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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தண்ணர்பந்தல் பாைளயம்638504, 

ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு13, குப்பதாசகவுண்டன் 

ெகாட்டாய்:,2-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு13,14, 

பூேவrகாடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தண்ணர்பந்தல் பாைளயம்638504, 

ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி 

ஒட்டு வில்ைலக்கட்டிடம்

1-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு14, ெமாட்ைடயனூர் 

ேபாயர் ெதரு:,2-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு13,14, 

தண்ணர்பந்தல்பாைளயம்:,3-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் 

(ஊ)வார்டு14, விளாமரத்துக்காடு:,4-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) 

வார்டு14, காந்திநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

விலமரத்துகாட்டூர் 638504, ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டு வில்ைலக்கட்டிடம்

1-இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு15, தாண்டவராயன், 

ஓைலயூர் கா.ெகாட்டாய்கள்:,2-இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் 

(ஊ)வார்டு 15, ஓைலயூர்:,3-இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு 

15, ஓைலயூர் காட்டுக்ெகாட்டாய்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகானார்பாைளயம்-638504, ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர்(ஊ) வார்டு9, ேகாணார்பாைளயம் 

ெதற்குேதாட்ட ெகாட்டாய்கள்:,2-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர்(ஊ) 

வார்டு10,11, ேகாணார்பாைளயம்:,3-இலிப்பிலி 

(வ.கி),குருவெரட்டியூர்(ஊ)வார்டு9,10, ஏலூர்:,4-இலிப்பிலி 

(வ.கி),குருவெரட்டியூர்(ஊ) வார்டு10, ேகாணெபருமாள் ேகாயில்:,999-

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 1 of 85



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகானார்பாைளயம்-638504, ேமற்கு 

பார்த்த வடக்கு பகுதி

1-இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு11, கணவனூர், 

ஓrயாகணவனூர்:,2-இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு 11, 

ஓrயா கணவனுர் காலனி:,3-இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) 

வார்டு11, ேஜாதிபுரம், ேபாயர் ெதரு:,4-இலிப்பிலி(வ.கி),குருவெரட்டியூர் 

(ஊ) வார்டு12, பாலகவுண்டன் புதூர் .காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

6 6 அரசு ேமல் நிைல பள்ளி 

குருவெரட்டியூர்638504, கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு முதல் தார்சு 

கட்டிடம்

1-இலிப்பிலி (வ.கி), குருவெரட்டியூர்(ஊ)  வார்டு1, ஆைனக்கவுண்டனூர் 

வடக்குத் ெதரு:,2-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு1,2, 

ஆைனக்கவுண்டனூர் ெதற்குத் ெதரு:,3-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் 

(ஊ) வார்டு 2.3, ஆைனக்கவுண்டனூர்ேமற்கு ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

7 7 அரசு ேமல் நிைல பள்ளி 

குருவெரட்டியூர்638504, கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு இரண்டாவது 

கட்டிடம்

1-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு 4,5, 

குருவெரட்டியூர்ேமற்கு:,2-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு4 

,5, குருவெரட்டியூர் வடக்கு:,3-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் 

(ஊ)வார்டு 4,5, குருவெரட்டியூர் நடுப்பகுதி:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

8 8 அரசு ேமல் நிைல பள்ளி 

குருவெரட்டியூர்638504, கிழக்கு 

பார்த்த ேமற்கு மூன்றாவது 

கட்டிடம்

1-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு5,6, குருவெரட்யூர் 

ெதற்கு:,2-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு 3,4, 

குருவெரட்டியூர் கிழக்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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1 2 3 4 5

9 9 அரசு ேமல் நிைல பள்ளி 

குருவெரட்டியூர்638504, வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு பகுதி

1-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு6,7, 

கல்லாங்காட்டுெகாட்டாய்:,2-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) 

வார்டு4,5, குருவெரட்டியூர்  ேமற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

10 10 அரசு ேமல் நிைல பள்ளி 

குருவெரட்டியூர்- 638504, வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

1-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு5.6.7, ேமட்டுப்பாைளயம் 

காலனி:,2-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு5,6, ெசங்குட்ைட 

எம்.ஜி.ஆர் காலனி:,3-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ) வார்டு5,6, 

குருவெரட்டியூர் சின்னசக்கிலி ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

மூங்கில்பாைளயம்638504, ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ),வார்டு7,.8, 

மூங்கில்பாைளயம்வடக்குகாட்டுெகாட்டாய்கள்:,2-இலிப்பிலி 

(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ),வார்டு7.8, 

மூங்கில்பாைளயம்ெதற்குகாட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,3-இலிப்பிலி 

(வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ)வார்டு9, மூங்கில்பாைளயம்கிழக்கு 

காட்டுெகாட்டாய்கள்:,4-இலிப்பிலி (வ.கி),குருவெரட்டியூர் (ஊ),வார்டு9, 

ேகாணெபருமாள் ேகாவில்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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1 2 3 4 5

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

பாலக்குட்ைடப்பட்டி 638504, 

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

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

கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, ஆைனகவுண்டனூர் காட்டு 

ெகாட்டாய்:,3-கன்னப்பள்ளி  (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, பூலாம்பாளி:,4-

கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, சாணாத்திகல்:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய ந.நி பள்ளி 

பாலக்குட்ைடப்பட்டி638504, 

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்  

வடக்கு பகுதி

1-கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, பாலகுட்ைடபட்டி பைழயூர்:,2-

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

கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, பனங்காட்டுேசr:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

முளியனூர்638504, ெதற்க்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, குட்ைடகாடு:,2-கன்னப்பள்ளி 

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

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

முளியனூர்638504 , கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, பாலகுட்ைடபட்டி, 

பைழயூர்காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,2-கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு 

3,2, ெவங்கட்ெரட்டியூர்அrசனகாலனி:,3-கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு2, ெவங்கட்டெரட்டியூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெசல்ைலயுர் 638504, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

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

கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ெசல்லாயூர்:,3-கன்னப்பள்ளி 

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

வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

17 17 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெசல்ைலயுர் 638504, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1-கன்னப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ெதாப்பபாைளயம்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

18 18 ஆர்.சி நடுநிைலப்பள்ளி 

சின்னப்பள்ளம்638311, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ேமட்டூர் பவானி ேராடு வார்டு1:,2-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), சின்னப்பள்ளம்வார்டு1:,3-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), 

ெபரும்பள்ளம் வார்டு1:,4-ெநருஞ்சிேபட்ைட(ேப), காட்டுக் ெகாட்டாய்கள் 

வார்டு15:,5-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), சித்ைதயன் நகர் வார்டு15:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

19 19 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

ெநருஞ்சிப்ேபட்ைட638311 , 

ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

1-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), அrசன காலனி முதல் வதீி வார்டு 2:,2-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), அrசனக்காலனி 2வது வதீி வார்டு 2:,3-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), அrசனக்காலனி 3வது வதீிவார்டு 2:,4-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ேமட்டூர் பவானி ேராடு வார்டு3:,5-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), அrசனக்காலனி 4வது வதீி வார்டு 3:,6-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), அrசனக்காலனி 5வது வதீி வார்டு 3:,7-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), அrசனக்காலனி 6 வது வதீி வார்டு3:,8-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), அrசனக்காலனி 7 வது வதீி வார்டு 3:,9-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), அம்மாைச மணியகாரர் வதீிவார்டு 3:,10-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) வார்டு4, ேதர் வதீி:,11-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), 

குருநாதன் வதீி வார்டு 4 12 ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப)  சர்க்கைர வதீி 

அைனத்து 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெநருஞ்சிப்ேபட்ைட638311, ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ேமட்டூர் பவானி ேராடு வார்டு 4:,2-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ேதர் வதீி வார்டு 3:,3-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப) 

வார்டு 5, மிராஸ்தார் வதீி:,4-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), முத்துசாமி 

வதீிவார்டு 6:,5-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), இந்திரா வதீிவார்டு  6:,6-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ேபேரஜ் குவார்ட்டர்ஸ்வார்டு 8:,7-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ேநரு வதீிவார்டு7:,8-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), நடு 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டு 7:,9-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ெபருமாள் 

ேகாவில் வதீிவார்டு 5:,10-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ேமட்டுத் ெதருவார்டு 

5:,11-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), மிராஸ்தார் வதீி வடக்கு பகுதிவார்டு6:,12-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), அண்ணா வதீிவார்டு 7:,13-ெநருஞ்சிேபட்ைட 

(ேப), ெசன் வதீிவார்டு 7:,14-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ேகாr 

ீ ி ர்டு ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

21 21 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெநருஞ்சிப்ேபட்ைட638311, ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு 

கட்டிடம்

1-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ேமட்டூர் பவானி ேராடுவார்டு 14:,2-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), வன்னியர் வதீிவார்டு 14:,3-ெநருஞ்சிேபட்ைட 

(ேப), ைடவர்சன் ேராடுவார்டு 13:,4-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), முருகன் 

ைரஸ் மில் ேராடு காட்டு ெகாட்டாய்கள்வார்டு 13:,5-ெநருஞ்சிேபட்ைட 

(ேப), ேமற்கு காட்டுக் ெகாட்டாய்கள்வார்டு 12:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

22 22 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெநருஞ்சிப்ேபட்ைட638311, ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்கு பகுதி தார்சு 

கட்டிடம்

1-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ேமட்டூர் பவானி ேராடு வார்டு 9:,2-

ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ேகாவில் கரடு வார்டு11:,3-ெநருஞ்சிேபட்ைட 

(ேப), ேகாம்பூர் வார்டு 9:,4-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), ஆrய கவுண்டனூர் 

அrசனக்காலனிவார்டு 10:,5-ெநருஞ்சிேபட்ைட (ேப), 

ஆrயாக்கவுண்டனூர் காட்டுக்ெகாட்டாய் வார்டு 9:,999-அயல்நாடு வாழ் 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

23 23 ெபrயசாமிநிதியுதவி நடு 

நிைலப்பள்ளி 

அம்மாப்ேபட்ைட638311, ேமற்கு 

பார்த்த ெதற்கு பகுதி

1-அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு7,10, காமராஜர் வதீி:,2-அம்மாேபட்ைட (ேப) 

 வார்டு 10, பி. எஸ். பி. வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

24 24 ெபrயசாமிஉதவி நடு 

நிைலப்பள்ளி 

அம்மாேபட்ைட638311, ேமற்கு 

பார்த்து வடக்கு பகுதி

1-அம்மாேபட்ைட (ேப)  வார்டு 8,10, அம்மாேபட்ைட அrசனகாலனி:,2-

அம்மாேபட்ைட (ேப)  வார்டு11, ேபங்க் வதீி:,3-அம்மாேபட்ைட (ேப)  

வார்டு 11,12, பாரதியார் வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

25 25 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் 

அம்மாேபட்ைட638311, கூட்ட 

அைற ேமற்கு பார்த்தது

1-அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 9,12, பைழய மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,2-

அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு9, கால்நைட மருந்தக வதீி:,3-

அம்மாேபட்ைட  (ேப)வார்டு 13, பட்டஞ்சாவடி:,4-அம்மாேபட்ைட  (ேப) 

வார்டு13  ெசலம்பனூர்: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

மூனாஞ்சாவடி638311 , கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு15, மூனாஞ்சாவடி:,2-அம்மாேபட்ைட (ேப) 

வார்டு 13, அண்ணா நகர்:,3-அம்மாேபட்ைட (ேப)  வார்டு14, மாரப்பனூர்:,4-

அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு14, மாரப்பனூர் ேபாயர் ெதரு:,5-

அம்மாேபட்ைட  (ேப)வார்டு15, லட்சுமிபுரம் (சாணாத்தி கல்):,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

மூனாஞ்சாவடி638311, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 2, ேகாலக்காரனூர்:,2-அம்மாேபட்ைட (ேப) 

வார்டு 1&2, அந்ேதாணிபுரம்:,3-அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 1&2, கடுமான் 

ெகாட்டாய்:,4-அம்மாேபட்ைட(ேப)  வார்டு 2 & 3, இந்திராநகர்:,5-

அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 3&2, காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

28 28 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ஊமாெரட்டியூர்638311 , ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு3, சுந்தராம்பாைளயம்:,2-அம்மாேபட்ைட 

(ேப) வார்டு 3, சுந்தராம்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,3-

அம்மாேபட்ைட (ேப)வார்டு 4, சுந்தராம்பாைளயம் அrசன காலனி, 

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,4-அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு2, 

சுந்தராம்பாைளயம் வடக்கு:,5-அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 3, 

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

அைனத்து 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

29 29 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 

ஊமாெரட்டியூர்638311, 

ெதற்குப்பார்த்த கிழக்கு பகுதி 

தார்சு கட்டிடம்

1-அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 2, ஊமாெரட்டியூர்:,2-அம்மாேபட்ைட (ேப) 

வார்டு 2, சுந்தரம்பாைளயம்:,3-அம்மாேபட்ைட (ேப) வார்டு 4, 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

30 30 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ஊஞ்சப்பாைளயம்638311, 

கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

க் ி

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

பூதப்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, சைடெபrயாக்கவுண்டணூர்,ராஜவ் 

நகர்:,3-பூதப்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, மணல்காடு காலனி:,4-

பூதப்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, குள்ளனூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ஊஞ்சப்பாைளயம்638311, 

கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெ ற் ி

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

காலனி:,2-பூதப்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, 

பூதப்பாடி,காட்டுெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ஊஞ்சப்பாைளயம்638311, கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ெ ற் ப் ி

1-பூதப்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ஊஞ்ப்பாைளயம்:,2-பூதப்பாடி 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ஆதி திராவிடர் காலனி:,3-பூதப்பாடி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2&3, 

ஊ.பாைளயம்.அண்ணாநகர்,கா.ெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

அைனத்து 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ஊஞ்சப்பாைளயம்638311, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி

1-பூதப்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ஊஞ்சப்பாைளயம் அருந்ததியர் 

காலனி:,2-பூதப்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, ஊஞ்சப்பாைளயம் 

கா.ெகாட்டாய்கள் வடக்கு பகுதி:,3-பூதப்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, 

ரங்கன்ேசr காந்திசிைல காட்டு ெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

34 34 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

சிங்கம்ேபட்ைட638311, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற 

எண் 6 ெதற்கு பகுதி

1-படவல்கால்வாய் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), அம்மாேபட்ைட லட்சுமி 

நகர்வார்டு1:,2-படவல்கால்வாய் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), சிங்கம்ேபட்ைட 

ேகட்வார்டு2:,3-படவல்கால்வாய் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ஏr 

ேதாட்டம்வார்டு2:,4-படவல்கால்வாய்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), காட்டூர் (படவல் 

ல் ய் ர்டு ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

35 35 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

சிங்கம்ேபட்ைட638311, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற 

எண் 8 ெதற்கு பகுதி

1-சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ), சிங்கம்ேபட்ைட ேகட் 

புதுகாலனிவார்டு 2:,2-சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி)மற்றும் (ஊ), 

சிங்கம்ேபட்ைட வார்டு 1:,3-படவல்கால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

ெபாதியன்துண்டு காலனி வார்டு 2:,4-படவல்கால்வாய் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), ஐயர்ேதாட்டம்வார்டு 2:,5-சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

சிங்கம்ேபட்ைட அrசனத் ெதருவார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

அைனத்து 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

36 36 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

சிங்கம்ேபட்ைட638311, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி புதிய எண் 3

1-சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆட்டக்காலனூர்வார்டு 1:,2-

சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசாட்ைடயனூர்வார்டு 1:,3-

படவல்கால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசட்டியார் ேதாட்டம்வார்டு 2:,4-

படவல்கால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஏr ேதாட்டம்வார்டு 2:,5-

படவல்கால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புது காலனி (படவல் 

கால்வாய்)வார்டு 2:,6-சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி),படவல்கால்வாய் (ஊ), புது 

குவார்டர்ஸ்வார்டு 2:,7-சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி),படவல்கால்வாய்  (ஊ), 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சிங்கம்ேபட்ைட638501, ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி அைற எண் 1

1-சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ), ஆனந்தம்பாைளயம் வார்டு2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சிங்கம்ேபட்ைட 638311, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

1-சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி)மற்றும்(ஊ), சூடமுத்தான்பட்டிவார்டு2:,2-

சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ), குதிைரக்கல்ேமடுவார்டு2:,3-

சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி)மற்றும்(ஊ), மின்வாrயகுடியிருப்புவார்டு2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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1 2 3 4 5

39 39 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெமாண்டிபாைளயம்638311 , 

வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் 

கிழக்குப்பகுதி

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

சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ), எல்ைலக்காடுவார்டு3:,3-

சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ), ெமாண்டிபாைளயம்வார்டு3:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெமாண்டிபாைளயம்638311, 

வடக்குப் பார்த்த கட்டிடத்தின் 

ேமற்குப்பகுதி

1-சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ), சின்ன சீரங்கனுர் வார்டு3:,2-

சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ), ெசண்டாபுதூர் வார்டு3:,3-

சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ), பள்ளகாட்டு ேதாட்டம் வார்டு3:,4-

சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ), சின்ன காட்டூர் வார்டு3:,5-

சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ), சிங்கம்ேபட்ைட ெமயின் ேராடு  

வார்டு1:,6-சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி)மற்றும்(ஊ), சின்ன ேமட்டூர் வார்டு2:,7-

சிங்கம்ேபட்ைட(வ.கி)மற்றும் (ஊ), சின்ன வரீண் ெகாட்டாய்  வார்டு3:,8-

சிங்கம்ேபட்ைட (வ.கி)மற்றும்(ஊ), மானந்ேதாட்டம் வார்டு3:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

41 41 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி பட்லூர்-

638314, கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு 4, பட்லூர் வடக்குத் ேதாட்டம்:,2-

பட்லூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு 9, காளிப்பட்டி கரட்டூர்:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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42 42 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

பட்லூர்638314, கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம்

1-பட்லூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு5, நால்ேராடு:,2-பட்லூர்(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ)வார்டு4, பட்லூர் காட்டுக் ெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

பூசாrயூர்638314, ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி

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

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

44 44 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

பூசாrயூர்638314, ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

1-பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு 2, பூசாrயூர்:,2-பட்லூர்(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ)வார்டு 3, மாக்கல்லூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

மறவன்குட்ைட638314, கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்  புதிய 

ட் ம்

1-பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)வார்டு6, மறவன்குட்ைட:,2-

பட்லூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு7, மறவன்குட்ைட ேமற்கு ெதரு:,3-

பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ வார்டு7, மறவன்குட்ைட 

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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46 46 அrஜன நல துவக்கப்பள்ளி 

ெசாக்கநாதன் கரட்டுச்ேசr638314, 

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1-பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு8, ெபாய்யன்குட்ைட:,2-பட்லூர் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 9, ெசாக்கநாதமைலயூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

47 47 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி 

ெவள்ளித்திருப்பூர்-638311, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி (வலதுபுறம்)

1-பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 10,12, 

ெபாம்மன்பட்டி,அண்ணாநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

48 48 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி 

ெவள்ளித்திருப்பூர் -638311, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு  

பகுதி (இடதுபுறம்)

1-பட்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு12, ெபாம்மன்பட்டி புதுவலவு:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெமாசுக்கவுண்டனூர்638314, 

ெதற்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம்

1-பட்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு13, முத்துகவுண்டன்புதூர், 

ெமாசுக்கவுண்டனூர்:,2-பட்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு13,14, 

ெவங்கக்கல்லூர் பூசாrயூர்,ெமாசுக்கவுண்டணூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

50 50 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 

ேகாணமூக்கனூர் 638314, கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு தார்சு கட்டிடம்

1-அட்டவைணபுதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), அட்டவைணபுதூர்,காலனி 

வார்டு1:,2-அட்டவைணப்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெமயின் ேராடு 

வார்டு1:,3-அட்டவைணபுதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்ெதரு வார்டு1:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

51 51 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 

ேகாணமூக்கனூர் 638314, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-அட்டவைணபுதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

ெபத்தக்காபாைளயம்அங்கமுத்துகாலனிவார்டு2:,2-அட்டவைணபுதூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), அட்டவைணபுதூர் ெமயின் ேராடு  வார்டு2:,3-

அட்டவைணபுதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), சமயதாரனூர் வார்டு2:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

52 52 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி 

ேகாணமூக்கனூர் 638314, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-அட்டவைணபுதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேகானமூக்கனூர் காலனி  

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

வார்டு 2:,3-அட்டவைணபுதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), பனங்காடு வார்டு2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

53 53 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

முகாசிப்புதூர்638314, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகாத்துக்காரன் ெகாட்டாய்  

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

அrசனகாலனி 2 வார்டு 1,2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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54 54 ஊராட்சிஒனறியதுவக்கப்பள்ளிமு

காசிப்புதூர்638314 , ஓட்டு 

கட்டிடம் வடேமற்கு பகுதி

1-முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), முகாசிப்புதூர்கஸ்பா வார்டு 2:,2-

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

முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெசாட்ைடபாைறவதீி வார்டு2:,4-

முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), கிழக்குமாrயம்மன்ேகாவில்வதீி 

வார்டு2:,5-முகாசிப்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), குறிச்சிேராடு2 வார்டு2:,6-

முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி2 வார்டு2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

55 55 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிமு

காசிப்புதூர்638314, வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1-முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, சின்ன முளியனூர் வார்டு3:,2-

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

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

முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, கள்ளியான்காட்டுபுதூர்:,5-

முகாசிப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1,2, முகாசிப்புதூர் 

அrசனகாலனி வார்டு1,2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

56 56 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிகுறி

ச்சி638314, , கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

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

மற்றும்(ஊ) வார்டு1, முனியப்பன் ேகாவில் வதீி:,3-குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு1, கருப்பமூப்பனூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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57 57 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

குறிச்சி 638314 , ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

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

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

58 58 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 

குறிச்சி-638314, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

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

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, திருெவன்ெகாட்டாய்:,3-குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)வார்டு 2, களராமணி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

59 59 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிகுறி

ச்சி638314, , ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1-குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 2, நாகம்பாைளயம்:,2-குறிச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெபாட்டலிக் ெகாட்டாய்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

60 60 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிகூச்

சிகல்லூர்638314, வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1-குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெசம்படாபாைளயம்வார்டு 2 3:,2-குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), சுப்புராயன் ெகாட்டாய்வார்டு3:,3-குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ), கூச்சிகல்லூர் காட்டுெகாட்டாய்வார்டு3:,4-குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ), அக்கைரயூர்வார்டு3:,5-குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

ராமாச்சிபாைளயம் காட்டுெகாட்டாய்வார்டு3:,6-குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), பாச்சகாலனூர்வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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61 61 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிகூச்

சிகல்லூர்638314, வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கூச்சிக்கல்லூர் வார்டு6:,2-குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ), இராமாச்சிபாைளயம் வார்டு7:,3-குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

ெசல்லங்குட்ைட வார்டு8:,4-குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

ெசல்லிகவுண்டனூர் வார்டு9:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

62 62 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிெச

ல்லிகவுண்டனூர்638314, ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்  கிழக்கு 

பகுதி

1-குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), சீலம்பட்டி வார்டு10:,2-குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ), ெசல்லிக்கவுண்டனூர் சக்கிலிெதரு வார்டு9:,3-குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ), ெசல்லிக்கவுண்டனூர் வார்டு9:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

63 63 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளிெசம்படாபாைளய

ம்638314 , வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1-பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ேமாளக்கவுண்டன்ெகாட்டாய் 

வார்டு 1:,2-பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, மணக்காடு வார்டு1:,3-

பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1, பழனிேவல்புரம் வார்டு1:,4-பூனாச்சி 

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

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

64 64 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

ெசம்படாபாைளயம்638314, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, நத்தேமடு வார்டு2:,2-பூனாச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ஒனாக்கல் ேமடு வார்டு3:,3-பூனாச்சி(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு1, கத்திrயான் காடு வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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65 65 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

ெசம்படாபாைளயம்638314 , 

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குபகுதி

1-பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, ெசம்படாபாைளயம் வார்டு2:,2-

பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, ெகாண்ைடயன் ெகாட்டாய் 

வார்டு2:,3-பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ேகாணெரட்டிபாைளயம் 

வார்டு3:,4-பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, புதுவலவு காலனி 

வார்டு3:,5-பூனாச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ஓனாக்கல் ேமடு 

வார்டு3:,6-பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, ேதாப்புத்ேதாட்டம் 

வார்டு2:,7-பூனாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, குப்பகவுண்டன்காலனி 

வார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

66 66 ஊராட்சிஅலுவலகம்காடப்பநல்லூ

ர்638311 , வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

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

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,2-காடப்பநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

பரசுராமன் காட்டுர் வார்டு1:,3-காடப்பநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

ெபரமச்சிபாைளயம் வார்டு2:,4-காடப்பநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

குருவனூர் ேகாவிந்தபாைளயம் வார்டு2:,5-காடப்பநல்லூர் (வ.கி) 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

67 67 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிகா

டப்பநல்லூர்638311, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

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

காடப்பநல்லூர், காட்டுக்ெகாட்டாய்:,3-காடப்பநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு1, பரசுராமன்காட்டூர்:,4-காடப்பநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு1, 

பங்களாத்ேதாட்டம்:,5-காடப்பநல்லூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, 

ெபரமிச்சிபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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68 68 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி மாணிக்கம்பாைளயம் 

638314, வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1, சுள்ளிேமடு:,2-குறிச்சி 

(வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1, மாணிக்கம்பாைளயம் 

கஸ்பா:,3-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1, 

சங்ேகாதிேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

69 69 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 

குதிைரக்கல்ேமடு-638314, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1, குதிைரகல்ேமடு 

ெமயின் ேராடு:,2-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ), 

குதிைரகல்ேமடு வார்டு2:,3-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ), 

குதிைரக்கல்ேமடு காலனி வார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

70 70 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி மாணிக்கம்பாைளயம் 

638314, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு  பகுதி

1-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ), கூலிகாடு வார்டு1:,2-குறிச்சி 

(வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ), சிங்கிலி ெகாட்டாய் வார்டு2:,3-குறிச்சி 

(வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ), ஆனந்தம்பாைளயம் வார்டு2:,4-குறிச்சி 

(வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ), பூஞ்ேசாைல ெகாட்டாய் வார்டு2:,5-

குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ), மாணிக்கம்பாைளயம் பிrவு 

வார்டு1:,6-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1, 

மாணிக்கம்பாைளயம் பிrவு:,7-குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் 

(ஊ)வார்டு1, மாணிக்கம்பாைளயம் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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71 71 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கபள்ளிெபr

யகுரும்பபாைளயம்638314, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ), மாணிக்கம்பாைளயம் வார்டு 

2:,2-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ), ெபrயகுரும்பபாைளயம் 

வார்டு 2:,3-குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ), 

சின்னகுரும்பபாைளயம் வார்டு 2:,4-குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் 

(ஊ), இந்திரா நகர் வார்டு 2:,5-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ), 

சின்னாகவுண்டனூர் வார்டு 2:,6-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் 

(ஊ), வண்ணாந்துைறேமடு வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 

-:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

72 72 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ெபrயகுரும்பபாைளயம் 638314, 

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2, 

ெபrயகுரும்பபாைளயம்:,2-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) 

வார்டு 3, குன்னுைடயானூர்:,3-குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் 

(ஊ)வார்டு 2, புதுநகரம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ெபrயயாண்டிபாைளயம் 638314, 

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-குறிச்சி (வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு3, 

ெபrயாண்டிபாைளயம்அrசன ெதரு:,2-குறிச்சி 

(வ.கி)மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு3, ெதாட்டிபாைளயம்:,3-குறிச்சி 

(வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ) வார்டு3, ெபrயாண்டிபாைளயம்:,4-

குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ)வார்டு3, காசிமாரன்ேதாட்டம்:,5-

குறிச்சி (வ.கி),மாணிக்கம்பாைளயம் (ஊ)வார்டு3, காட்டூர்:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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74 74 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கபள்ளி,ஒல

கடம்638314, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1-ஒலகடம் (ேப) வார்டு 8, குஞ்சுமாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு:,2-ஒலகடம் 

(ேப) வார்டு8, முஸ்lம் வதீி:,3-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு8, குலாளர் ெதரு:,4-

ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 8, ஆதிதிராவிடர் காலனி:,5-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 8, ெபrயண்ணபிள்ைள சந்து:,6-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு8, நாடார் 

வதீி:,7-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 8, நாவிதர் வதீி:,8-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 

8,14, ஓலகடம் ெமயின் ேராடு:,9-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு14, ெபருமாள் 

ேகாவில் வதீி:,10-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 14, மாrயம்மன் ேகாவில் 

வதீி:,11-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு14, ஒட்டபாைளயம் ேராடு:,12-ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு 14, காந்தி ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

75 75 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

ஒலகடம் - 638314, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 2, குட்ைடேமடு:,2-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 2, 

கங்காய்ேதாட்டம்:,3-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு12, ெவடிக்காரன்பாைளயம் 

கிழக்குெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

76 76 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

ஒலகடம் - 638314 , ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு12, தாண்டாம்பாைளயம் காட்டுெகாட்டாய்:,2-

ஒலகடம் (ேப)  வார்டு13, தாண்டாம்பாைளயம் ெதற்கு ெதரு:,3-ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு 13, தாண்டாம்பாைளயம் வடக்கு ெதரு:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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77 77 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ஒலகடம்-638314, வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 2, காந்தி சதுக்கம்:,2-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 2, 

ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதீி:,3-ஒலகடம் (ேப) வார்டு 2, 

மில்ேமட்டுெகாட்டாய்கள்:,4-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 1, குன்றியூர்:,5-

ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 1, சின்னகவுண்டன்காட்டுெகாட்டாய்கள்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

78 78 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ஒலகடம்-638314, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 13, தாண்டாம்பாைளயம் அrசனகாலனி:,2-

ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 13, தாண்டாம்பாைளயம் புதுக்காலனி:,3-ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு 15, குந்துபாயூர்:,4-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 15, 

தாசகவுண்டன்காட்டுெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

79 79 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 

நாகிெரட்டிபாைளயம்638314, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 3, மந்திெரட்டிெகாட்டாய்கள் 1 . 54:,2-ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு 3, மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி  1 . 44:,3-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 3, அங்காளம்மன் ேகாவில் வதீி  1 . 58:,4-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 

3, நாகிெரட்டிபாைளயம் கிழக்கு வதீி  1 . 9:,5-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 3, 

நாகிெரட்டிபாைளயம் நடுெதரு 1 . 43:,6-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 4, 

ெரட்டியார்ெகாட்டாய் 1 . 3:,7-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 4, 

ெபான்னிெகாட்டாய் 1 . 23:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெகாளந்தபாைளயம் 638314, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 4, ெகாளந்தபாைளயம் கீழ்ெதரு 1 30:,2-

ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 4, ெகாளந்தபாைளயம் நடுத்ெதரு 1 40:,3-

ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 5, ெகாளந்தபாைளயம் 

மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு 1 . 69:,4-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 5, 

ெகாளந்தபாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்1 . 63:,5-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 5, ெகாளந்தபாைளயம்:,6-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 5, 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

81 81 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெகாளந்தபாைளயம் 638314, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 4, ெபாடாரக்கவுண்டர்காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்1 . 

71:,2-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 6, 

மும்மிெரட்டிபாைளயம்காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்1. 27:,3-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 6, மும்மிெரட்டிபாைளயம் அrசனகாலனி1 . 67:,4-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 6, மும்மிெரட்டிபாைளயம்ெதற்குெதரு1 . 37:,5-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 6, மும்மிெரட்டிபாைளயம் வடக்குெதரு 1 . 27:,6-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 6, குங்குமபாைளயம் 1 . 40:,7-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 6, 

குங்குமபாைளயம் காலனி 1 . 10:,8-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 6, 

மும்மிெரட்டிபாைளயம்ேமற்குெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தாளபாைளயம்638314, கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 7, புைகயிைலெரட்டியூர் 1 . 25:,2-ஒலகடம் (ேப) 

 வார்டு7, ராஜகுமாரனூர் 1 . 99:,3-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு7, ெதக்கூர் 

3131:,4-ஒலகடம் (ேப) வார்டு 7, தாளபாைளயம் ேமடு 1 40:,5-ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு 9, தாளபாைளயம் ெதற்குவதீி 1. 70:,6-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 9, தாளபாைளயம் வடக்குவதீி 1 . 25:,7-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 9, 

தாளபாைளயம் காட்டுெகாட்டாய்கள் 1 . 32:,999-அயல்நாடு வாழ் 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

83 83 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிதா

ளபாைளயம்638314, கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 9, தாளபாைளயம் அrசன காலனி:,2-ஒலகடம் 

(ேப)  வார்டு 9, தாளபாைளயம் ெஜயந்தி காலனி:,3-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 9, சின்னகருக்குபாைளயம்:,4-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 10, 

ெமாசுவன்பழனிகாட்டுெகாட்டாய்கள்:,5-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 10, 

கூனக்காபாைளயம் குறவன்காலனி:,6-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 10, 

கூனக்காபாைளயம் கிழக்குவதீி:,7-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 10, 

கூனக்காபாைளயம் மாrயம்மன்ேகாவில் வதீி  கிழக்கு:,8-ஒலகடம் (ேப) 

 வார்டு 10, கூனக்காபாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி   

ேமற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

தாளபாைளயம் 638314 , கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்  

வடக்குபகுதி

1-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 11, ெபrயகருக்குபாைளயம்:,2-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 11, ேமாளகவுண்டன்ெகாட்டாய்:,3-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 11, 

சின்னாக்கவுண்டன்காட்டுெகாட்டாய்:,4-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 11, 

ேசாைலயம்பாைளயம்மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,5-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 11, ேசாைலயம்பாைளயம் நடுத்ெதரு:,6-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 

11, ேசாைலயம்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய்:,7-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 

11, ெவடிக்காரன்பாைளயம் மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி:,8-ஒலகடம் (ேப)  

வார்டு 12, ெவடிக்காரன்பாைளயம் ேமற்குெதரு:,9-ஒலகடம் (ேப)  வார்டு 

12, ெவடிக்காரன்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

85 85 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ேகசrமங்கலம் 638314, ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), சலுக்கனூர்வார்டு1:,2-

ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆண்டிகவுண்டன்புதூர்வார்டு1:,3-

ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), சித்தார்காட்டுெகாட்டாய்வார்டு1:,4-

ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

ேகசrமங்கலம்காட்டுெகாட்டாய்வார்டு1:,5-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ), ேகசrமங்கலம்வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

86 86 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிேகச

rமங்கலம்  638314, ெதற்கு 

பார்த்த ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1-ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), சித்தார் 

ேமட்டூர்ெமயின்ேராடு,குறிச்சிேராடுவார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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87 87 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளிேகச

rமங்கலம்  638314, வடக்கு 

பார்த்த ஆஸ்ேபக்டஸ் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1-ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆண்டிகவுண்டன்புதூர்சி.காட்டுக் 

ெகாட்டாய்கள்வார்டு1:,2-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1, 

ேகாம்புத்ேதாட்டம்,பச்சா.ம.ேதாட்டம்,படுக.ேதாட்டம்வார்டு 1:,3-

ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேமட்டுக்காடு ெபrயாங்காடுவார்டு1:,4-

ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேகசrமங்கலம் பிrவுவார்டு1:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

88 88 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ேகசrமங்கலம்  638314, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

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

ஆதிதிராவிடர்காலனிவார்டு2:,2-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

ேகசrமங்கலம்,காட்டுெகாட்டாய்வார்டு2:,3-ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), கூத்தம்பட்டிகாட்டுெகாட்டாய்வார்டு2 3:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

89 89 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ேகசrமங்கலம்  638314, ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), கூத்தம்பட்டி கவுண்டர் 

ெதருவார்டு3:,2-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

கூத்தம்பட்டிெசட்டியார்ெதருவார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

90 90 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளிகுப்பிச்சிபா

ைளயம்638314, வடக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ஏமம்பாைளயம் 1 278வார்டு4:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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91 91 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளிகுப்பிச்சிபா

ைளயம்638314, வடக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

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

நல்லிபாைளயம்ேசவண்டியூர் 292.499 520 .582:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

92 92 அரசு உயர்.நிைலப்பள்ளி 

குப்பிச்சிபாைளயம்638314, வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1-ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

குப்பிச்சிபாைளயம்,காட்டுெகாட்டாய்கள்வார்டு5:,2-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ), மாமரத்ேதாட்டம்வார்டு5:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

93 93 அரசு உயர்.நிைலப்பள்ளி 

குப்பிச்சிபாைளயம்638314, வடக்கு 

பார்த்த புதிய எஸ்.எஸ்.எ தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

கண்ணாங்கரடு,ராமகவுண்டன்புதூர்வார்டு5:,2-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)வார்டு4, 

குட்டமுனியப்பன்ேகாயில்,நல்லிபாைளயம்,குடுமியான்புதூர:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

94 94 அரசு உயர்.நிைலப்பள்ளி 

குப்பிச்சிபாைளயம்638314, ெதற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), குப்பிச்சிப்பாைளயம்வார்டு6:,2-

ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), குப்பிச்சிப்பாைளயம் 

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்வார்டு6:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

95 95 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

குப்பிச்சிபாைளயம்-638314, வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1-ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெரட்டியார் ேதாட்டம்வார்டு7:,2-

ேகசrமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), கிருஷ்ணாபுரம்வார்டு7:,3-

ேகசrமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வாய்க்கால்ேமடு 

காட்டுெகாட்டாய்கல்வார்டு7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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96 96 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

கல்பாவி638314 , கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-கல்பாவி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு  1, ெதாட்டிப்பாைளயம் 

முத்துெரட்டியூர் 1 . 307:,2-கல்பாவி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு  2, 

கட்டியகவுண்டனூர் 314:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

97 97 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

கல்பாவி638314 , கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

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

ெபrயகுரும்பாைளயம் காலனி:,2-கல்பாவி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, 

கல்பாவி நல்லிபாைளயம், ேமலூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

98 98 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ஒட்டப்பாைளயம்638314 , வடக்கு 

பார்த்தஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி

1-ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, குந்துபாயூர் 

இராமகவுண்டனூர் ேவட்டுவனூர்:,2-ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு 1, ஒட்டபாைளயம் , ெவள்ளக்கரட்டூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

99 99 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ஒட்டப்பாைளயம்638314, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,2, சி .தா.பாைளயம் , 

ந.த.ெகாட்டாய் , கி. ெகாட்டாய்:,2-ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2, ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

100 100 ஊராட்சி 

ஓன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

சின்னபருவாச்சி-638501, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு 

ி

1-ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3, 

ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் (க.எண் 1 முதல் 201 வைர):,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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101 101 ஊராட்சி 

ஓன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

சின்னபருவாச்சி-638501, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் ேமற்கு 

ி

1-ஒட்டபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3, 

ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் (க.எண் 202 முதல் 389 வைர):,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

102 102 ஊராட்சி ஓன்றியதுவக்கப்பள்ளி 

அம்மன்பாைளயம்638312, ேமற்கு 

பார்த்த புதிய ஓட்டுக்கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

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

பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), இந்திராநகர் வார்டு 1:,3-பருவாச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ), அம்மன்பாைளயம் 1வது ெதரு  வார்டு 1:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

103 103 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

அம்மன்பாைளயம் 638312, ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1-பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), அம்மன்பாைளயம் ேமற்குவதீி வார்டு 

1:,2-பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 1, அம்மன்பாைளயம் ெதற்கு 

ெதரு:,3-பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 1, அம்மன்பாைளயம் 

கிழக்கு ெதரு:,4-பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு1, 

அம்மன்பாைளயம் வடக்கு ெதரு:,5-பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

104 104 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

பருவாச்சி638312, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-பருவாச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதாட்டியனூர் வார்டு 2:,2-பருவாச்சி 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), பாலம்பாைளயம் வார்டு 2:,3-பருவாச்சி (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ), காந்திநகர் வார்டு 2:,4-பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

பருவாச்சி வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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105 105 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

பருவாச்சி638312, ெதற்கு பார்த்த 

பைழயஓட்டு கட்டிடம்  கிழக்கு 

பகுதி

1-பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), சத்தியாநகர் வார்டு 2:,2-பருவாச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), பிச்சனூர் வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

106 106 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

பருவாச்சி638312, பைழய ஓட்டுக் 

கட்டிடம் ெதற்கு பார்த்தது 

ேமற்கு பகுதி

1-பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), பருவாச்சி வடக்குெதரு வார்டு 3:,2-

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

மற்றும் (ஊ), நடுவதீி வார்டு 3:,4-பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

107 107 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

பருவாச்சி 638312 , கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-பருவாச்சி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), புரசக்காட்டூர் வார்டு 3:,2-பருவாச்சி 

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

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

வாக்காளர்கள்  அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ஆண்டிபாைளயம்638314, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபான்ைனயகவுண்டனூர் வார்டு 1:,2-

ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), கிருஷ்ணாபுரம் வார்டு 2:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

109 109 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ஆண்டிபாைளயம்638314, கிழக்கு 

பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ஆண்டிப்பாைளயம் வார்டு 1:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 32 of 85



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

110 110 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ஆண்டிபாைளயம் 638314, கிழக்கு 

பார்த்த பைழய தார்சு  கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1-ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ஆண்டிபாைளயம்புதூர் வார்டு 1:,2-

ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), விஷ்ணுநகர் வார்டு 1:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

111 111 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

ஆண்டிபாைளயம்638314, வடக்கு 

பார்த்த கூடுதல் ஓட்டுக்கட்டிடம்

1-ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காட்டூர் அrசனகாலனி வார்டு 2:,2-

ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, கல்வாநாயக்கனூர் 

அrசனகாலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

112 112 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

கண்ணடிபாைளயம்638314, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேபாத்தநாயக்கன்புதூர் வார்டு 3:,2-

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

ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), காத்தாம்பாைளயம் வார்டு 3:,4-

ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகாம்புக்காடு வார்டு 3:,5-

ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), சக்திநகர் வார்டு 3:,999-அயல்நாடு வாழ் 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

113 113 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

கண்ணடிபாைளயம்638314, ேமற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1-ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), கண்ணடிபாைளயம், வார்டு 3:,2-

ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), கன்னடிபாைளயம் காலனி வார்டு 3:,3-

ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெமாண்டிபாைளயம் வார்டு 3:,4-

ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, 

புதுப்பாைளயம்காட்டுக்ெகாட்டாய்:,5-ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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114 114 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி  

கூனக்காபாைளயம்638314, கிழக்கு 

பார்த்த பைழய ஓட்டு கட்டிடம்

1-ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), கூனக்காபாைளயம் வார்டு 4:,2-

ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), பச்சப்பாளி வார்டு 4:,3-ைமலம்பாடி 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேசாைலயம்பாைளயம் காலனி வார்டு 4:,4-

ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), அத்திமரத்ேதாட்டம் வார்டு 4:,5-

ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேசாைலயம்பாைளயம் வார்டு 4:,999-

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

115 115 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

கூனக்காபாைளயம்638314, ேமற்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1-ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), சானார்பாைளயம் ேசr வார்டு 4:,2-

ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, ெகாண்டுெரட்டிபாைளயம் 

ரங்கன்நகர்:,3-ைமலம்பாடி (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெதற்கு ேதாட்டம் வார்டு 

4:,4-ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), சானார்பாைளயம் வார்டு 4:,5-

ைமலம்பாடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ரங்க நகர் வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

116 116 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கபள்ளி, 

வ.ீேமட்டுப்பாைளயம்638301, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

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

சந்நியாசிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேமட்டுப்பாைளயம் வார்டு2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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117 117 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

சின்னெபrச்சிபாைளயம638311 , 

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

நடுப் பகுதி

1-வரதநல்லூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), வரதநல்லூர்வார்டு 1:,2-வரதநல்லூர் 

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

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி சின்னெபrச்சிபாைளயம் 

638311, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-தாளகுளம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), தாளகுளம் வார்டு 6:,2-வரதநல்லூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), சின்னெபrச்சிபாைளயம் அrசனகாலனி வார்டு 1:,3-

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

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

119 119 ேநதாஜிநிதிஉதவிதுவக்கப்பள்ளி 

கூலிக்காரன்பாைளயம் 638311, 

வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1-வரதநல்லூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, கூலிக்காரன்பாைளயம்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

120 120 ஊராட்சி அலுவலகம் 

ெவங்கக்கல்ேமடு638311, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

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

அrசனத்ெதரு:,2-வரதநல்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, வரதநல்லூர்:,3-

வரதநல்லூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ெவங்கக்கல் ேமடு:,4-

வரதநல்லூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 5, கரும கவுண்டன்புதூர்:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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121 121 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளிதி

ப்பிெசட்டிபாைளயம்638302, 

வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 1, 

திப்பிெசட்டிபாைளயம்:,2-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 2, 

புதுக்காைடயாம்பட்டி:,3-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 3, 

பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி:,4-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) 

வார்டு 4, அம்மன்ேகாவில்வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

122 122 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

திப்பிெசட்டிபாைளயம்638302, 

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் 

ி க் ி

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 1, ேசர்வராயன்பாைளயம் 

(கதவு எண் 1 முதல் 87 வைர):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

123 123 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

திப்பிெசட்டிபாைளயம்638302, 

ேமற்கு பார்த்த ஆஸ்ெபட்டாஸ் 

ட் ம்

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 1, ேசர்வராயன்பாைளயம் 

(கதவு எண் 88 முதல் 635 வைர):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

124 124 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ெதாட்டிபாைளயம்638302, வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 2, 

தாளப்ைபயனூர்அrசனகாலனி:,2-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) 

வார்டு 3, ெதாட்டிபாைளயம்:,3-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) 

வார்டு 4, தாளப்ைபயனூர்:,4-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) 

வார்டு 5, மணக்காட்டு ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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125 125 ஊராட்சி ஓன்றிய து,பள்ளி 

ெதாட்டிபாைளயம்638302, 

கிழக்குபார்த்தபுதிய தார்சு 

கட்டிடம்வடக்குபகுதி

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 7, ெதாட்டிபாைளயம்:,2-

பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 8, ெசம்மன் குழி:,3-பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 8, பனக்காடு ெதரு:,4-பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 8, வrீ காட்டு ேதாட்டம்:,5-பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 8, பைழயேசr:,999-அயல்நாடு வாழ் 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

126 126 ஊராட்சி ஓன்றிய து,பள்ளி 

ெசலம்பகவுண்டம்பாைளயம்638302,

 ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 9, 

ெசலம்பகவுண்டன்பாைளயம்:,2-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) 

வார்டு 9, ெசலம்பகவுண்டன்பாைளயம் ேதாட்டகாட்டுபுதூர்:,3-பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 11, ேமாளக்கவுண்டன்புதூர்:,4-

பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 10, 

ெகாட்ைடக்காட்டுப்புதூர்:,5-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம்(ஊ) வார்டு 

11, அருைமக்காரன்புதூர்:,6-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 

11, ேமாளக்கவுண்டன்புதூர் காலனி:,7-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் 

(ஊ) வார்டு 11, ேமாளக் கவுண்டர் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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127 127 ஊராட்சிஓன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

சங்கரகவுண்டம்பாைளயம்638311, 

ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ), ஏரப்பநாய்க்கன்பாைளயம், 

ெசட்டிக்காரன்ேதாட்டம் வார்டு12,:,2-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் 

(ஊ), அஞ்சுவல்லக்காடு, பூசாrபணங்காடு வார்டு 15,16:,3-பவானி 

(வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ), ஏரப்பநாய்க்கன்பாைளயம் வார்டு12:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

128 128 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

சங்கரகவுண்டம்பாைளயம்638311, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

(ேரசன் கைட அருகில்)

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ), சங்கரகவுண்டன்பாைளயம்  

வார்டு13 14:,2-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ), 

சங்கரகவுண்டம்பாைளயம் அண்ணாநகர்வார்டு 16:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஊராட்சிேகாட்ைட-638302, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குபகுதி

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம்(ஊ) வார்டு15, ஊராட்சிேகாட்ைட:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஊராட்சிேகாட்ைட-638302, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம்(ஊ) வார்டு15, ஊராட்சிேகாட்ைட:,2-

பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 15, மின்வாrயகுடியிருப்பு 

ேபேரஜ்:,3-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 15, ஜவீாநகர்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஊராட்சிேகாட்ைட-638302 , 

கிழக்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 16, 

ஊராட்சிக்ேகாட்ைட:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஊராட்சிேகாட்ைட-638302, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 15,16, ஊராட்சிேகாட்ைட 

எம் ஜி ஆர் நகர்:,2-பவானி (வ.கி),ெதாட்டிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 15, 

அஞ்சுவல்லக்காடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய து.ப்பள்ளி 

துருசாம்பாைளயம்638312, ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1-ஜம்ைப (ேப) வார்டு 1, ெபrய கருப்புச்சாமி ேகாவில்வதீி:,2-ஜம்ைப  

(ேப)  வார்டு 1, முத்தாளம்மன் ேகாவில்வதீி:,3-ஜம்ைப (ேப) வார்டு 2,6,9, 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு:,4-ஜம்ைப  (ேப)  வார்டு 1, மாகாளியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு:,5-ஜம்ைப  (ேப)  வார்டு 1, ேவப்பங்காட்டுபுதூர்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

நல்லிபாைளயம்638312, ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1-ஜம்ைப  (ேப)  வார்டு 1, சின்னகருப்புசாமி ேகாவில் ெதரு:,2-ஜம்ைப  

(ேப)  வார்டு 2,6,9, மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு:,3-ஜம்ைப  (ேப)  வார்டு 

2, நல்லிபாைளயம் ேமற்கு ெதரு:,4-ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 2, 

நல்லிபாைளயம் கிழக்கு வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

வாய்க்கால்பாைளயம்-638312, 

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-ஜம்ைப ( ேப)  வார்டு 3, பிளகிr நாயக்கன்பாைளயம்:,2-ஜம்ைப (ேப)  

வார்டு 4, ெசலம்பகவுண்டன்பாைளயம் கிழக்கு வதீி:,3-ஜம்ைப (ேப), 

சின்னியம்பாைளயம் புதூர் வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 

:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

வாய்க்கால்பாைளயம்638312, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ி க் ி

1-ஜம்ைப (ேப), வாய்க்கால் வதீி வார்டு 3:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ஜம்ைப638312 , 

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1-ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 4,5, சின்னியம்பாைளயம் ஜம்ைப ேராடு:,2-ஜம்ைப 

(ேப)  வார்டு 5, பத்தரகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

138 138 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

ஜம்ைப638312, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1-ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 5, மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி (சீதாபாைளயம் ) 

வார்டு 6:,2-ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 6, ெபrய ஆண்டவர் ேகாவில் 

ெதருசீதாபாைளயம் )  வார்டு 6:,3-ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 6, மாrயம்மன் 

ேகாவில் வதீி  சின்னேமாலபாைளயம்வார்டு 5,6:,4-ஜம்ைப (ேப)  வார்டு 

6, மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு அrஜன ெதருவார்டு 6:,5-ஜம்ைப (ேப), 

காந்தி நகர்  வார்டு 5:,6-ஜம்ைப (ேப), விேவகானந்தர்  ெதரு வார்டு6:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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139 139 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

ஜம்ைப638312, ெதற்கு பார்த்த 

மத்திய ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1-ஜம்ைப (ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  வார்டு 7,9:,2-ஜம்ைப(ேப), 

மதரசா வதீி வார்டு 9:,3-ஜம்ைப (ேப), ஆண்டவர் வதீி வார்டு 9:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

140 140 சி.எஸ்.ஐ 

நிதிஉதவிதுவக்கப்பள்ளி 

ஜம்ைப638312, ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டுக் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-ஜம்ைப (ேப), சத்தி ேராடு வார்டு 5,8:,2-ஜம்ைப (ேப), பாரதி நகர் வார்டு 

8:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

141 141 சி.எஸ்.ஐ 

நிதிஉதவிதுவக்கப்பள்ளி ஜம்ைப 

638312, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்குபகுதி

1-ஜம்ைப (ேப), பழனியாண்டவர் ேகாவில் ெதரு வார்டு7,8:,2-ஜம்ைப 

(ேப), மசூதி ெதரு வார்டு 7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

142 142 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

தளவாய்ேபட்ைட-638312, ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் 

பகுதி

1-ஜம்ைப (ேப), பவானி நதி வதீி  வார்டு 10:,2-ஜம்ைப (ேப), 

சத்திெமயின்ேராடுெபrயேமாளபாைளயம்வார்டு 11:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

143 143 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

தளவாய்ேபட்ைட-638312, ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப் 

பகுதி

1-ஜம்ைப (ேப), ஓங்காளியம்மன்ேகாயில்வதீி வார்டு 10:,2-ஜம்ைப (ேப), 

சவலக்கல் வதீி வார்டு 11:,3-ஜம்ைப (ேப), ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு 

வார்டு 11,15:,4-ஜம்ைப (ேப), தபால் நிைலய வதீி  வார்டு 11:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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144 144 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

தளவாய்ேபட்ைட638312, வடக்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் 

பகுதி

1-ஜம்ைப (ேப), மாேதஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு ,தளவாய்ேபட்ைட வார்டு 

12:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

145 145 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி 

தளவாய்ேபட்ைட638312, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி

1-ஜம்ைப (ேப), விநாயகர் ேகாவில் வதீி,தளவாய்ேபட்ைட வார்டு 12:,2-

ஜம்ைப (ேப), ெசகுடன்பாைலயம் வார்டு 11:,3-ஜம்ைப (ேப), 

மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி ெபருமாபாைளயம் வார்டு 13:,4-ஜம்ைப (ேப), 

கூடல் நகர் வார்டு 10:,5-ஜம்ைப (ேப), தபால் 

நிைலயவதீி,தளவாய்ேபட்ைட வார்டு 11:,999-அயல்நாடு வாழ் 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி 

கருக்குபாைளயம்638312, கிழக்கு 

பார்த்த வில்ைல கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1-ஜம்ைப (ேப), புதூர் ேராடு,ெபருமாபாைளயம்  வார்டு 13:,2-ஜம்ைப (ேப), 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி,ெபருமாபாைளயம் வார்டு 13:,3-ஜம்ைப (ேப), 

ெசரங்காடு ெதரு,கருக்குபாைலயம் வார்டு 13:,4-ஜம்ைப (ேப), கலுங்கு 

ெதரு வார்டு 13:,5-ஜம்ைப (ேப), நத்தக்காட்டு ெதரு வார்டு 14:,6-ஜம்ைப 

(ேப), ெதற்கு ெதரு வார்டு 14:,7-ஜம்ைப (ேப), விநாயகர் ேகாவில் ெதரு 

வார்டு 12,14:,8-ஜம்ைப (ேப), நாடார் ெதரு வார்டு 15:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ெபrயவடமைலபாைளயம்638312, 

ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1-ஜம்ைப (ேப), ெபருமாள் ேகாவில் வதீி வார்டு 15:,2-ஜம்ைப (ேப), 

அப்பிச்சியார் ேகாவில் வதீி வார்டு 15:,3-ஜம்ைப (ேப), காமராஜ் காலனி 

வார்டு 15:,4-ஜம்ைப (ேப), ஆலமரத்து வதீி வார்டு 15:,5-ஜம்ைப (ேப), 

சின்னவடமைலபாைளயம் வார்டு 15:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

148 148 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி 

புன்னம்638312, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-புன்னம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசல்லிங்காம்பாைளயம் , அங்கப்பன் 

ெகாட்டாய் வார்டு1:,2-புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), கூத்தாடிக்ெகாட்டாய், 

வார்டு1:,3-புன்னம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபrய ேமட்டூர், வார்டு1:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

புன்னம்638312, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), பாலப்பாைளயம் அய்யம்பாைளயம் , 

அம்மாைச ெகாட்டாய் வார்டு1:,2-புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

சின்னேமட்டூர் வார்டு1: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

150 150 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

புன்னம்638312, ேமற்கு பார்த்த 

பின்பகுதி தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

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

புன்னம்(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), அங்கமுத்து ெகாட்டாய்,  வார்டு1:,3-புன்னம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), குப்பண்ண ெகாட்டாய், வார்டு1:,4-புன்னம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ), ெசங்ேகாடம்பாைளயம், வார்டு1:,5-புன்னம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ), கஸ்பா, வார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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151 151 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பபள்ளி 

ேவலாமரத்துர்638312, கிழக்கு 

பார்த்த வடக்கு பகுதி தார்சு 

கட்டிடம்

1-புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேவலாமரத்தூர்,நாரபாைளயம் 

நல்லாநாயக்கனூர், வார்டு3:,2-புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

ேவலாமரத்தூர், வார்டு3:,3-புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நாராபாைளயம், 

வார்டு3:,4-புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேவலாமரத்தூர் காலனி, 

வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

152 152 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி,புன்னம் 

638312, ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு 

பின்புறம் ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1-புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), வி.டி.ஆர். ேதாட்டம், வார்டு3:,2-புன்னம் 

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

(ஊ), புன்னம் பாைறகாடு, வார்டு2:,4-புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), புன்னம் 

அrஜனகாலனி, வார்டு2:,5-புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாrயம்மன் 

ேகாயில் வதீி, வார்டு2:,6-புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), பழனிநாயக்கனூர், 

வார்டு2:,7-புன்னம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), சின்னான்மூப்பன் ேதாட்டம், 

வார்டு2:,8-புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசட்டிகுட்ைட, வார்டு2:,9-

புன்னம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பூசாr ரங்கநாயக்கனூர், வார்டு2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

153 153 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ), ராணா 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 44 of 85



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

154 154 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301, 

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ), 

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

வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

155 155 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ), 

என்.ஜி.ஜி.ஒ.காலனி வார்டு 1:,2-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட 

(வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ), ேமட்டுர் ெமயின்ேராடு வார்டு 

1:,3-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ), 

ேவதகிrபுரம் வார்டு 1:,4-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் 

பாைளயம் (ஊ), வடக்குெதரு வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

156 156 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301, 

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ), ெசங்காடு 

வார்டு 1:,2-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட (வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ), 

விைதபண்ைணேராடு வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

157 157 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம் - 

638301, ெதற்கு பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம்

1-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ), 

குருப்பநாயக்கன்பாைளயம் வடக்கு ெதரு, வார்டு 1,2:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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158 158 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்-638301, 

வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம்

1-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ), 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம் ெதற்குெதரு வார்டு 2:,2-

ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் பாைளயம் (ஊ), ேமட்டுர் 

ெமயின் ேராடு வார்டு 2:,3-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்க்கன் 

பாைளயம் (ஊ), என்.ஜி.ஜி.ஒ.காலனி வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

159 159 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301, 

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ), 

ேராட்டrகாலனி வார்டு 3:,2-

ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ), 

கசாப்புகைடவதீி வார்டு 3:,3-

ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ), ைபனான்ஸ் 

வதீி வார்டு 3:,4-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ), 

மேனாகரன் மளிைகவதீி வார்டு 3:,5-

ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ), அருணகிrவதீி 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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160 160 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

குருப்பநாய்க்கன்பாைளயம்638301, 

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம்  (ஊ), 

பரணிைரஸ்மில்வதீி வார்டு 3:,2-

ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம்   (ஊ), 

சதாசிவம்ைரஸ்மில்வதீி வார்டு 3:,3-

ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ), 

சினிமாெகாட்டாய்வதீி வார்டு 3:,4-

ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம் (ஊ), ேநதாஜிநகர் 

வார்டு 3:,5-ஊராட்சிக்ேகாட்ைட(வ.கி),குருப்பநாய்கன்பாைளயம்  (ஊ), 

அங்காளம்மன்ேகாவில்வதீி வார்டு 3:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

161 161 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி 

காைடயாம்பட்டி638301, ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-ஆண்டிகுளம்  (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ), பைழய காைடயம்பட்டி வார்டு1 

2 (க.எண் 1 முதல் 245 வைர):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

162 162 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி 

காைடயாம்பட்டி638301, ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-ஆண்டிகுளம்  (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ), பைழய காைடயம்பட்டி வார்டு1 

2 (க.எண் 246 முதல் 893 வைர):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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163 163 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி   

காமராஜர்நகர்638301, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-பவானி (ந), ெசாக்கராயன் காடு, வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

164 164 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

காமராஜர்நகர் 638301, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1-பவானி (ந), ெசாக்கராயன் காடு, வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

165 165 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

காமராஜர்நகர் 638301, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-பவானி (ந), காமராஜ்நகர், வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

166 166 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

காமராஜர்நகர் 638301, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-பவானி (ந), காமராஜ்நகர், வார்டு 2:,2-பவானி (ந), ெமயின்ேராடு, வார்டு 

2:,3-பவானி (ந), ெசாக்கராயன் எக்ஸ்ெடன்சன், வார்டு 1:,4-பவானி (ந), 

காமராஜர் நகர் 2,ெபருமாள்புரம் வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

167 167 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

காமராஜர்நகர்638301, ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-பவானி (ந), வர்ணபுரம்5வதுேராடுஅண்ணாநகர் வார்டு 3:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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168 168 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வர்ணபுரம்638301, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-பவானி (ந), வர்ணபுரம் 1வதுேராடு வார்டு 5:,2-பவானி (ந), வர்ணபுரம் 

2வது ேராடு வார்டு 5:,3-பவானி (ந), வர்ணபுரம் 3 வதுேராடு வார்டு 4:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

169 169 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வர்ணபுரம்638301 , கிழக்கு பார்த்த 

ெதன்புற பகுதி

1-பவானி (ந), வர்ணபுரம் 4 வதுவதீி வார்டு 4:,2-பவானி (ந), வர்ணபுரம் 5 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

170 170 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வர்ணபுரம்638301, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-பவானி (ந), மீனாட்சிகல்யாணமண்டபம்ேராடு வார்டு 6:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

171 171 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வர்ணபுரம்638301, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1-பவானி (ந), ெமயின்ேராடு வார்டு 4:,2-பவானி (ந), குருநாதகவுண்டர் 

வதீி வார்டு 5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

172 172 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி பவானி    

638301, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற 

ண்

1-பவானி (ந), நந்தனார் ெதரு வார்டு 12:,2-பவானி (ந), மகாத்மா காந்தி 

வதீி  வார்டு 12:,3-பவானி (ந), வாரசந்ைத ேராடு வார்டு 12,13:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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173 173 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி பவானி    

638301, ெதற்கு பார்த்த புதிய 

மீட்டிங் ஹால் கட்டிடம் கிழக்கு 

ி ண்

1-பவானி (ந), பழனிபுரம் 2வதுவதீி வார்டு 9:,2-பவானி (ந), பழனிபுரம் 3 

வதுவதீி வார்டு 9:,3-பவானி (ந), பழனிபுரம் 5 வது வதீி வார்டு 9:,4-

பவானி (ந), பழனிபுரம் 6 வதுவதீி வார்டு 9:,5-பவானி (ந), பழனிபுரம் 7 

வது வதீி வார்டு 9:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

174 174 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி பவானி 

638301, ேமற்கு பார்த்த அைற 

எண் 6

1-பவானி (ந), பழனிபுரம் 4வதுவதீி வார்டு 9:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

175 175 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி பவானி    

638301, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற 

ண்

1-பவானி (ந), ேதவபுரம் வார்டு 11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -: அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

176 176 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி பவானி 

குள்ளப்பஹால்   638301, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி அைற எண்.62

1-பவானி (ந), ெமயின்ேராடு வார்டு 11:,2-பவானி (ந), குருநாதன்ேராடு 

வார்டு 5:,3-பவானி (ந), பாவடித்ெதரு வார்டு 10:,4-பவானி (ந), ேதவபுரம் 

வார்டு 11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

177 177 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

பவானி 638301, ேமற்கு பார்த்த 

வடகிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1-பவானி (ந), ெமயின்ேராடு, வார்டு 14:,2-பவானி (ந), அந்தியூர் ேராடு, 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

178 178 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

பவானி 638301, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1-பவானி (ந), ேசாமசுந்தரபுரம், வார்டு 8:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

179 179 நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி பவானி 

638301, ேமற்கு பார்த்த 

வடகிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-பவானி (ந), ேதவராஜன் சந்து வார்டு 14:,2-பவானி (ந), சிவஞானம் 

சந்து வார்டு 14:,3-பவானி (ந), தானா சாவடி சந்து வார்டு 14:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

180 180 நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி பவானி 

638301, ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு 

பகுதி கட்டிடம்

1-பவானி (ந), திருவள்ளூவர் நகர் வார்டு 7:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

181 181 நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

பழனிபுரம்638301, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-பவானி (ந), பழனிபுரம் 1வதுேராடு வார்டு 10:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

182 182 நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

பழனிபுரம்638301, வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-பவானி (ந), திருநீலகண்டர்ெதரு வார்டு 15:,2-பவானி (ந), 

பைழயபஞ்சாயத்துஆபஸ்ேராடு வார்டு 18:,3-பவானி (ந), 

பைழயபஞ்சாயத்துஆபஸ்ேராடுவார்டு 20,24:,4-பவானி(ந), 

மண்ெதாழிலாளர் 3வது ேராடு வார்டு 15:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

183 183 சி.எஸ்.ஐ.ஆ. பள்ளி பவானி 

638301, வடக்கு பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம்

1-பவானி (ந), பசுேவஸ்வரர் ெதரு வார்டு 13,22:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

184 184 சி.எஸ்.ஐ.ஆ. பள்ளி பவானி 

638301, வடக்கு பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-பவானி (ந), சீனிவாசபுரம் எக்ஸ்ெடன்சன் வார்டு 25:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

185 185 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

பவானி638301, கிழக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சுகட்டிடம் ெதற்குபகுதி

1-பவானி (ந), மண்ெதாழிலாளர் 2வதுசந்து வார்டு 16:,2-பவானி (ந), 

மண்ெதாழிலாளர் 2 வது வதீி வார்டு 16:,3-பவானி (ந), மண்ெதாழிலாளர் 

முதல் சந்து வார்டு 17:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

186 186 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

பவானி638301, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு ைமய பகுதி கட்டிடம்

1-பவானி (ந), மண்ெதாழிலாளர் முதல் ேராடு வார்டு 17:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

187 187 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

பவானி638301, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

அைற எண்.26

1-பவானி (ந), சீனிவாசபுரம்கால்நைடஆஸ்பத்திrேராடு வார்டு 20:,2-

பவானி (ந), பழனியாண்டவர் ேகாயில்வதீி வார்டு 14:,3-பவானி (ந), 

பழனியாண்டவர் ேகாயில்ெதரு வார்டு 10:,4-பவானி (ந), 

மண்ெதாழிலாளர் 3 வதுேராடு வார்டு 15,16:,5-பவானி (ந), மாrயம்மன்  

ேகாயில்வதீி வார்டு 21:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

188 188 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி பவானி-638301 

, ெதற்கு பார்த்த படிகட்டிற்கு 

அருகில் உள்ள இரண்டாவது 

அைற ெதற்கு பகுதி தார்சு 

1-பவானி (ந), பழனிஆண்டவர் ேகாவில் சந்து வார்டு 21:,2-பவானி (ந), 

பழனியாண்டவர்ேகாயில் வதீி வார்டு 21:,3-பவானி (ந), சீனிவாசபுரம் 

2வது ேராடு வார்டு 20:,4-பவானி(ந), மண்ெதாழிலாளர்முதல்சந்து வார்டு 

17:,5-பவானி(ந), திருநீலகண்டர் வதீி வார்டு 15:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

189 189 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

பவானி638301, கிழக்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

ி

1-பவானி (ந), கல்ெதாழிலாளர்1 வதுேராடுவார்டு 18:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

190 190 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

பவானி638301, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் 3 வது அைற

1-பவானி (ந), கல்ெதாழிலாளர் 2வது ேராடு வார்டு 18:,2-பவானி (ந), 

கல்ெதாழிலாளர் 3 வது ேராடு வார்டு 19:,3-பவானி (ந), மக்கான் ெதரு 

வார்டு 24:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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1 2 3 4 5

191 191 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

பவானி638301, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ண்

1-பவானி (ந), ராயல் திேயட்டர் முதல் ேராடு வார்டு 24:,2-பவானி (ந), 

ராயல் திேயட்டர் 2வது ேராடு வார்டு 25:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

192 192 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

பவானி638301, ெதற்கு பார்த்த 

கிழக்கு பகுதி பைழய தார்சு 

ட் ம்

1-பவானி (ந), ேஜாதி விநாயகர் ேகாயில் வதீி வார்டு 20:,2-பவானி(ந), 

ராயல் திேயட்டர் 2வது ேராடு வார்டு 19:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

193 193 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

பவானி638301, ெதற்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

ி

1-பவானி (ந), பஸ் ஸ்ேடண்ட் ேராடு வார்டு 26:,2-பவானி (ந), பஸ் 

ஸ்ேடண்ட் ேராடு வார்டு 24:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

194 194 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

பவானி638301, ெதற்கு பர்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

ி

1-பவானி (ந), ெமயின்ேராடு வார்டு 21:,2-பவானி (ந), ெமயின்ேராடு 

வார்டு 27:,3-பவானி (ந), ெமயின்ேராடு வார்டு 26:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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1 2 3 4 5

195 195 சுவாமிவிேவகானந்தாநிதிஉதவிஆ

ரம்பப்பள்ளி  பவானி638301, 

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1-பவானி (ந), காேவr ெதரு வார்டு 22:,2-பவானி (ந), காேவr வதீி 

வார்டு 23:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

196 196 சுவாமிவிேவகானந்தாநிதிஉதவிஆ

ரம்பப்பள்ளி  பவானி638301, தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-பவானி (ந), காேவrவதீி வார்டு 13:,2-பவானி (ந), காேவr வதீி வார்டு 

27:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

197 197 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி  

காேவr வதீி பவானி638301, 

ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-பவானி (ந), பூக்கைட வதீி வார்டு 26:,2-பவானி (ந), காேவrவதீி 

கீைரக்கார ெதரு வார்டு 26:,3-பவானி (ந), பாலக்கைர வதீி வார்டு 26:,4-

பவானி (ந), கிழக்கு கண்ணாரத்ெதரு வார்டு 21:,5-பவானி (ந), ேமற்கு 

கண்ணாரத்ெதரு வார்டு 21:,6-பவானி (ந), கீைரக்காரத்ெதரு வார்டு 23:,7-

பவானி (ந), பஜைன ேகாவில் ெதரு வார்டு 22:,8-பவானி (ந), தந்ைத 

ெபrயார் ெதரு  வார்டு 23:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

198 198 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ஒrச்ேசrபுதூர்638315, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

ி

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

மற்றும் (ஊ), இந்திராநகர் வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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1 2 3 4 5

199 199 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ஒrச்ேசrபுதூர்638315, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஒrச்ேசrபுதூர் வார்டு 2:,3-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), அண்ணாநகர் வார்டு 2:,4-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

தபால்ஆபஸ் வதீி வார்டு 2:,5-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காந்திநகர் 

வார்டு 2:,6-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சத்தி ெமயின்ேராடு வார்டு 

2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

200 200 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ஒrச்ேசrபுதூர்638315, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

ி

1-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பாகாவூர் வார்டு 1:,2-ஒrச்ேசr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), மல்லியூர் வார்டு 1:,3-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

201 201 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ஒrச்ேசrபுதூர்638315, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பருவாச்சிநாயக்கன்புதூர் வார்டு 1:,2-

ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காட்டுர் வார்டு 2:,3-ஒrச்ேசr (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), காட்டுர் காலனி வார்டு 2:,4-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

சாத்தநாயக்கனூர் வார்டு 1:,5-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

கவுண்டன்புதூர் வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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202 202 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ஒrச்ேசrபுதூர் 

638315, கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஒrச்ேசr புதூர்  வார்டு 3:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

203 203 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

 ஒrச்ேசrபுதூர்638315, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஒrச்ேசr புதூர் ேமற்கு காலனி வார்டு 

3:,2-ஒrச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சத்தி ெமயின்ேராடு வார்டு 3:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

204 204 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

ஆபுதுப்பாைளயம்638315, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-ஆப்பக்கூடல் (ேப), திருமைல நகர்  காமநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு 

4:,2-ஆப்பக்கூடல் (ேப ), புதுப்பாைளயம் ெமயின்ேராடு 

ேதாட்டசாைலகள் வார்டு 4:,3-ஆப்பக்கூடல் (ேப), கள்ளியூர் வார்டு 4:,4-

ஆப்பக்கூடல் (ேப), பவானிேராடு வார்டு 4:,5-ஆப்பக்கூடல் (ேப), 

ஒrச்ேசr ேராடு வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

205 205 ஊராட்சிஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

ஆபுதுப்பாைளயம்638315 , கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-ஆப்பக்கூடல் (ேப), ஆப்பக்கூடல் ேதாட்டசாைலகள்  வார்டு 4:,2-

ஆப்பக்கூடல் (ேப), அம்ேபத்கார் வதீி வார்டு 7:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஆகரட்டுப்பாைளயம்638301 , 

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-ஆப்பக்கூடல் (ேப), ெபrயெதாட்டிபாைளயம் வார்டு 3:,2-ஆப்பக்கூடல் 

(ேப), பழனியூர் வார்டு 3:,3-ஆப்பக்கூடல் (ேப), கட்டிக்காரனூர் வார்டு 3:,4-

ஆப்பக்கூடல் (ேப), சாத்தனூர் வார்டு 3:,5-ஆப்பக்கூடல் (ேப), காந்தி வதீி 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ஆகரட்டுப்பாைளயம்638301, 

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1-ஆப்பக்கூடல் (ேப), ேநருவதீி வார்டு 2:,2-ஆப்பக்கூடல் (ேப), பாரதிவதீி 

வார்டு 1:,3-ஆப்பக்கூடல் (ேப), இளங்ேகாவதீி வார்டு 1:,4-ஆப்பக்கூடல் 

(ேப), கம்பர்வதீி வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

208 208 சக்திநகர்துவக்கப்பள்ளி 

சக்திநகர்638315, கிழக்கு பார்த்த 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் வடக்கு கட்டிடம்

1-ஆப்பக்கூடல் (ேப), சக்தி நகர் வார்டு 12:,2-ஆப்பக்கூடல் (ேப), சத்தி 

பவானி ேராடு வார்டு 13:,3-ஆப்பக்கூடல் (ேப ), சக்திநகர் குளத்துக்கைர 

வார்டு 11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

209 209 சக்திநகர்துவக்கப்பள்ளி சக்திநகர் 

638315, கிழக்கு பார்த்த 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் சீட் ெதற்கு 

கட்டிடம்

1-ஆப்பக்கூடல் (ேப), மஞ்சமைட வார்டு 11:,2-ஆப்பக்கூடல் (ேப), 

காமராஜர் காலனி  வார்டு 4:,3-ஆப்பக்கூடல் (ேப), புதுப்பாைளயம் 

ெமயின்ேராடு வார்டு 5:,4-ஆப்பக்கூடல் (ேப), புதுப்பாைளயம் 

ெமயின்ேராடு முதல்வதீி வார்டு 5:,5-ஆப்பக்கூடல் (ேப), புதுப்பாைளயம் 

ெமயின்ேராடு 2 வதுவதீி வார்டு 15:,6-ஆப்பக்கூடல் (ேப), 

ராமகிருஷ்ணாநகர் வார்டு 13:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ஆப்பக்கூடல்638315, ேமற்கு 

பார்த்த மத்திய தார்சு கட்டிடம்

1-ஆப்பக்கூடல் (ேப), காமராஜர் வதீி வார்டு 10:,2-ஆப்பக்கூடல் (ேப), 

அர்த்தநாr வதீி வார்டு 7:,3-ஆப்பக்கூடல் (ேப), முனியப்பன் ேகாவில் 

வதீி  வார்டு 7:,4-ஆப்பக்கூடல் (ேப), அம்மன் ேகாவில்வதீி வார்டு 7:,5-

ஆப்பக்கூடல் (ேப), ராஜாஜி வதீி வார்டு 10:,6-ஆப்பக்கூடல் (ேப), 

தபால்காரர் வதீி வார்டு 10:,7-ஆப்பக்கூடல் (ேப), மாகாளி வதீி வார்டு 

10:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ஆப்பக்கூடல்638315, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

ி

1-ஆப்பக்கூடல் (ேப), கவுந்தப்பாடி ேராடு வார்டு 10:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ஆப்பக்கூடல்  

638315, வடக்கு பார்த்த ேமற்கு 

தார்சு கட்டிடம்

1-ஆப்பக்கூடல் (ேப), அண்ணாநகர் வார்டு 11:,2-ஆப்பக்கூடல் (ேப), 

பி.ேக.ஆர்.ேபக்டr வதீி வார்டு 11:,3-ஆப்பக்கூடல் (ேப), காலனிவதீி 

வார்டு 9:,4-ஆப்பக்கூடல் (ேப), திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு 11:,5-

ஆப்பக்கூடல் (ேப), காந்திநகர் வார்டு 9:,6-ஆப்பக்கூடல் (ேப), ேஜாதிநகர் 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

213 213 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

ஆபுதுப்பாைளயம்638315 , ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-ஆப்பக்கூடல் (ேப), ெசங்குட்ைடேராடு வார்டு 14:,2-ஆப்பக்கூடல் (ேப), 

புதுப்பாைளயம் ெமயின்ேராடு வார்டு 14:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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214 214 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

ஆபுதுப்பாைளயம்638315, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1-ஆப்பக்கூடல் (ேப), நந்தவனத்ெதரு வார்டு 14:,2-ஆப்பக்கூடல் (ேப), 

திருவள்ளுவர் வதீி  வார்டு 15:,3-ஆப்பக்கூடல் (ேப), திரு.வி.க.ெதரு 

வார்டு 15:,4-ஆப்பக்கூடல் (ேப), குமரன் ெதரு வார்டு 15:,5-ஆப்பக்கூடல் 

(ேப), மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு வார்டு 1:,6-ஆப்பக்கூடல் (ேப), 

ஓங்காளியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 1:,7-ஆப்பக்கூடல் (ேப), 

வ.உ.சி.ெதரு வார்டு 5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

215 215 பிலெடல்பியா மிசன்து.பள்ளி 

சின்னபுலியூர் 638315, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

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

சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சின்னப்புலியூர் காட்டுெகாட்டாய்கள் 

  வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

216 216 பிலெடல்பியா மிசன்து.பள்ளி 

சின்னபுலியூர் 638315, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ராமகவுண்டன்வலசு   வார்டு 2:,2-

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

சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ராமகிருஷ்ணபுரம்   வார்டு1:,4-

சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கரட்டுப்புதூர்  வார்டு1,2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

217 217 ஊ.ஒ.ந.நிைலப்பள்ளி 

ைவரமங்கலம்638312 , ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு தார்சு கட்டிடம்

1-ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ைவரமங்கலம்கஸ்பா  வார்டு 1:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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218 218 ஊ.ஒ.ந.நிைலப்பள்ளி 

ைவரமங்கலம்638312, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கரட்டுப்பாைளயம் 

கருப்பெரட்டியார்சாைல 1 291 வார்டு 1,2:,2-ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), கரட்டுப்பாைளயம்காலனி 2 201 வார்டு 2:,3-ைவரமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), ெவங்கேமடு 187 230  வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

219 219 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

குட்டிபாைளயம்638312 , ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பைழயகவுண்டன்புதூர் 1 29 வார்டு 

2:,2-ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கவுண்டன்புதூர் 151 172,1 64,67 90 

வார்டு 2:,3-ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பச்சாக்கவுண்டனூர் 91 

117  வார்டு 2:,4-ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

அங்கப்பகவுண்டன்புதூர் 30 49 வார்டு 2:,5-ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), கரட்டுபாைளயம்புதூர் 173 199,205,215,331,366,367 வார்டு 2:,6-

ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மல்லநாய்க்கனூர் 146 150  வார்டு 

2:,7-ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ரங்கயகவுண்டன்புதூர் 50 89  

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

220 220 ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி 

குட்டிபாைளயம்638312, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), குட்டிபாைளயம் 1 214 வார்டு 3:,2-

ைவரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), குட்டிபாைளயம் காலனி 99 186 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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221 221 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி 

சிைறமீட்டான்பாைளயம்638312, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1-சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேமட்டூர்  வார்டு 2:,2-

சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காஞ்சிநகர்  வார்டு 2:,3-

சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வாய்க்கால்ேமடு  வார்டு 2:,4-

சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), குண்டுெசட்டிபாைளயம்  வார்டு 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

222 222 ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி 

சிைறமீட்டான்பாைளயம்638312, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1-சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஜி டி நாயுடு காலனி  வார்டு 3:,2-

சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சிைறமீட்டான்பாைளயம்  வார்டு 

3:,3-சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேராட்டrநகர்  வார்டு 3:,4-

சின்னப்புலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), உழவன்காடு  வார்டு 3:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

223 223 ேசாமசுந்தரம்நிைனவுஅ.உ.நிைலப்

பள்ளிநஞ்சகவுண்டன்பாைளயம638

455, ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஓ. நஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்  வார்டு 

1:,2-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஓ.நஞ்சகவுண்டம்பாைளயம் 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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224 224 ேசாமசுந்தரம்நிைனவுஅ.உ.நிைலப்

பள்ளிநஞ்சகவுண்டன்பாைளயம638

455, ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1-ஓடத்துைற  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாமரபாைளயம்  வார்டு 1:,2-

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

ஓடத்துைற(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஓடத்துைற மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  

வார்டு 2:,4-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மைலேமடு  வார்டு 2:,5-

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபாய்ேயrக்கைர  வார்டு 2:,6-

ஓடத்துைற(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நஞ்சப்பா நகர்  வார்டு 2:,7-ஓடத்துைற 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆலங்காட்டு ேதாட்டம்  வார்டு 2:,8-ஓடத்துைற 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), கார்காட்டு ேதாட்டம்  வார்டு 2:,9-ஓடத்துைற (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), வண்ணாமைட  வார்டு 2:,10-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), ெமாட்ைடயங்கரட்டு ேதாட்டம்  வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

225 225 ேசாமசுந்தரம்நிைனவுஅ.உ.நிைலப

ள்ளிநஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்6384

55, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்க்குப்பகுதி

1-ஓடத்துைற  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஒடத்துைற ேமல்காலனி  வார்டு 1:,2-

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஓடத்துைற நஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்  

வார்டு 1:,3-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ராசா ேகாயில்ேதாட்டம்  

வார்டு 1:,4-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), இந்திராநகர்  வார்டு 1:,5-

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஓடத்துைற கீழ்காலனி  வார்டு 2:,6-

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

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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226 226 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

பட்டயகாளிபாைளயம்638455, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சூrயம்பாைளயம்  வார்டு 2:,2-

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாரப்பம்பாைளயம் பிrவு  வார்டு 4:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

227 227 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

பட்டயகாளிபாைளயம்638455, 

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

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

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசல்லக்குமாரபாைளயம்  வார்டு 2:,3-

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நார்காட்டுத்ேதாட்டம்  வார்டு 1:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

228 228 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

பட்டயகாளிபாைளயம்638455, 

ெதற்குபார்த்த தார்சுகட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ரங்கன் காட்டூர் குஞ்சன்பாைற வார்டு 

10:,2-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பட்ைடய காளிபாைளயம்  வார்டு 

11:,3-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஊஞ்சகல்லாங்காடு  வார்டு 11:,4-

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாrயம்மன் ேகாவில்  வதீி  வார்டு 

10:,5-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சக்கிலியன்காட்டு ேதாட்டம்  

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

229 229 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

பாலப்பாைளயம்638455, 

வடக்குபார்த்த ேமற்குபுறம் தார்சு 

முதல்கட்டிடம்

1-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாலப்பாைளயம்  வார்டு 7:,2-

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கூத்தாடிபாைளயம்  வார்டு 9:,3-

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எல்.எம்.பாலப்பாைளயம்  வார்டு 9:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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230 230 ஊ.ஒ.து.பள்ளி 

பாலப்பாைளயம்638455, வடக்கு 

பார்த்த 1வது தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாலப்பாைளயம்  வார்டு 8:,2-

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாைரேதாட்டம்  வார்டு 8:,3-

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எல்.எம்.பாைளயம்  வார்டு 8:,4-

ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கூத்தாடிபாைளயம் புதுக்காலனி  

ர்டு ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

பனங்காட்டூர்638455, ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

1-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பனங்காட்டூர் அrசன காலனி  வார்டு 

11:,2-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பனங்காட்டூர்,மா.ேகாவில்வதீி 

2,3ெதரு வார்டு 12:,3-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பனங்காட்டூர் 

ேகானக்காடு முதல்ெதரு வார்டு 12:,4-ஓடத்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

பனங்காட்டூர் வார்டு 12:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

232 232 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி 

நல்லிகவுண்டனூர்638455, கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

1-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நல்லிக்கவுண்டனூர் ெமயின்ேராடு 

வார்டு 2:,2-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாrயம்மன் ேகாவில்வதீி  

வார்டு 2:,3-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அrசனக்காலனி 

நல்லிக்கவுண்டனூர் வார்டு 2:,4-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

வடகாட்டுப்பாைளயம்  வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடிபுதூர்638455, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

ெதற்குப் பகுதி கட்டிடம்

1-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  க.புதூர்  

வார்டு 2:,2-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெமயின் ேராடு க.புதூர் 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடிபுதூர்638455, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பகுதி

1-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குத் ெதரு க.புதூர் வார்டு 2:,2-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 1வது குறுக்குத்ெதரு க.புதூர் ேநதாஜி 

வதீி வார்டு 2:,3-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), இரண்டாவது 

குறுக்குெதருகபுதூர்வஉசிவதீி வார்டு 2:,4-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), மூன்றாவது குறுக்கு ெதரு க புதூர் ெபrயார்வதீி வார்டு 2:,5-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நான்காவது குறுக்கு ெதரு க புதூர் 

விேவகானந்தாவதீி  வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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235 235 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

கவுந்தப்பாடிபுதூர்638455, ேமற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் நடுப்பகுதி

1-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெமயின்ேராடு 5 வது குறுக்கு ெதரு, 

காமராஜர்வதீி  வார்டு 2:,2-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

கவுந்தப்பாடிெமயின்ேராடு 4வதுகுறுக்குெதரு,ேடங்க்வதீிஅண்ணாவதீி  

வார்டு 2:,3-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வள்ளலார் 

நகர்,ெசங்காட்டுவதீி  வார்டு 2:,4-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

க.புதூர் 6வது  குறுக்கு ெதரு  வார்டு 2:,5-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), க.புதூர் 7வது குறுக்கு வதீி,காந்திவதீி,பாரதிவதீி  வார்டு 2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

236 236 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

கவுந்தப்பாடிபுதூர்638455, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), க.புதூர் வடக்குெதரு  வார்டு 2:,2-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), க.புதூர் குறுக்கு ெதரு 2  வார்டு 2:,3-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  வார்டு 

2:,4-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ைவயாபுr வதீி  வார்டு 2:,5-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பழனிச்சாமி வதீி  வார்டு 2:,6-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பழனிச்சாமி வதீிகுறுக்குசந்து  வார்டு 

2:,7-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), க.புதூர் ெமயின்ேராடு  வார்டு 2:,8-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நல்லாகவுண்டன்பாைளயம்  வார்டு 

2:,9-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பழனியப்ப முதலியார் ெதரு 

க புதூர் வார்டு 2: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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237 237 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கவுந்தப்பாடி 

638455, வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற 

எண் 23

1-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), திருவள்ளுவர் வதீி கவுந்தப்பாடி  

வார்டு 2:,2-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), திருநீலகண்டர் வதீி 

கவுந்தபாடி  வார்டு 2:,3-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கட்டெபாம்மன் 

வதீி கவுந்தபாடி  வார்டு 4:,4-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தர்மாபுr 1 

வது வதீி வார்டு 3:,5-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தர்மாபுr 2 வது 

வதீி  வார்டு 3:,6-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தர்மாபுr 3 வது வதீி  

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

238 238 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கவுந்தப்பாடி 

638455, ேமற்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் அைற எண். 4

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆர்.ேக.சாமி வதீி கவுந்தபாடி  வார்டு 

4:,2-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பவானி ேராடு கவுந்தபாடி  வார்டு 

3:,3-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாரதியார் வதீி கவுந்தபாடி  வார்டு 

3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

239 239 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி638455, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் நடுப்பகுதி 

அைற எண் 24

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நாவலர் நகர்  வார்டு 4:,2-கவுந்தபாடி 

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

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

240 240 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி638455, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற 

எண் 3

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சிறுவலூர் ேராடு  வார்டு 4:,2-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சத்தி ேராடு குறுக்கு ெதரு  வார்டு 4:,3-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஈேராடு ேராடு  வார்டு 4:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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241 241 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி638455 , ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி அைற எண். 19

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சத்தி ேராடு  வார்டு 3 (க.எண் 1 

முதல் 157 வைர):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

242 242 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி638455, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி 6 வகுப்பு "ஆ" பிrவு அைற 

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சத்தி ேராடு  வார்டு 3 (க.எண் 158 

முதல் 785 வைர):,2-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தம்பி நகர் வார்டு 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

243 243 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கவுந்தப்பாடி 

638455, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் 10ம்வகுப்பு அைற எண் 

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பழனிசாமி வதீி  வார்டு 3:,2-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), திரு வி கா வதீி வார்டு 3:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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244 244 அரசுெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455, ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

10ம்வகுப்பு அ ரூம் ெந.16

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ராமசாமி வதீி  வார்டு 3:,2-கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), சிக்கந்தர் வதீி  வார்டு 3:,3-கவுந்தபாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), குமரன் வதீி  வார்டு 3:,4-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

குருமூர்த்தி காலனி  வார்டு 3:,5-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

அண்ணா காலனி  வார்டு 3:,6-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அண்ணா 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

245 245 அரசுெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455, மத்திய 

பகுதி கட்டிடம் ேமற்கு பார்த்தது 

10 இ ரூம் ெந.17

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபாம்மன்பட்டி ேராடு வார்டு 3:,2-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு ெதரு குறுக்கு சந்து 2 வார்டு 

3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

246 246 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கவுந்தப்பாடி 

638455, ேமற்கு பார்த்த ெதன் 

பகுதி தார்சு கட்டிடம் அைற 

எண் 10

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மகாத்மாபுரம் குறுக்குசந்து வார்டு 3:,2-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குெதரு குறுக்குசந்து1 வார்டு 3:,3-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குெதரு குறுக்கு சந்து 3 வார்டு 3:,4-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மகாத்மா காந்திபுரம் வார்டு 3:,5-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு வதீி  வார்டு 3:,6-கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குெதரு 4 வது வதீி  வார்டு 3:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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247 247 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கவுந்தப்பாடி 

638455, கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டுகட்டிடம் வடக்கு பகுதி

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

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

248 248 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கவுந்தப்பாடி 

638455, கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேநரு நகர் வார்டு 2:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

249 249 அரசுெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 9 வகுப்பு 

அைற எண் 18

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ராமதுைர காலனி புதூர் வார்டு 2:,2-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சூரநாய்க்கனூர் வார்டு 2:,3-கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), கண்ணாடிபுதூர் வார்டு 2:,4-கவுந்தபாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), சிறுவலூர் ேராடு வார்டு 2:,5-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), ெரட்டிகாடு வார்டு 2:,6-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு 

ேதாட்டம் வார்டு 2:,7-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

புளியமரத்ேதாட்டம் வார்டு 2:,8-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

ேமட்டுத்ேதாட்டம் வார்டு 2:,9-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

மூலத்ேதாட்டம் வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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250 250 அரசுெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455, கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு பகுதி தார்சு 

கட்டிடம் அைற எண் 19

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மருத்துவமைன ெதரு வார்டு 2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

251 251 அரசுெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கவுந்தப்பாடி 638455, கிழக்கு 

பார்த்த வட பகுதி தார்சு 

கட்டிடம் அைற எண்.20

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அம்மன்ேகாவில் ேதாட்டம் வார்டு 2:,2-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அrசன காலனி க புதூர்  வார்டு 2:,3-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆஸ்பத்திr ேராடு வார்டு 2:,4-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மருத்துவமைன குறுக்கு ெதரு வார்டு 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

252 252 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி 

ேவலம்பாைளயம்638455, ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அய்யன்வலசு வார்டு 5:,2-கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேவலம்பாைளயம் ேமட்டூர் வார்டு 5:,3-கவுந்தப்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேவலம்பாைளயம் அrசன காலனி  வார்டு 5:,4-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேவலம்பாைளயம் ெமயின்ேராடு 

வார்டு 5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி 

ேவலம்பாைளயம்638455, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குபகுதி

1-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேகட்டுகாரர் வதீி  வார்டு 5:,2-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காட்டுவலசு வார்டு 5:,3-கவுந்தப்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), மணியன்காட்டூர் வார்டு 5:,4-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), மாrயம்மன் ேகாவில்வதீி வார்டு 5:,5-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), மணியன்காட்டூர் காலனி வார்டு 5:,999-அயல்நாடு வாழ் 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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254 254 ஊராட்சிஒன்றிய 

ந.நிைலப்பள்ளிெபருமாபாைளயம்6

38455, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற 

எண்.2

1-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபருமாபாைளயம் ேமட்டூர் வார்டு 

5:,2-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபருமாபாைளயம் காலனி  வார்டு 

5:,3-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), குள்ளம்பாைளயம்  வார்டு 5:,4-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபருமாபாைளயம்  வார்டு 5:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

255 255 ஊராட்சிஒன்றிய 

ந.நிைலப்பள்ளிெபருமாபாைளயம்6

38455, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி அைற 

எண்.6

1-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தன்னாசிபட்டி  வார்டு 5:,2-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தன்னாசிபட்டி காலனி  வார்டு 5:,3-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மணியம்பாைளயம்  வார்டு 5:,4-

கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெநடுங்காட்டு 

ேதாட்டம்,மணியம்பாைளயம்  வார்டு 5:,5-கவுந்தப்பாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), வால்காடு  வார்டு 5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

256 256 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி 

மணியம்பாைளயம்638455, ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆவரங்காட்டூர் குறுக்குெதரு வார்டு 

5:,2-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆவரங்காட்டூர்  வார்டு 5:,3-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பூலூவபட்டி  வார்டு 5:,4-கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாவண்டகவுண்டனூர்  வார்டு 5:,5-கவுந்தபாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), ஆவரங்காட்டூர் காலனி  வார்டு 5:,6-கவுந்தபாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), ஆவரங்காட்டூர் பவர் கவுஸ்  வார்டு 5:,7-கவுந்தபாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), சத்தி ெமயின் ேராடு  வார்டு 5:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி 

ெதன்காட்டுபாைளயம்638455, 

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபாம்மன்பட்டி ேராடு வார்டு 1:,2-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதன்காட்டுபாைளயம் காலனி  வார்டு 

1:,3-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சின்னாகவுண்டன்னூர்  வார்டு 1:,4-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சின்னியம் பாைளயம் 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

258 258 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

ெபாம்மன்பட்டி638455, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

ி

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பாங்காட்டூர்  வார்டு 1:,2-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெமயின்ேராடு ெபாம்மன்பட்டி  வார்டு 

1:,3-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), முத்துகுமாரசாமி ேகாவில் வதீி  

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

259 259 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி 

ெபாம்மன்பட்டி638455, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காமாட்சியம்மன் ேகாவில் வதீி 

ெபாம்மன்பட்டி  வார்டு 1:,2-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), இராமசாமி 

வதீி ெபாம்மன்பட்டி  வார்டு 1:,3-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

அண்ணமார் ேகாவில் வதீி ெபாம்மன்பட்டி  வார்டு 1:,4-கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பனங்காட்டூர்  வார்டு 1:,5-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), காந்திவதீி ெபாம்மன் பட்டி  வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

260 260 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

அய்யம்பாைளயம்638455, ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண் 1

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அய்யம்பாைளயம் ெமயின்ேராடு 

குறுக்குெதரு  வார்டு 1:,2-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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261 261 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

அய்யம்பாைளயம்638455, ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்கு பகுதி  தார்சு 

கட்டிடம் அைற எண்.2

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 1:,2-

கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாரதியார் வதீி வார்டு 1:,3-கவுந்தபாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேநருவதீி வார்டு 1:,4-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

காமராஜ்வதீி வார்டு 1:,5-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அண்ணாவதீி 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

262 262 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

அய்யம்பாைளயம்638455, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அம்ேபத்கார்வதீி அய்யம்பாைளயம் 

காலனி வார்டு 1:,2-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நாவலர் வதீி 

அய்யம்பாைளயம் காலனிவார்டு 1:,3-கவுந்தபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

எம்.ஜி.ஆர். வதீி அய்யம்பாைளயம் காலனி  வார்டு 1:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

263 263 அரசினர்உயர்நிைலப்பள்ளி 

தட்டார்பாைளயம்638455, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1-ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ), எர்ரநாய்க்கனூர் வார்டு 1:,2-ஆலத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), தாச நாய்க்கனூர்வார்டு 1:,3-ஆலத்தூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), தட்டார்பாைளயம் வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

264 264 ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்கபள்ளி  

வ.ீராமநாதபுரம்638455, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

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

மற்றும் (ஊ), அப்பாநாய்க்கனூர் வார்டு 2:,3-ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), இராமநாதபுரம் வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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265 265 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

பூலப்பாைளயம்638455, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1-ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பூலப்பாைளயம் வார்டு 1:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

266 266 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

ெபrயபுலியூர்638455, கிழக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1-ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ), கன்னியாமைடப்புதூர் 

ஆதிதிராவிடர் ெதருவார்டு 4:,2-ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ), 

ெபrயபுலியூர் வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

267 267 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கபள்ளி 

தயிர்பாைளயம் 638102, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1-ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் ( ஊ ), வைளயக்காரன் பாைளயம் 

வார்டு 1,2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

268 268 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கபள்ளிதயிர்

பாைளயம்638102, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தயிர்பாைளயம் கந்தசாமியூர் 

வார்டு 1,2:,2-ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மணிகவுண்டர் நகர் 

வார்டு 1,2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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269 269 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெசம்பூத்தாம்பாைளயம638455, 

வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ி க் ி

1-ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி) ெபrயபுலியூர் (ஊ ), ெசட்டிபாைளயம் வார்டு 

2:,2-ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி) ெபrயபுலியூர் (ஊ ), ெசல்வநகர் காலனி 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெசம்பூத்தாம்பாைளயம்638455, 

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ி க் ப் ி

1-ெசட்டிபாைளயம்(வ.கி) ெபrயபுலியூர் (ஊ), ெசம்பூத்தாம் பாைளயம் 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

271 271 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெசம்பூத்தாம்பாைளயம்638455, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ே ற் ி

1-ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி) ெபrயபுலியூர் ( ஊ ), ெசல்லகுட்டிபாைளயம் 

வார்டு 2:,2-ெசட்டிபாைளயம் (வ.கி) ெபrயபுலியூர் (ஊ), பாலக்காடூர் 

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

வாக்காளர்கள்:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

272 272 ஊராட்சிந.நிபள்ளி  

ேசவாக்கவுண்டனூர்638455, 

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1-ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மந்ைதக்காட்டூர் வார்டு 3:,2-

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

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), காசிலிங்கபுரம் வார்டு 3,4:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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273 273 ஊராட்சி ஒ.ந.நிபள்ளி  

ேசவாக்கவுண்டனூர்638455, 

ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ெதன் பகுதி

1-ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஜவீா நகர் வார்டு 3:,2-ெபrயபுலியூர் 

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

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

வாக்காளர்கள்  :

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

274 274 ஊராட்சிஒன்றிய 

ந.நிபள்ளிேசவாகவுண்டனூர்638455,

 ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1-ெபrயபுலியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேசவாக்கவுண்டனூர் வார்டு 4:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

275 275 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சலங்கபாைளயம் 638455, ெதற்கு 

பார்த்த புதிய கட்டிடம் 

கிழக்குபகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), காந்தி வதீி  வார்டு 1:,2-சலங்கபாைளயம் (ேப), 

நடு வதீி வார்டு 1:,3-சலங்கபாைளயம் (ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  

வார்டு 1:,4-சலங்கபாைளயம் (ேப), ேநதாஜி வதீி வார்டு 1:,5-

சலங்கபாைளயம் (ேப), காமராஜ் வதீி வார்டு 1:,6-சலங்கபாைளயம் (ேப), 

ேநரு வதீி வார்டு 1:,7-சலங்கபாைளயம் (ேப), சாைலக்காட்டு வதீி 

வார்டு 1:,8-சலங்கபாைளயம் (ேப), அrசனக்காலனி ேநதாஜி வதீி வார்டு 

2:,9-சலங்கபாைளயம் (ேப), அrசனக்காலனி காமராஜ் வதீி  வார்டு 2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

276 276 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சலங்கபாைளயம்638455, ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்கு பகுதி  புதிய 

தார்சு கட்டிடம்

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), அன்னமார் ேகாயில் வதீி  வார்டு 2:,2-

சலங்கபாைளயம் (ேப), குளத்து வதீி வார்டு 2:,3-சலங்கபாைளயம் (ேப), 

ெசந்தாம்பாைளயம் காலனி வார்டு 2:,4-சலங்கபாைளயம் (ேப), 

சண்முகபுரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

277 277 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சலங்கபாைளயம்638455, ேமற்கு 

பார்த்த புதிய ஓட்டு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), சத்தி பவானி ெமயின்ேராடு  வார்டு 3:,2-

சலங்கபாைளயம் (ேப), கவுண்டன் பாைளயம் 2வது வதீி வார்டு 3:,3-

சலங்கபாைளயம் (ேப), கவுண்டன் பாைளயம் 3வதுவதீி  வார்டு 3:,4-

சலங்கபாைளயம் (ேப), கவுண்டன் பாைளயம் 4வது வதீி வார்டு 3:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

278 278 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

சலங்கபாைளயம்638455, ேமற்கு 

பார்த்த புதிய ஓட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), கவுண்டன் பாைளயம்  5வது வதீி வார்டு 3:,2-

சலங்கபாைளயம் (ேப), பவானி ெமயின்ேராடு வார்டு 5:,3-

சலங்கபாைளயம் (ேப), அஞ்சல்பாைத 2வதுவதீி  வார்டு 5:,4-

சலங்கபாைளயம் (ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி (மு.கா.புதூர்)  

வார்டு 6:,5-சலங்கபாைளயம் (ேப), இராமகவுண்டனூர் வார்டு 3:,6-

சலங்கபாைளயம் (ேப), சத்தி பவானி ெமயின்ேராடு குறுக்குெதரு 1  

வார்டு 3:,7-சலங்கபாைளயம் (ேப), சத்தி பவானி ெமயின்ேராடு 

குறுக்குெதரு 2  வார்டு 3:,8-சலங்கபாைளயம் (ேப), சத்தி பவானி 

ெமயின்ேராடு குறுக்குெதரு 3  வார்டு 5:,9-சலங்கபாைளயம் (ேப), சத்தி 

பவானி ெமயின்ேராடு குறுக்குெதரு 4  வார்டு 5:,10-சலங்கபாைளயம் 

(ேப), சத்தி பவானி ெமயின்ேராடு குறுக்குெதரு 5  வார்டு 3:,11-

சலங்கபாைளயம் (ேப), சத்தி பவானி ெமயின்ேராடு குறுக்குெதரு 6  

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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1 2 3 4 5

279 279 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

சலங்கபாைளயம்638455, கிழக்குப் 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), நடுவதீி சண்முகபுரம் வார்டு 4:,2-

சலங்கபாைளயம் (ேப), பண்ணாr அம்மன் ேகாவில்வதீி  வார்டு 4:,3-

சலங்கபாைளயம் (ேப), பட்டக்காரர் வதீி  வார்டு 4:,4-சலங்கபாைளயம் 

(ேப), ேமட்டுத் ெதரு வார்டு 4:,5-சலங்கபாைளயம் (ேப), மாதா ேகாவில் 

வதீி வார்டு 4:,6-சலங்கபாைளயம் (ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  

வார்டு 4:,7-சலங்கபாைளயம் (ேப), மாரநாய்க்கனூர் வதீி வார்டு 4:,8-

சலங்கபாைளயம் (ேப), ெநசவாளர்காலனி வார்டு 5:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

சலங்கபாைளயம் 638455, 

கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), பள்ளிக்கூட வதீி  வார்டு 14:,2-

சலங்கபாைளயம் (ேப), அrசனகாலனி (தர்மாபுr)  வார்டு 13:,3-

சலங்கபாைளயம் (ேப), அஞ்சல் பாைத முதல்வதீி  வார்டு 5:,4-

சலங்கபாைளயம் (ேப), சத்தி பவானி ேராடு வார்டு 14:,5-

சலங்கபாைளயம் (ேப), காமாட்சியம்மன்ேகாவில் 3வது வதீி வார்டு 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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281 281 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  ேபராயூர் - 

638455, கிழக்குப் பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), ெகாட்டாபுளிேமடு முதல்வதீி வார்டு 6:,2-

சலங்கபாைளயம் (ேப), ெகாட்டாபுளிேமடு 2வது வதீி  வார்டு 6:,3-

சலங்கபாைளயம் (ேப), ெகாட்டாளிப்புளி ேமடு 3 வது வதீி  வார்டு 6:,4-

சலங்கபாைளயம் (ேப), சத்தி ஈேராடு ேராடு வார்டு 6:,5-

சலங்கபாைளயம் (ேப), பிள்ைளயார் ேகாவில்வதீி (குருப்பநாய்க்கனூர்) 

வார்டு 6:,6-சலங்கபாைளயம் (ேப), ேபராயூர் வார்டு 6:,999-அயல்நாடு 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

282 282 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி  

சலங்கபாைளயம்638455, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் நடுப்பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), ேராடுேடம் முதல் வதீி  வார்டு 13:,2-

சலங்கபாைளயம் (ேப), ேராடுேடம் 2 வது வதீி  வார்டு 13:,3-

சலங்கபாைளயம் (ேப), ேராடுேடம் 3 வது வதீி  வார்டு 13:,4-

சலங்கபாைளயம் (ேப), காமாட்சியம்மன் ேகாவில் முதல் வதீி  வார்டு 

14:,5-சலங்கபாைளயம் (ேப), காமாட்சியம்மன் ேகாவில் 2வது வதீி  

வார்டு 14:,6-சலங்கபாைளயம் (ேப), காrயகுப்பணன் வதீி  வார்டு 14:,999-

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 81 of 85



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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283 283 அரசினர் 

உயர்நிைலப்பள்ளி,சலங்கபாைளய

ம்638455, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), ராஜாவதீி வார்டு 14:,2-சலங்கபாைளயம் (ேப), 

பட்டத்தைலச்சி அம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 13:,3-சலங்கபாைளயம் 

(ேப), பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 13:,4-சலங்கபாைளயம் (ேப), 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி  வார்டு 13:,5-சலங்கபாைளயம் (ேப), 

அrசனகாலனி வார்டு 14:,6-சலங்கபாைளயம் (ேப), ெவள்ளப்பாைற 

வார்டு 5:,7-சலங்கபாைளயம் (ேப), ேமற்காலத் ேதாட்டம் வார்டு 13:,8-

சலங்கபாைளயம் (ேப), சலங்கபாைளயம் மின்னேவட்டுவம்பாைளயம் 

ேராடு வார்டு 5:,9-சலங்கபாைளயம் (ேப), கரட்டான் காட்டுவதீி வார்டு 

5:,10-சலங்கபாைளயம் (ேப), தர்மாபுr 1வது வதீி  வார்டு 15:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

284 284 அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி 

சலங்கபாைளயம்- 638455, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழபுறம் 

பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), தர்மாபுr 2வது வதீி  வார்டு 15:,2-

சலங்கபாைளயம் (ேப), தர்மாபுr 3 வது வதீி  வார்டு 15:,3-

சலங்கபாைளயம் (ேப), தர்மாபுr 4வது வதீி  வார்டு 15:,4-

சலங்கபாைளயம் (ேப), தர்மாபுr 5வது வதீி வார்டு 15:,5-

சலங்கபாைளயம் (ேப), தர்மாபுr 6வது வதீி  வார்டு 15:,999-அயல்நாடு 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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ேக ராமநாதபுரம்   638455, 

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), ஈஞ்சரம் முதல் வதீி வார்டு 7:,2-

சலங்கபாைளயம் (ேப), ஈஞ்சரம் 2வது வதீி வார்டு 7:,3-சலங்கபாைளயம் 

(ேப), சாைலயூர் வார்டு 7:,4-சலங்கபாைளயம் (ேப), ஈஞ்சரம் ேமடு 

வார்டு 7:,5-சலங்கபாைளயம் (ேப), குருச்சான் வலசு வார்டு 8:,6-

சலங்கபாைளயம் (ேப), குருச்சான்வலசு அrசன காலனி வார்டு 8:,7-

சலங்கபாைளயம் (ேப), மணிபுரம் ராமநாதபுரம் காஞ்சிக்ேகாவில் ேராடு 

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

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

286 286 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

ேக ராமநாதபுரம்   638455, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), எரப்பநாயக்கனூர் வார்டு 8:,2-சலங்கபாைளயம் 

(ேப), வாய்க்கால் புதூர் வார்டு 9:,3-சலங்கபாைளயம் (ேப), வால்காடு 

வதீி  வார்டு 9:,4-சலங்கபாைளயம் (ேப), ேமட்டூர் வதீி வார்டு 9:,5-

சலங்கபாைளயம் (ேப), ேமட்டூர் அrசன காலனி வார்டு 9:,6-

சலங்கபாைளயம் (ேப), ஈ.ஐ.டி.ேராடு வார்டு 9:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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287 287 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

மின்னேவட்டுவம்பாைளயம்638455,

 ேமற்கு பார்த்த புதிய 

ஓட்டுகட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), மின்னேவட்டுவம் பாைளயம் முதல் வதீி 

வார்டு 7:,2-சலங்கபாைளயம் (ேப), சத்தி ஈேராடு ேராடு வார்டு 12:,3-

சலங்கபாைளயம் (ேப), காஞ்சிக்ேகாவில் ேராடு வார்டு 12:,4-

சலங்கபாைளயம் (ேப), மின்னேவட்டுவம்பாைளயம் 2வது வதீி வார்டு 

7:,5-சலங்கபாைளயம் (ேப), மின்னேவட்டுவம்பாைளயம் 3வது வதீி 

வார்டு 7:,6-சலங்கபாைளயம் (ேப), மின்னேவட்டுவம்பாைளயம் வார்டு 

7:,7-சலங்கபாைளயம் (ேப), கிருஷ்ணாபுரம் காலனி வார்டு 12:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 

அய்யன்வலசு638455, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப), மாணிக்கவலசு வார்டு 10:,2-சலங்கபாைளயம் 

(ேப), ஆயிக்கவுண்டனூர் வார்டு 11:,3-சலங்கபாைளயம் (ேப), 

ராமன்ேபட்ைட வார்டு 10:,4-சலங்கபாைளயம் (ேப), பாட்ைடயன் வதீி 

வார்டு 10:,5-சலங்கபாைளயம் (ேப), ெவங்ககல்ேமடு வார்டு10:,6-

சலங்கபாைளயம் (ேப), அைணப்புதூர் வார்டு 10:,7-சலங்கபாைளயம் 

(ேப), அrசனகாலனி (ெபrயாக்கவுண்டன்வலசு வார்டு 10:,8-

சலங்கபாைளயம் (ேப), சம்பங்காடு (ெபrயாக்கவுண்டன்வலசு) வார்டு 

10:,9-சலங்கபாைளயம் (ேப), ஆலமரத்துவதீி வார்டு 10:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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அய்யன்வலசு638455, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1-சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 10, மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,2-

சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 10, ேநரு வதீி:,3-சலங்கபாைளயம் (ேப) 

வார்டு 11, கஞ்சாநாய்க்கனூர்:,4-சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 11, 

ராஜவதீி (காசிலிங்ககவுண்டன்புதூர் ):,5-சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 11, 

இரண்டாவதுவதீி (காசிலிங்ககவுண்டன்புதூர்):,6-சலங்கபாைளயம் (ேப) 

வார்டு 11, அய்யன்வலசு:,7-சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 11, விராலி 

ேமடு தட்டுக்கைரக்காடு:,8-சலங்கபாைளயம் (ேப) வார்டு 11, 

அய்யனவலசு அrசனக் காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

ï£÷¢ : 16/11/2020

Þìñ¢ : . ERODE

சி.கதிரவன் இ.ஆ.ப

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