ேப), ஈேராடு ேராடு குறுக்குத் ெதரு 3 வார்டு8:,5-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெபருந்துைற(ேப), ஈேராடு ேராடு குறுக்குத் ெதரு 4 வார்டு8:,999-அயல்நாடு வாழ்

184

184

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி ெபருந்துைற ெதற்கு

வாக்காளர்கள் :
1-ெபருந்துைற(ேப), ஆதிதிராவிடர் வதி
ீ வார்டு11:,2-ெபருந்துைற(ேப), கவின் நகர்

638052, கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

வார்டு11:,3-ெபருந்துைற(ேப), காந்தி நகர் வார்டு11:,4-ெபருந்துைற(ேப), ஆனந்த நகர்

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

வார்டு11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 33 of 51

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 திருப்பூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
103 ெபருந்துைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢

1

2

185

185

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤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

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெபருந்துைற(ேப), ேதாப்புபாைளயம் வார்டு10 கதவு எண் 101

ேதாப்புபாைளயம்638052, ெதற்குப்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த தார்சு

186

186

187

முதல்:,999-அயல்நாடு

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடத்தின் கிழக்கு

பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெபருந்துைற(ேப), ேதாப்புபாைளயம் வார்டு10 கதவு எண் 1 முதல் 100 வைர:,999-

ேதாப்புபாைளயம்638052, கிழக்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

பார்த்த புதிய தார்சு

187
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம்

ெதற்கு பகுதி

ஊ.ஒ.து.பள்ளி ேதாப்புபாைளயம்

1-ெபருந்துைற(ேப), ெசன்னிவலசு வார்டு9:,2-ெபருந்துைற(ேப), ஆதிதிராவிடர் காலனி

638052, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

வார்டு11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

188

188

ஊ.ஒ.து.பள்ளி

1-ெபருந்துைற(ேப), பணிக்கம்பாைளயம் கிழக்கு ேமற்கு வார்டு12:,2-ெபருந்துைற(ேப),

பணிக்கம்பாைளயம்638052, வடக்குப்

பணிக்கம்பாைளயங்கிழக்குஆதிதிராவிடர்காலனி வார்டு12:,3-ெபருந்துைற(ேப)வார்டு12,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

பணிக்கம்பாைளயம்ேமற்குஆதிதிராவிடர்காலனி:,4-ெபருந்துைற(ேப),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

முள்வாடியூர்,காட்டூர் வார்டு12:,5-ெபருந்துைற(ேப), அரசங்குட்ைடத்ேதாட்டம்

189

189

ஊ.ஒ.து.பள்ளி

வார்டு12: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ெபருந்துைற(ேப), தாளக்கைரபுதூர்சின்னேவட்டுவபாைளயம் வார்டு12:,999-அயல்நாடு

சின்னேவட்டுவபாைளயம் 638052,

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

190

190

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெபருந்துைற(ேப), ெபrயேவட்டுவபாைளயம், குமரன்ெதரு வார்டு13:,2-

ெபrயேவட்டுவபாைளயம் 638052,

ெபருந்துைற(ேப), ெபrயேவட்டுவபாைளயம்நாடார் வதி
ீ வார்டு13:,3-ெபருந்துைற(ேப),

கிழக்குப் பார்த்த புதிய

ெபrயேவட்டுவபாைளயம் ஆதிதிராவிடர் காலனி

தார்சுகட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெபருந்துைற(ேப), குட்ைடக்காடு வார்டு15:,2-ெபருந்துைற(ேப), கடப்பமைட வார்டு15:,3-

ெபrயேவட்டுவபாைளயம் 638052,

ெபருந்துைற(ேப), அலிச்சாகவுண்டன்புதூர் வார்டு15:,4-ெபருந்துைற(ேப),

கிழக்குப் பார்த்த புதிய

கருக்கன்காட்டூர் வார்டு15:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சுகட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ெவட்டுக்காட்டு வலசு:,2-ஈங்கூர் (வ.கி)

ஈங்கூர்638058, ெதற்குப் பார்த்த தார்சு

மற்றும்(ஊ) வார்டு4, ஈங்கூர்:,3-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, பாலப்பாைளயம்:,4-

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, பாலப்பாைளயம் அrசன காலனி:,999-அயல்நாடு

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஈங்கூர் 1-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ஈங்கூர் ேமற்கு:,2-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)
638058, கிழக்குப் பார்த்த கூடுதல்

வார்டு4, உச்சணகவுண்டன் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ர்
ட்
ம்
அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி ஈங்கூர்

1-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, கவுண்டன் புதூர்:,2-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

638058, ெதற்குப் பார்த்த புதிய தார்சு

வார்டு3, கூத்தம்பாைளயம்:,3-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, நல்லி வலசு:,4-

கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி கிழபுறம்

ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, கவுண்டனூர் அrசன காலனி:,999-அயல்நாடு

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி

1-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, நல்லிகவுண்டன் பாைளயம்:,2-ஈங்கூர் (வ.கி)

,நல்லிகவுண்டன்பாைளயம்638058,

மற்றும்(ஊ) வார்டு2, சரவம்பதி:,3-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, சரவம்பதி புதூர்:,4-

வடக்குப் பார்த்த தார்சு

ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, நல்லமுத்தாம் பாைளயம்:,5-ஈங்கூர் (வ.கி)

கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

மற்றும் (ஊ)

வார்டு2, சரவம்பதி அrசன காலனி:,6-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

வார்டு2 நல்லமுத்தாம்பாைளயம் அrசன காலனி: 999 அயல்நாடு வாழ்
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்1, காசிப்பில்லாம் பாைளயம்:,2-ஈங்கூர் (வ.கி)

ெசங்குளம்

மற்றும்(ஊ) பிளாக்1, எழுதிங்கள்பட்டி:,3-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்1, பாலியக்

ஈங்கூர்638058, ெதற்குப்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
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காட்டூர்:,4-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்1, ெசங்குளம்:,5-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)
பிளாக்1, குட்டப்பாைளயம்:,6-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக்4, ேவலாயுதம்
பாைளயம்:,7-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்4, புலவனூர்:,8-ஈங்கூர்(வ.கி) மற்றும்
(ஊ)பிளாக்1, எழுதிங்கள்பட்டி அrசனகாலனி:,9-ஈங்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) பிளாக்1,

197

197

குட்டப்பாைளயம் அrசனகாலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேக.என்.ஆர் சுயநிதி ஆரம்பப்பள்ளி

1-கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ), சண்முகபுரம் பிளாக் 2:,2-கம்புளியாம்பட்டி

கம்புளியம்பட்டி 638056, கிழக்குப்

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி சுள்ளக்காட்டூர் பிளாக் 3:,4-கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ), சுள்ளிேமடு பிளாக் 3:,5கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ), ெபரண்டமைடபிளாக்4:,6கம்புளியாம்பட்டி(வ.கி)மற்றும் (ஊ), எக்கட்டாம்பாைளயம் பிளாக்3:,7-கம்புளியாம்பட்டி
(வ.கி)மற்றும் (ஊ), கம்புளியாம்பட்டி பிளாக் 4:,8-கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ),

198

198

கம்புளியாம்பட்டி பிளாக்4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கூட்டுறவு நிலவள வங்கி

1-கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ), முருகம்பாைளயம் பிளாக்1:,2-கம்புளியாம்பட்டி

கம்பிளியம்பட்டி638056, ெதற்குப்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ), நாகப்பகவுண்டன்பாைளயம் பிளாக்1:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

கம்புளியாம்பட்டி(வ.கி)மற்றும் (ஊ), காசிலிங்ககவுண்டன்புதூர் பிளாக் 2:,4-

ேமற்குபகுதி

கம்புளியாம்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ), காசிபில்லாம்பாைளயம் பிளாக் 2:,999-அயல்நாடு
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ஊராட்சி

ஒன்றிய

ஆரம்பப்பள்ளி

ேசர்வகாரன்பாைளயம்

638056,

1-மூங்கில்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ), எலுமிச்சம்ேதாட்டம்,கிருஷ்ணாபுரம் வார்டு
3:,2-மூங்கில்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேசர்வகாரன்பாைளயம் , சங்கு

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

நகர் , அrசனக்காலனி:,3-மாரப்பநாயக்கன் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3&4,

ெதற்கு பகுதி

சங்கு நகர் , அrஜன காலனி ,மாரப்பநாயக்கன் பாைளயம்:,4-மூங்கில்பாைளயம்
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(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, அத்திக்காடு புளியங்காடு தாசன்பாைளயம்
,அ.காடு,மா.நா:,5-மூங்கில்பாைளயம்

200

200

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3&4,

ேசர்வகாரன்பாைளயம் , சங்கு நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

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

மூங்கில்பாைளயம் 638056, ேமற்குப்

மூங்கில்பாைளயம்ஆண்டிக்காடு,ஒ.ேதா,வ.நா.ேதா,ர.மூ.ேதாட்ட:,999-அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி வாக்காளர்கள், -:

201

201

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

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

மூங்கில்பாைளயம் 638056, ேமற்குப்

கருக்கன்காடு,ெஜயபுரம்,ேத.வி.மங்கலம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

202

202

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-நடுப்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்7, நடுப்பட்டி கஸ்பா:,2-நடுப்பட்டி(வ.கி)

நடுப்பட்டி638056, கிழக்குப் பார்த்த

மற்றும்(ஊ) பிளாக்7, ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,3-நடுப்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்8,

புதிய தார்சு கட்டிடம்

லட்சுமிகவுண்டன்பாைளயம்:,4-நடுப்பட்டி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக்8, சில்லாங்காடு:,5-

Ü¬ùî¢¶
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நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக்7, புலவம்பாைளயம்:,6-நடுப்பட்டி(வ.கி) மற்றும்

203

203

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

(ஊ)பிளாக்8 சாரகாட்டாங்காடு: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண் 5 6, ெதற்கு

சரவணபுரம் 638056, வடக்கு பார்த்த

சாணார்பாைளயம் ெமயின் ேராடு, வடக்கு சாணார்பாைளயம், அட்டவைண

பைழய

பல்லகவுண்டன்பாைளயம் ெமயின்ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்4,

சரவணபுரம் 638056, வடக்குப் பார்த்த

ெசாட்டக்கவுண்டன்பாைளயம்புதூர்:,2-பல்லகவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

புதிய தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

வார்டுஎண் 5, முகாசி பல்லகவுண்டன்பாைளயம் ெமயின்ேராடு:,3-

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்3,

மாலா ேகாயில் ெதாட்டிபாைளயம் -

மாலேகாவில்ெதாட்டியபாைளயம்அrசனெதரு:,2-பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி)

638056, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

மற்றும் (ஊ)வார்டு 3, மாலேகாயில்ெதாட்டியபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்5, ெதற்கு

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-பல்லகவுண்டன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டுஎண்1&2,

சரவணபுரம் 638056, வடக்குப் பார்த்த

ப.கவு.பாைளயம்ெமயின்ேராடுெப.ேதாட்டம்ந.க.புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

பைழய ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின்

வாக்காளர்கள், -:

5
Ü¬ùî¢¶
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ெதன் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள

207

207

தார்சு கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-பல்லகவுண்டன்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்2,

சரவணபுரம் 638056, வடக்குப்பார்த்த

குண்டுமல்லநாய்க்கனூர்,எர்ரநாய்கனூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பைழய ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின்
ெதன் ேமற்குப்பகுதி தார்சு கட்டிடம்

208

208

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-புத்தூர்பள்ளபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ெசா.க.பாைளயம், ெதற்கு காடு,

ெசல்லிபாைளயம்638751, ேமற்குப்

க.கா.புதூர்:,2-புத்தூர்பள்ளபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு2,

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

அ.ேதாட்டம்க.புதூர்ப.பாைளயம்,க.காடு,ம.காடு, மூலக்கைர:,3புத்தூர்பள்ளபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ெசல்லிபாைளயம், கிழக்குகைர,
ராமன்ேதாட்டம்:,4-புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம் (ஊ) வார்டு-4, ேமாளக்கவுண்டன்
ம்

ந்

ட்டு

ர்
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209
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெதன்முகம் காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ) பிளாக்6,

கஸ்தூrபாைளயம்638751, ேமற்குப்

ெத.கா.பாைளயம்,ஆதி.காலனி, ெச.கா.ேதா,க.ேதா:,2-ெதன்முகம் காங்கயம்பாைளயம்

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ) பிளாக்7, கஸ்தூrபாைளயம்,புதுஅr.காலனி,ந.காடு,:,999-

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெதன்முகம் காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி) கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ)பிளாக்8,

கஸ்தூrபாைளயம்638751, கிழக்குப்

கஸ்தூrபாைளயம் ஆதிதிராவிடர் காலனி, ேம.கா.ேதாட்டம்:,2-ெதன்முகம்

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ) பிளாக்9,

வடக்குப் பகுதி

ெசட்டிேதாட்டம்,அண்ணமார் நகர், ேவ.ப.காடு:,3-ெதன்முகம் காங்கயம்பாைளயம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

5
Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ) பிளாக்10,

211

211

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலபள்ளி

ீ
க்
ண் ன்
ம் ே
ே ட் ம் ெ ே
டு
ல்
1-வடமுகம் காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ),

டு

ழ்

கஸ்தூrபாைளயம்638751, கிழக்குப்

ெசஞ்ேசrயம்பாைளயம் வார்டு1:,2-வடமுகம் காங்கயம்பாைளயம்

பார்த்த புதிய ஓட்டுவில்ைல

(வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ), பழனிகவுண்டன்பாைளயம் வார்டு1:,3-வடமுகம்

கட்டிடம்

காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ), கைரச்சக்கிலி ெதரு வார்டு2:,4-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடமுகம் காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி) கஸ்தூrபாைளயம் (ஊ), சாம்ராஜ்பாைளயம்
வார்டு2:,5-வடமுகம் காங்கயம்பாைளயம் (வ.கி)கஸ்தூrபாைளயம்(ஊ),

212

212

வடமுகம்காங்கயம்பாைளயம்வார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெசங்கபள்ளி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண்4, ெச.மபாைளயம்,அr.காலனி,

நீலாக்கவுண்டன்பாைளயம்

நீலாகவுண்டன்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

638812,

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
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3
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெசங்கபள்ளி(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு4, பூசாrபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

நீலாக்கவுண்டன்பாைளயம்

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

638812,
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5
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கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

214

215

216

217

218

214

215

216

217

218

கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

ெசங்கப்பள்ளி 638812, ேமற்குப்

ெசங்கப்பள்ளிசாணார்பாைளயம்வைளயன்காடு,கு.பாைற:,999-அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின்

வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

ெசங்கப்பள்ளி 638812, கிழக்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, பழனிகவுண்டம்பாைளயம் அrஜன காலனி:,3-

தார்சு கட்டிடம் மத்திய அைற

ெசங்கபள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ந.கவு.பாைளயம்,ச.கவு.ேதாட்டம்,குளகாடு,ெசல்வபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

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

முத்தம்பாைளயம் 638812, வடக்கு

முத்தம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ), மு.பாைளயம்,சர.புரம்,அr.காலனி வார்டு1,2:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

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

அைற

வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெசங்கபள்ளி(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ேமட்டுப்புதூர்,ெபான்னாரம்,கா.பாைளயம்வார்டு3:,2-

காடபாைளயம்638812, வடக்குப்

ெசங்கபள்ளி(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெகால்லந் ேதாட்டம் வார்டு3:,3-ெசங்கபள்ளி

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டுஎண் 3, காடபாைளயம் அrஜன ெதரு,நாசுவன்காடு:,999-

ேமற்குபகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெசங்கபள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டுஎண்3, ேச.ெச.பாைளயம், ப.ேதாட்டம், ஆ.காடு,

ேசனாபதிெசட்டிபாைளயம் 638812,

அr.ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
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ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெசங்கபள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு2, பாசச்சாங்காட்டுபாைளயம்:,2-ெசங்கபள்ளி

காடபாைளயம்638812, வடக்குப்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3, பிடாரப்பன்பாைளயம்:,3-ெசங்கபள்ளி(வ.கி)

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின்

மற்றும்(ஊ)வார்டு3, பச்சாேதாட்டம்:,4-ெசங்கபள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3,

கிழக்குப் பகுதி

குட்ைடக்காட்டுப்புதூர்:,5-ெசங்கபள்ளி(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு2, லட்சுமிவிநாயகநகர்:,6-
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5
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ெசங்கபள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3, ஆவாரங்காட்டுபுதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

220

220

க்
ர் ள்
1-ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெமாரட்டுப்பாைளயம்கஸ்பா

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி

ெமாரட்டுப்பாைளயம்638752, வடக்குப் வடக்கு வதி:,2-ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்
ீ
(ஊ)வார்டு 4, ெமாரட்டுப்பாைளயம்
பார்த்த

ஓட்டு வில்ைல

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கஸ்பா ெதற்கு வதி:,3-ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்
ீ
(ஊ) வார்டு 2,

கட்டிடத்தின் வடகிழக்கு பகுதி

ெமாரட்டுப்பாைளயம்கஸ்பா ேமற்குவதி:,4-ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்
ீ
(ஊ)
வார்டு 3, அங்கப்பநகர்:,5-ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,
ஆதிதிராவிடர் காலனி:,6-ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4, அங்கப்பா
நகர்:,7-ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு4, ெமயின்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

221
222

223

221
222

223

ஊ.ஒ.து.பள்ளி ேசடர்பாைளயம்

வாக்காளர்கள் -:
1-ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ேசடர்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு

638752, கிழக்குப் பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஓட்டு

ில்
ட்
ம்
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப்பபள்ளி

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

ெமாரட்டுப்பாைளயம் 638752,

ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, வடக்குவதி:,3ீ

ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு3, ேமற்குவதி:,4-ெமாரட்டுப்பாைளயம்
ீ

ெதற்கு கட்டிடம்
ஊராட்சி

ஒன்றிய

ஆரம்ப்பபள்ளி

கவுண்டம்பாைளயம் 638752, ெதற்குப்

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

1-கவுண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, கவுண்டம்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர்
காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்
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3

4

ஊராட்சி

ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-கவுண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, கருமாண்டக்கவுண்டனூர்:,2-

ஊத்துக்குளி ஆர்எஸ் 638751,

கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, ஊத்துக்குளி ஆர் எஸ்:,999-

வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

கிழக்கு பகுதி

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ஊத்துக்குளி

1-ஊத்துக்குளி(ேப), ெபrயார்

வதி
ீ வார்டு13:,2-ஊத்துக்குளி, அண்ணா ெதரு வார்டு13:,3-

ஆர் எஸ் 638751, வடக்குப் பார்த்த

ஊத்துக்குளி(சி.சி.ஊ), தியாகி குமரன் ெதரு வார்டு-13:,4-ஊத்துக்குளி(ேப),

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் ேமற்கு

கட்டெபாம்மன் வதி
ீ வார்டு13:,5-ஊத்துக்குளி(ேப), காமராஜ்வதி
ீ வார்டு14:,6-

பகுதி

ீ
ஊத்துக்குளி(ேப), ராஜாஜி வதி
ீ வார்டு14:,7-ஊத்துக்குளி(ேப), விேவகானந்தர் வதி
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வார்டு14:,8-ஊத்துக்குளி(ேப), பாரதிதாசன் வதி
ீ வார்டு14:,9-ஊத்துக்குளி(ேப), குன்னத்தூர்
ேராடு வார்டு15:,10-ஊத்துக்குளி(ேப), ஆர்.எஸ். ேராடுவார்டு12:,11-ஊத்துக்குளி(ேப),

226

226

திருப்பூர் ேராடு வார்டு12:,12-ஊத்துக்குளி(ேப), கம்பர் வதிவார்டு13:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ஊத்துக்குளி

1-ஊத்துக்குளி(ேப), குன்னத்தூர்ேராடு வார்டு15:,4-ஊத்துக்குளி(ேப), ெகாடியம்பாைளயம்

ஆர் எஸ் 638751, வடக்குப் பார்த்த

நால்ேராடு வார்டு1:,5-ஊத்துக்குளி(ேப), ெகாடியம்பாைளயம் வடக்கு வதி
ீ வார்டு1:,6-

ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடத்தின் ைமய

ஊத்துக்குளி(ேப), ெகாடியம்பாைளயம் ேமற்கு வதிவார்டு1:,7-ஊத்துக்குளி(ேப),
ீ

பகுதி

ெகாடியம்பாைளயம் ெதற்கு வதி
ீ வார்டு1:,8-ஊத்துக்குளி(ேப), ெகாடியம்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶
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கிழக்கு வதி
ீ வார்டு1:,9-ஊத்துக்குளி(ேப), ெகாடியம்பாைளயம் ஜீவானந்தம்
வதிவார்டு1:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

227

227

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ஊத்துக்குளி

1-ஊத்துக்குளி(ேப), ரயில்ேவ காலனிவார்டு12:,2-ஊத்துக்குளி(ேப), காங்கயம்

ஆர் எஸ் 638751, வடக்குப் பார்த்த

ேராடுவார்டு12:,3-ஊத்துக்குளி(ேப), நடுத்ேதாட்டம்வார்டு12:,4-ஊத்துக்குளி(ேப),

மத்திய ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

நடுேவலம்பாைளயம்வார்டு10:,5-ஊத்துக்குளி(ேப), ேசரேவலம்பாைளயம்வார்டு10:,6ஊத்துக்குளி(ேப), ஊஞ்சக்காடுவார்டு10:,7-ஊத்துக்குளி(ேப), ேவலம்பாைளயம்
வார்டு11: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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3

4

ஊ.ஒ. துவக்கப்பள்ளி

1-ஊத்துக்குளி(ேப), மாரநாயக்கனூர் வார்டு9:,2-ஊத்துக்குளி(ேப),

குன்னம்பாைளயம் 638752, வடக்குப்

குண்ணம்பாைளயம்வார்டு 9:,3-ஊத்துக்குளி(ேப), ெசட்டிபாைளயம்வார்டு9:,999-

பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம் ேமற்குப்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

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

ஊத்துக்குளி 638751, ெதற்கு பகுதி

ெரட்டிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ), வடுகபாைளயம்பைறயன்ேதாட்டம் வார்டு1:,999-

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெதற்கு பகுதி அைற எண் 37

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

கைரப்பாைளயம்புதுகாலனி 638751,

ெரட்டிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), முதலியார்ேதாட்டம், வடுகபாைளயம் வார்டு

ெதற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

ேமற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-ெரட்டிபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), ெபாய்ஏrேதாட்டம்பள்ளத்ேதாட்டம் வார்டு2:,2-

ெரட்டிபாைளயம் 638751, கிழக்கு

ெரட்டிபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெவள்ளியம்பாைளயம் வார்டு2:,3-

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

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

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-வடுகபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு2,3, ேதன ீஸ்வரன்பாைளயம்,ஆதி.ெதரு:,999-

ேதன ீஸ்வரன்பாைளயம் 638751,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

233

233

ேமற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-வடுகபாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3,

ேதன ீஸ்வரன்பாைளயம் 638751,

ஊத்துக்குளிரயில்ேவஸ்ேடஷன்ேதாப்புத்ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக்

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

கட்டிடம்
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3

4

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-ஊத்துக்குளி(ேப), தாலிகட்டிபாைளயம் வார்டு3:,2-ஊத்துக்குளி(ேப), ைகத்தமைல

ஊத்துக்குளி

ேராடு வார்டு3:,3-ஊத்துக்குளி(ேப), அய்யம்பாைளயம் வார்டு3:,4-ஊத்துக்குளி(ேப),

638751, கிழக்குப்

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

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÷¢

ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு7:,5-ஊத்துக்குளி(ேப), ெகாளத்ேதாட்டம்வார்டு7:,6ஊத்துக்குளி (ேப), வடக்குத்ேதாட்டம் வார்டு 7:,7-ஊத்துக்குளி(ேப),
கிணத்தாங்காடுவார்டு7:,8-ஊத்துக்குளி (ேப), ஈஸ்வரன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு4:,999-

235

236

237

235

236

237

அரசு ஆண்கள்ேமல் நிைலப்பள்ளி

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-ஊத்துக்குளி(ேப), பாவடித் ெதரு வார்டு4:,2-ஊத்துக்குளி(ேப),

ஊத்துக்குளி

பரப்புத்ேதாட்டம்,ெவள்ைள.கவு.புதூர்வார்டு2:,3-ஊத்துக்குளி(ேப), ெதற்குராஜ வதி
ீ

638751, கிழக்கு பார்த்த

புதிய தார்சு கட்டிடத்தின் நடுபகுதி

வார்டு8:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு ஆண்கள்ேமல் நிைலப்பள்ளி

1-ஊத்துக்குளி(ேப), கிழக்கு ெதரு வார்டு8:,2-ஊத்துக்குளி(ேப), பாரதியார் வதி
ீ வார்டு5:,3-

ஊத்துக்குளி

ஊத்துக்குளி(ேப), காந்தி வதி
ீ வார்டு5:,4-ஊத்துக்குளி(ேப), ேநரு வதி
ீ வார்டு5:,5-

638751, கிழக்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

ஊத்துக்குளி(ேப), ேமற்கு வதி
ீ வார்டு4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு

அரசு ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி

1-ஊத்துக்குளி(ேப), வ.ஊ.சி. வதி
ீ வார்டு5:,2-ஊத்துக்குளி(ேப), ேநதாஜி வதி
ீ வார்டு7:,3-

ஊத்துக்குளி

ஊத்துக்குளி(ேப), மருத்துவமைன வதிவார்டு4:,4-ஊத்துக்குளி(ேப),
ீ
அய்யம்பாைளயம்

638751, கிழக்குப்

பார்த்த புதிய தார்சு

238

238

கட்டிடத்தின்

வடக்கு பகுதி

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

இட்ேடrவார்டு3:,5-ஊத்துக்குளி(ேப), திருவள்ளுவர் வதி
ீ வார்டு8:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-புஞ்ைசதளவாய்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), சின்னியகவுண்டம்பாைளயம் பிளாக்1:,2-

புஞ்ைசதளவாய்பாைளயம் 638751,

புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), மல்லாங்காட்டுபுதூர் பிளாக்2:,3-

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), ெதாட்டியபாைளயம் பிளாக்3:,4-

கட்டிடம்

புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), கஸ்பாபள்ளத்ெதரு, அrஜன ெதரு
பிளாக்4:,5-புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம்
ேகாவில்பாைளயம் பிளாக்5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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Ü¬ùî¢¶
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி

1-புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), சாலப்பாைளயம் பிளாக்7:,2-

புஞ்ைசதளவாய்பாைளயம் 638751,

புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ஆதிதிராவிடர்காலனி பிளாக்8:,3-

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ேசடபாைளயம்,அrஜனெதரு பிளாக்9:,4-

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), தளவாய்பாைளயம்புதூர் பிளாக்10:,5புஞ்ைசதளவாய் பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ), அண்ணாநகர் பிளாக்11:,999-அயல்நாடு

240

240

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

ழ்
க்
ர் ள்
1-வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1, மூணாம்பள்ளி:,2-வரப்பாைளயம் (வ.கி)

சாணார்பாைளயம்(கிழக்கு) 638056,

மற்றும்(ஊ) வார்டு2, ேமற்குசாணார் பாைளயம்:,3-வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

ேமற்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு2, வரப்பாைளயம்:,4-வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேச.காட்டூர்,உத்.நா.புதூர்,ஓ.கா.புதூர்.ச.ேதா.ரா.க.பு:,5-வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ)வார்டு3, ராசாகவுண்டன் புதூர்:,6-வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3,
சக்லியர் ேதாட்டம்:,7-வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 3, கிழக்கு

241

242

241

242

சாணார்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-வரப்பாைளயம் (ஊ)

வார்டு-1, அங்காரண்டிப் புதூர்:,2-வரப்பாைளயம் (ஊ)

பாச்சாங்காட்டூர் -

ெகாங்கம் பாைளயம்:,3-வரப்பாைளயம் (ஊ)

வரப்பாைளயம்638056, கிழக்குப்

வரப்பாைளயம் (ஊ) வார்டு-1, பச்சாங்காட்டூர்:,5-வரப்பாைளயம் (ஊ)

வார்டு-2,

வார்டு3, புளியம் பாைளயம்:,4வார்டு-2,

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

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, முத்தராண்டிபாைளயம்:,2-பனியம்பள்ளி

பனியம்பள்ளி638058, ெதற்குப் பார்த்த

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, பனியம்பள்ளி:,3-பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2,

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு

கிழக்குேதாட்டம் புதூர்:,4-பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ெபrயாண்டி

பகுதி

பாைளயம்:,5-பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ெசட்டிகாட்டுபுதூர்:,6பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, கவுண்டம்பாைளயம்
டு ட்

ம்

ல்

டு
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

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

பனியம்பள்ளி 638058, வடக்குப்

ெகாமாரபாைளயம்,ேவலாயுதம்பாைளயம்,ெசட்டிேதாட்டம்,:,2-பனியம்பள்ளி (வ.கி)

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

மற்றும்(ஊ)வார்டு1, துலுக்கம் பாைளயம்:,3-பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4,

ேமற்கு பகுதி

ெதாட்டம்பட்டி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4, பள்ளக்காட்டு புதூர்:,2-பனியம்பள்ளி (வ.கி)

ேதாப்புப்பாைளயம் 638058, கிழக்கு

மற்றும் (ஊ) வார்டு4, எம் பி என் புரம்:,3-பனியம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3,

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

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

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வாய்ப்பாடி

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

638056, வடக்குப் பார்த்த தார்சு

மற்றும்(ஊ)வார்டு1, எைளயாம் பாைளயம் அrசன காலனி:,3-வாய்பாடி(வ.கி) மற்றும்

கட்டிடத்தின்

(ஊ)வார்டு1, சாணார்பாைளயம்:,4-வாய்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2,

ேமற்கு பகுதி

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வாய்ப்பாடி

முருகம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

1-வாய்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ெகாண்டயம் பாைளயம் புதூர்:,2-

638056, வடக்குப் பார்த்த தார்சு

வாய்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2,

கட்டிடத்தின்

வாய்ப்பாடிெதாய்யம்ேதாட்டம்,பா.காடு.க.காடு,கு.சு.காடு:,3-வாய்பாடி (வ.கி) மற்றும்

கிழக்குப்

பகுதி

(ஊ) வார்டு2, காட்டுப்பாைளயம்:,4-வாய்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, சுள்ளிேமடு:,5ீ
வாய்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, வராண்டிபாைளயம்,ேதாட்டத்துப்புதூர்:,999ல்

டு

ழ்

க்

ர் ள்
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ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி

1-கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, சின்னக்காட்டுப் பாைளயம்:,2-

ெகாளத்துப்பாைளயம்638051,

கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ெபrயகாட்டு பாைளயம்:,3-

வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ெகாளத்துப்பாைளயம் அrசன

கட்டிடம்

காலனி:,4-கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ெகாளத்துப்பாைளயம்:,5-

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, அக்கைரயாம்பாைளயம் அர்சன
காலனி:,6-கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, அக்கைரயாம்பாைளயம்:,7கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேவலப்ப கவுண்டன்

புதூர்:,8-

கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, கூத்தம்பாைளயம்:,9கூத்தாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 3, ஆலம்பாைளயம், அrசனகாலனி:,10-

248

248

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

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

சிறுகளஞ்சி 638751, கிழக்குப் பார்த்த

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

தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்குப் பகுதி

சின்னக்காட்டுப்பாைளயம்:,4-சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
சின்னகாட்டுபாைளயம் அrஜனகாலனி:,5-சிறுகளஞ்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
சின்னகாட்டுபாைளயம் வடக்கு:,6-சிறுகளஞ்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
எல்லக்காடு:,7-சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 1, பனப்பாைளயம்:,8-சிறுகளஞ்சி
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, பனப்பாைளயம் அrஜனகாலனி:,9-சிறுகளஞ்சி (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு1 பாறக்காட்டுபுதூர்: 10-சிறுகளஞ்சி(வ கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1
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ஊ.ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி

சிறுகளஞ்சி
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1-சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, கரட்டுப் பாைளயம்:,2-சிறுகளஞ்சி

(வ.கி)

638751, வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேவப்பங்காட்டுபுதூர்:,3-சிறுகளஞ்சி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு

கட்டிடம்

4, நத்தம்ேதாட்டம் புதூர்:,4-சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, சிறுகளஞ்சி:,5-

5
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சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, சிறுகளஞ்சி சி.எஸ்.ஐ.காலனி:,6-சிறுகளஞ்சி
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, கிழக்கு ேதாட்டம்புதூர்:,7-சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 4, ஆலாம்பாைளயம்:,8-சிறுகளஞ்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,

250

251

250

251

காளிபாைளயம்:,9-சிறுகளஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, முத்ைதயன்காடு நாடார்

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 1, பாப்பம்பாைளயம்:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி,பாப்பம்பாைளயம்

இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 2,

638751, வடக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு

ெவங்கலப்பாைளயம்,பாப்பம்பாைளயம்:,3-இச்சிபாைளயம் (வ.கி)

கட்டிடத்தின் பிரதானப் பகுதி

சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ)வார்டு 3, ெவ.பாைளயம்,கருந்ேதாட்டம்ேமா.ேதாட்டம்:,999-

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 1, புதுப்பாைளயம்:,2-

புதுப்பாைளயம் 638751, வடக்குப்

இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 1, இச்சி பாைளயம்:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 2, குப்புராண்டி பாைளயம்:,4இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 2, வரப்பாைளயம்:,5இச்சிபாைளயம் (வ.கி) சர்க்கார்கத்தாங்கன்னி (ஊ) வார்டு 3, கட்ைடய கவுண்டன்
ம்

ல்

டு

ழ்

க்
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-பல்லவராயன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெர.கிணர், மாரனூர், ஒ.பாைளயம்,

இரட்ைடகிணர்-638751, ெதற்குப்

நா.ேதாட்டம்வார்டு 12:,2-பல்லவராயன் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

ெரட்ைடக்கிணர்,மாரனூர்,ஓ.பாைளயம் வார்டு 1,2:,3-பல்லவராயன் பாைளயம்

5
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(வ.கி)

மற்றும் (ஊ), ெரட்ைடக்கிணர், மாரனூர் வார்டு2:,4-பல்லவராயன் பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ), மூலநாயக்கனூர், தாசனூர் (அக்ரஹார சர்க்கார் கத்தாங்கண்ணி) வார்டு
3:,5-பல்லவராயன் பாைளயம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாரப்பாைளயம்,

பனங்காட்டுப்பாைளயம் வார்டு 4:,6-பல்லவராயன் பாைளயம்

253

253

(வ.கி) மற்றும் (ஊ),

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

முல்ைலநாயக்கனூர் வார்டு 3: 7-பல்லவராயன் பாைளயம் (வ கி) மற்றும் (ஊ)
1-ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5, சப்பட்டநாய்க்கன் பாைளயம்:,999-

திம்மநாய்க்கன்பாைளயம் 638752,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

254

254

கிழக்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெமாரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு6, திம்மநாயக்கன் பாைளயம்:,999-

திம்மநாய்க்கன்பாைளயம் 638752,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
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வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

255

256

255

256

ேமற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு7, ெசம்பாப்பள்ளம்:,2-

ெசம்பாவள்ளம் 638752, ேமற்குப்

ெமாரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு7, ெபான்ேனகவுண்டனூர்:,999-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-அக்ரஹாரெபrயபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு2, ேகாவிந்தம்பாைளயம்:,999-

நடுநிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தம்பாைளயம் 641607,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெதற்குப் பார்த்த புதிய தார்சு
கட்டிடம்
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-அக்ரஹாரெபrயபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ந.பாைளயம், ெப.பாைளயம்,

ேகாவிந்தம்பாைளயம் 641607,

ஆலாங்கைரேதாட்டம்:,2-அக்ரஹாரெபrயபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு3,

ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக்

ெவள்ளியம்பாைளயம், கூடுைர ேதாட்டம்:,3-அக்ரஹாரெபrயபாைளயம்(வ.கி)மற்றும்

கட்டிடம்

(ஊ) வார்டு3, ெவள்ளியம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சர்க்கார் ெபrயபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

பாரப்பாைளயம் 641607, கிழக்கு

ெகாளத்துப்பாைளயம்,ஆவரங்காட்டுத்ேதாட்டம் குள்.கா.ேதா:,999-அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடத்தின்

வாக்காளர்கள், -:

ெதற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி

1-சர்க்கார் ெபrயபாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, பாரப்பாைளயம்:,2-சர்க்கார்

பாரப்பாைளயம் 641607, ேமற்கு

ெபrயபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ெகாளத்துப்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ைமய அைற வாழ் வாக்காளர்கள், -:

260

260

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-சர்க்கார் ெபrயபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு3,4, சர்க்கார்ெபrயபாளயம்

சர்க்கார்ெபrயபாைளயம் 641607,

கஸ்பா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு

261

261

கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-சர்க்கார் ெபrயபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு3,4, சர்க்கார்ெபrயபாளயம்

சர்க்கார்ெபrயபாைளயம் 641607,

கஸ்பா:,2-சர்கார்ெபrயபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக்

வினாயகபுரம்,பள்ளங்காட்டுேதாட்டம்,பூசாrேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஓன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1-அைணப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, அைணப்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர்

அைணப்பாைளயம் 638752, ெதற்குப்

ெதரு:,2-அைணப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, அைணப்பாைளயம்

பார்த்த ஓட்டுவில்ைலக்

ேதாப்பு,புதூர்,பாைறயூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி
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ஊ.ஒ. ஆரம்பப்பள்ளி

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

அருகம்பாைளயம் 638752, கிழக்கு

அைணப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3, சுப்பனூர் பள்ளபாைளயம்:,999-

பார்த்த கிழக்கு புதிய தார்சு கட்டிடம் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ï£÷¢ : 16/11/2020
Þìñ¢ : . ERODE

சி.கதிரவன் இ.ஆ.ப
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