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5

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-பர்கூர் (வ.கி),பர்கூர் (ஊ), தட்டக்கைர வார்டு 1:,2-பர்கூர் (வ.கி)பர்கூர்

ஊசிமைல - 638501, கிழக்கு

(ஊ), ஊசிமைல வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்
2

2

அரசு பழங்குடியினர்

1-பர்கூர் (வ.கி)பர்கூர் (ஊ), ேசாலகைண வார்டு 1:,2-பர்கூர்

உண்டுஉைறவிட நடுநிைலப்பள்ளி (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெதாட்டேசாளகைன வார்டு1:,3-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ),
ேசாளகைன - 638501, ெதற்கு

3

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நடு ேசாளகைன வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), துருசனாம்பாைளயம் வார்டு 1:,999-அயல்நாடு

நடுநிைலப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

துருச்சணம்பாைளயம் 638501,
வடக்கு பார்த்த ேமற்புறப் பகுதி
4

4

ர் க் ட்
ம்
அரசு பழங்குடியினர்

1-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), கத்திrமைல

வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ்

உண்டுஉைறவிட நடுநிைலப்பள்ளி வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
கத்திrமைல - 638501, வடக்கு
பார்த்த தார்சுக் கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 1 of 70
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5

ஆதிதிராவிடர்நலபழங்குடியினர்உ

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

ண்டுஉைறவிட துவக்கப் பள்ளி

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பர்கூர் - 638501, வடக்கு பார்த்த
புதிய தார்சுகட்டிடம்
6

6

ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி

1-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), ெபஜ்ஜில் பாைளயம் வார்டு2:,999-அயல்நாடு
ெபஜ்ஜில்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பாைளயம் 638501, ேமற்கு பார்த்த
7

7

பார்த்த தார்சுகட்டிடம்
அrஜனநல பழங்குடியினர்

1-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), ேவலாம்பட்டி வார்டு 5:,2-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்

உண்டுஉைறவிடப்பள்ளி

(ஊ), குட்ைடயூர்

குட்ைடயூர் - 638501,

வார்டு5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வார்டு 5:,3-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), மட்டிமரகள்ளி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்குப்பார்த்த புதிய தார்சு
8

8

ட்
ம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), ேதவர் மைல

ேதவர்மைல - 638501, ெதற்கு

வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த ேமற்குபுற ஓட்டுவில்ைல
கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 2 of 70

வார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ்
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1-பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), எலச்சிபாைளயம்

நடுநிைலப்பள்ளி

பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), எபத்தாம்பாைளயம்

பார்த்த
10

10

5

ஊராட்சி ஒன்றிய

எபத்தாம்பாைளயம் 638501, ெதற்கு பர்கூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), ெவள்ளிமைல
ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

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

வார்டு4:,2வார்டு4:,3-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள், -:

ி க்
ி
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), தாமைரக்கைர வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ்

தாமைரக்கைர - 638501, ேமற்கு

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்
11

12

13

11

12

13

ெதற்குப் பகுதி
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி ெதாள்ளி - 638501,

1-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெதாள்ளி வார்டு 5:,999-அயல்நாடு வாழ்

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி சுண்டப்பூர் -

1-பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), சுண்டப்பூர் வார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ்

638501, வடக்கு பார்த்த தார்சு

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி தாளக்கைர -

1-பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), தாளக் கைர

638501, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

கட்டிடத்தின் ெதற்குப் பகுதி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 3 of 70

வார்டு5:,999-அயல்நாடு வாழ்
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5

1-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ஈரட்டி மின்தாங்கி வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ்

நடுநிைலப்பள்ளி ஈரட்டிமின்தாங்கி வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

- 638501, வடக்கு பார்த்த
ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்
15

15

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-பர்கூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), கைட ஈரட்டி

வார்டு3:,2-பர்கூர்

நடுநிைலப்பள்ளி ஈரட்டிமின்தாங்கி (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ஒந்தைன வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

- 638501, ேமற்கு பார்த்த புதிய
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
16

16

ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி

1-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெசங்குளம்
ஓசூர் - 638501,

வார்டு5:,999-அயல்நாடு வாழ்

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
17

17

ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி தம்மெரட்டி

18

18

1-பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), தம்மெரட்டி
-

(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ஒன்னகைர

வார்டு5:,2-பர்கூர்

வார்டு5:,999-அயல்நாடு வாழ்

638501, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ஒசூர் -

1-பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ஒசூர் வார்டு5:,999-அயல்நாடு வாழ்

638501, கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

வடக்கு பகுதி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 4 of 70
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5

ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர்

1-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெகாங்கைட காலனி

உண்டு உைறவிடபள்ளி

பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), கார்ெதாட்டி

ெகாங்காைட-638501, வடக்கு

ஜீவன்ெதாட்டி

வார்டு5:,2-

வார்டு5:,3-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
20

20

ண்
ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர்

1-பர்கூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெபrயூர்

உண்டு உைறவிடபள்ளி

பட்டாபாைளயம்

ெகாங்காைட638501, வடக்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

வார்டு5:,2-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ),

வார்டு5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
21

21

ண்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெபஜலட்டி

நடுநிைலப்பள்ளி ெபஜலட்டி-638501, ெபஜலட்டி காலனி

22

வார்டு4:,3-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), கல்வாைர

வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி

வார்டு4:,4-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), திண்ணகாடு

ஓட்டுக்கட்டிடம்

பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), மடம்
அைணப்ேபாடு

22

வார்டு4:,2-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு4:,5-

வார்டு4:,6-பர்கூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ),

வார்டு4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), எட்டிமரத்துக்காடு

ேவப்பமரத்தூர்-638504, ெதற்கு

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

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு

ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ேவப்பமரத்தூர்

பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள்

:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 5 of 70

வார்டு1:,2-

வார்டு3:,999-அயல்நாடு
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5

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), பூமியான்தண்டா

வார்டு2:,2-

ேவப்பமரத்தூர்-638504, ெதற்கு

ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), கீ rயான் ேதாட்டம்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), பச்சப்பாளி

பகுதி

(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ேதவலன்தண்டா

வார்டு2:,3-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு1:,4-ெகாமராயனூர்

வார்டு1:,5-

ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெசம்பாேதாட்டம்

வார்டு1:,6-

ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெகாமராயானூர் வார்டு3:,7ெகாமராயனூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ேதவலன்தண்டா ெகாட்டாய்
24

24

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), மாணிக்கம்ேதாட்டம்

வார்டு3:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி மசக்கவுண்டனூர்- ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), மசக்கவுண்டனூர்

வார்டு5:,3-

638504, வடக்கு பார்த்த தார்சு

ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), மசக்கவுண்டனூர்

வார்டு5:,4-

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெகாமராயனூர்
ெகாமராயனூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), கூப்புக்காடு
(வ.கி)மற்றும்(ஊ), மைலயாலந்ேதாட்டம்
(வ.கி)மற்றும்(ஊ), அய்யந்ேதாட்டம்

வார்டு4:,5-

வார்டு4:,6-ெகாமராயனூர்

வார்டு4:,7-ெகாமராயனூர்

வார்டு4:,8-ெகாமராயனூர்

(வ.கி)மற்றும்(ஊ), பூமியான்தண்டா வார்டு4:,9-ெகாமராயனூர்
(வ.கி)மற்றும்(ஊ), தண்ணர்பள்ளம்
ீ
வார்டு5:,10-ெகாமராயனூர்
(வ.கி)மற்றும்(ஊ), தந்ைதெபrயார் நகர்

வார்டு4:,11-ெகாமராயனூர்

(வ கி)மற்றும்(ஊ) ஓைடேமடு வார்டு4 999 அயல்நாடு வாழ்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 6 of 70
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5

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-புதூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), புட்டுக்காr ெகாட்டாய்,வார்டு1:,2-

புதூர்-638504, ெதற்கு பார்த்தது

புதூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), பாப்பாத்தி காட்டுபுதூர் கஸ்பாவார்டு1.2:,3-

ஓட்டுக்கட்டிடம்

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

புதூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), பாப்பாத்தி காட்டுபுதூர் காட்டு ெகாட்டாய்
வார்டு1:,5-புதூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), புதூர் அrசன ெதரு

வார்டு2:,6-புதூர்

(வ.கி)மற்றும்(ஊ), ேபாத்தேனr வார்டு2:,7-புதூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ),
வட்டபாைற காடு வார்டு1:,8-புதூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ), கூப்புகாடு வார்டு2:,99926

27

26

27

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

கிட்டம்பட்டி-638504, ெதற்கு பார்த்த

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1,

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம்

கிட்டம்பட்டிஅrசனகாலனிகாட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு வாழ்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் :
1-ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ெசன்னம்பட்டி அrசன

ெசன்னம்பட்டி-638504, ெதற்கு

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
28

28

அைற எண் 13
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

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

ெசன்னம்பட்டி-638504, ேமற்கு

ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ெசன்னம்பட்டி ேமற்கு

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

காட்டுெகாட்டாய் ெசன்னம்பட்டி வடக்கு:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள்

:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 7 of 70
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30

31

32

30

31

32

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, கி.கா.ெகாட்டாய்கள்

சனிச்சந்ைத - 638504, ேமற்கு

சனிச்சந்ைத கருங்கரடு:,2-ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு

கல்லாவரம்ெகாட்டாய் மினிமடுவு முரளி காட்டுக் ெகாட்டாய்கள்:,3-

பகுதி

ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, மாேதஸ்வரன்கரடு:,999-

ஊராட்சி ஒன்றிய

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, முரளி வடக்கு அrசன

நடுநிைலப்பள்ளி முரளி - 638504,

காலனி:,2-ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, முரளி ெதற்கு முரளி

ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு பகுதி

ேமற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஆர் சி சி கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

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

நடுநிைலப்பள்ளி முரளி - 638504,

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, முரளி காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,3-ெசன்னம்பட்டி

ெதற்கு பார்த்த புதிய கட்டிடம்

(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு3, ஜரத்தல் காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு

ேமற்கு பகுதி ஆர்.சி.சி

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, ஜரத்தல் கிழக்கு:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி ஜரத்தல் - 638504, ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)
ெதற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேமற்கு பகுதி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 70

வார்டு3, குறிஞ்சி நகர்:,999-அயல்நாடு

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

33

33

34

35

34

35

5

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, ஜரத்தல் ேமற்கு, அrசனக்

நடுநிைலப்பள்ளி ஜரத்தல்-638504,

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

வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெதற்கு,நாய்க்கன் ேதாட்டம் வார்டு:,3-ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)

ேமற்கு பகுதி

வார்டு4, ஜரத்தல் ேமற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, ஜரத்தல் வடக்கு

நடுநிைலப்பள்ளி ஜரத்தல்-638504,

காட்டுெகாட்டாய்கள்:,2-ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, அய்யன்

ெதற்கு பார்த்த

புதூர்:,3-ெசன்னம்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, கிட்டம்பட்டி

தார்சு கட்டிடம்

வார்டு3, ஜரத்தல்

கிழக்கு பகுதி

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

ஊராட்சி ஒன்றிய

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

நடுநிைலப்பள்ளி ெரட்டிபாைளயம்- ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு1,2, ெவள்ளகரட்டூர் வள்ளுவர்

36

36

638504, கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு

ெதரு:,3-ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1,2,3, ெவள்ளகரட்டூர்

பகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம்

வள்ளுவர் ெதரு

ஊராட்சி ஒன்றிய

க்
ர் ள்
1-ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு4,5, ெரட்டிபாைளயம்

காட்டு ெகாட்டாய்கள்

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

ஓட்டு

ெரட்டிபாைளயம் ெதற்குத்ெதரு:,3-ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)
வார்டு6,7,8, ெரட்டிபாைளயம் ெதற்குத்ெதரு காட்டு ெகாட்டாய்கள்:,4ெவள்ளிதிருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு7, குரும்பபாைளயம்:,5ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,3, ெரட்டிபாைளயம் (ேநரு
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1-ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,3,4, ெரட்டிபாைளயம்

நடுநிைலப்பள்ளி ெரட்டிபாைளயம்- சக்கிலி ெதரு:,2-ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,3,

38

38

638504, ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு

ெரட்டிபாைளயம் வடக்குத்ெதரு:,3-ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

வார்டு2,3, ெரட்டிபாைளயம் ேநருநகர் ெதற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, குரும்பபாைளயம்

குரும்பாைளயம்-638314, கிழக்கு

வடக்குத்ெதரு:,2-ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

பார்த்த ெதற்கு தார்சு கட்டிடம்

குரும்பபாைளயம் அrசனத்ெதரு:,3-ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு2, குரும்பபாைளயம் கைரேமடு:,4ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, குரும்பபாைளயம் ெதற்கு:,99939

40

39

40

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, ெபாரவிபாைளயம் வடக்கு

குரும்பாைளயம்-638314, கிழக்கு

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,2-ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

பார்த்த வடக்கு பகுதி

ெபாரவிபாைளயம் ேபாயர் காலனி காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,3-

ஓட்டுக்கட்டிடம்

ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, ெபாரவிபாைளயம்:,999-

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, வில்லமரத்தூர்:,2-

ெவள்ளித்திருப்பூர்-638314, வடக்கு

ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ெவள்ளித்திருப்பூர்கிழக்கு:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ெவள்ளித்திருப்பூர்ேமற்கு:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, அrசன ெதரு பாரதி

ெவள்ளித்திருப்பூர்-638314, ேமற்கு

நகர்:,2-ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

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

வார்டு3, ஆலாமரத்துத்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாைழகுட்ைடத் ேதாட்டம்:,4-ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)
வார்டு3, பருவக்காட்டுச்ேசr:,5-ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3,
மறவபாைளயம் காட்டுெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு வாழ்
42
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44

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

விராலிக்காட்டூர்-638314, கிழக்கு

ெவள்ளிதிருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, விராலிக்காட்டூர்:,3-

பார்த்த ெதற்கு பகுதி ஓட்டுக்

ெவள்ளிதிருப்பூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4, குரும்பனூர்காடு:,999-

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, ேதவஸ்தான காட்டூர்:,2-

விராலிக்காட்டூர்-638314, கிழக்கு

ெவள்ளித்திருப்பூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4, மூைலயூர்:,3-

பார்த்த வடக்கு பகுதி ஓட்டுக்

ெவள்ளித்திருப்பூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, ெசன்றாயனூர்:,999-

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, மரவபாைளயம் கிழக்கு:,2-மாத்தூர்

நடுநிைலப்பள்ளி மரவபாைளயம்-

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

638314, ெதற்கு பார்த்த புதிய

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

தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, மரவபாைளயம் ேமற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ்
க்

ர் ள்
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46

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-மாத்தூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, மாத்தூர் கிழக்கு ேபாயன்ெதரு:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி மாத்தூர்-638314,

மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4, மாத்தூர் ேமற்குத் ெதரு:,999-

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-மாத்தூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, மாத்தூர் அடப்புெதரு,ேதா.ேதாட்டம்

நடுநிைலப்பள்ளி மாத்தூர்-638314,

ப.ச. ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
47

48

49

47

48

49

ெதற்கு பகுதி
அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி

1-மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5, புளியம்பட்டி,சின்னமாத்தூர்:,2-

ஆலாம்பாைளயம்-638314, ேமற்கு

மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு6, ஆலாம்பாைளயம் கிழக்கு:,999-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
1-மாத்தூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு7, ஆலாம்பாைளயம் வடக்கு:,2-

ஆலாம்பாைளயம்-638314, கிழக்கு

மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு8, ஆலாம்பாைளயம் ெதற்கு:,999-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-மாத்தூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு9, ேமாத்தங்கல்புதூர்

குண்டந்ேதாட்டம்-638314, கிழக்கு

குண்டன்ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த ெதற்கு பகுதி ஓட்டுக்
கட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 12 of 70
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50

50

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-மாத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு10, கவுண்டன்புதூர் இட்ேடrயன்

குண்டந்ேதாட்டம்-638314, கிழக்கு

ெகாட்டாய் ராமலிங்கபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

51

51

ஊராட்சி ஒன்றிய

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

நடுநிைலப்பள்ளி சங்கராபாைளயம்- சங்கராப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ேவலாயுதபுரம்:,3-

52

53

52

53

638501, ேமற்கு பார்த்த முதல்

சங்கராப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, வள்ளலார்புரம்:,4-

ஓட்டுக் கட்டிடம்

சங்கராப்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, குருநாதபுரம்:,999-

ஊராட்சி ஒன்றியஆரம்பப் பள்ளி

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-சங்கராபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

வட்டகாடு-638501, ெதற்கு பார்த்த

கும்பரவாணிவட்டக்காடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சுக்கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-சங்கராபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, குள்ளவராம்
ீ
பாைளயம்:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி சங்கராபாைளயம்- சங்கராபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, காக்காயனூர்:,3-

54

54

638501, ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு

சங்கராபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, பாரதிநகர்:,4-

கட்டிடம்

சங்கராபாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ராஜீவ் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி

ழ்
க்
ர் ள்
1-அந்தியூர்(வ.கி)ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4,

ைமக்ேகல்பாைளயம்-638501,

ைமக்ேகல்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு பகுதி
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1
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3

4

55

55

ஆர்.சி துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4, ேபான்கால் ேதாட்டம்:,2-

ைமக்ேகல்பாைளயம்-638501,

அந்தியூர்(வ.கி)ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4, எட்டிமரத்துக்

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெகாட்டாய்கள்:,3-அந்தியூர்(வ.கி)ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4,

ைமயபகுதி

கண்டியானூர் ேமட்டூர்:,4-அந்தியூர்(வ.கி)ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4,

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

5
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ேவதகாரன்குட்ைட:,5-அந்தியூர்(வ.கி)ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு4,
ெசங்குட்ைட:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
56

56

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு3, ஓைடேமடு:,999-

ஓைடேமடு-638501, ேமற்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஓட்டுக்கட்டிடம்
57

58

57

58

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ) வார்டு3, நஞ்சமைடக்குட்ைட:,2-

ஓைடேமடு-638501, ேமற்கு பார்த்த

அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு3, பாலமரத்தூர்:,999-

தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), எண்ணமங்கலம் கிழக்குவார்டு1:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி எண்ணமங்கலம் - எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), எண்ணமங்கலம் வடக்குவார்டு1:,999638501, வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக்
கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கிழக்குபகுதி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 14 of 70
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59

59

ஊராட்சி ஒன்றிய

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

நடுநிைலப்பள்ளி எண்ணமங்கலம் - எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, எண்ணமங்கலம்:,3638501, ேமற்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் வடக்குபகுதி

Ü¬ùî¢¶
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ஈ.ேக.ஆர்.வதி:,4ீ
எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, முதலியார்ெதரு:,5வாழ்
எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு1, கைடவதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

60

60

ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி

1-எண்ணமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, ேகாவிலூர் ெகாட்டாய்கள்:,2ேகாவிலூர்-

எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, முனியப்பன்ேகாவில்வதி:,3ீ

638501, வடக்கு பார்த்த தார்சு

எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, எண்ணமங்கலம் கிழக்கு:,4-

கட்டிடம்

எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு4, மைலயனூர் ேதாட்டம்:,5-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, குண்ணகாடு:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
61

61

ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிைலப்பள்ளி

62

62

1-எண்ணமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)) வார்டு3, ேகாவிலூர் ெகாட்டாய்கள்:,2ேகாவிலூர்-

எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ேகாவிலூர்அம்மன்

638501, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

குட்ைட:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

குரும்பபாைளயம்ேமடு-638501,

எண்ணமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, முத்தரசன்குட்ைட:,3-

ெதற்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

எண்ணமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ராமகவுண்டன்ெகாட்டாய்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

63

63

ஊராட்சி ஒன்றிய

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

நடுநிைலப்பள்ளி எண்ணமங்கலம்-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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638501, ெதற்கு பார்த்த தார்சு
64

64

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு6, ெசல்லம்பாைளயம்

நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு:,2-எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு6, ெசல்லம்பாைளயம்

ெசல்லம்பாைளயம்-638501, கிழக்கு

ேமற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்
65

66

65

66

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு6, ேமலூர்:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி

எண்ணமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)வார்டு6, மூங்கில் பாைளயம்:,3-

ெசல்லம்பாைளயம்-638501, ெதற்கு

எண்ணமங்கலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு6, அம்ேபத்கார் நகர்:,999-

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2, புதுமாrயம்மன்

ெபாய்ேயrகைர-638501, கிழக்கு

ேகாவில் வதி:,2-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம்(ஊ)
ீ
வார்டு2, இந்திரா

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் வடக்கு

நகர்:,3-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2,

பகுதி அைற எண் 1

நஞ்சப்பகவுண்டன்ெகாட்டாய்:,4-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ)
வார்டு2, சமத்துவபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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68

68

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2, அந்தியூர்

ெபாய்ேயrகைர-638501, கிழக்கு

புதுப்பாைளயம்:,2-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2,

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் ெதற்கு

ஆத்தப்பம்பாைளயம்:,3-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு2,

பகுதி அைற எண் 2

குடுமியானூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4, ெகட்டிசமுத்திரம்

காந்திநகர்-638501, கிழக்கு பார்த்த

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ெதற்கு பகுதி ஆர்.சி.சி கட்டிடம்
69
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69

70

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ.பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4, கிணத்தடி பாரஸ்ட்

காந்திநகர்-638501, கிழக்கு பார்த்த

ெசட்டில்ெமண்ட்:,2-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4,

ஓட்டுகட்டிடம் வடக்கு பகுதி

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

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4, ேவலாங்குட்ைட:,2-

காந்திநகர்-638501, கிழக்கு பார்த்த

அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4, பாலக்குட்ைட:,3-

ஒட்டுவில்ைலக் கட்டிடம்

அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4, ெமாடப்பாளித்

ெதற்குப்பகுதி

ேதாட்டம்:,4-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு4,
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காந்திநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
71

71

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),ைமக்ேகல்பாைளயம் (ஊ) வார்டு1, கும்பரவாணி

காந்திநகர்-638501, ெதற்கு பார்த்த

மந்ைத:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஆர் சி சி கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1-ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, புதுப்பாைளயம் வடக்குத்

நடுநிைலப்பள்ளி

ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அ.புதுப்பாைளயம்-638501, கிழக்கு
பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் ெதற்கு
73

74
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74

ி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, புதுப்பாைளயம் வடக்குத்

நடுநிைலப்பள்ளி

ெதரு:,2-ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, கூச்சிக்கல்லூர்:,999-

அ.புதுப்பாைளயம்-638501, கிழக்குப்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-ெகட்டிசமுத்திரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, காட்டூர், புதுப்பாைளயம்

நடுநிைலப்பள்ளி

கா.ெகா. காலனித் ெதரு:,2-ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3,

அ.புதுப்பாைளயம்-638501, ெதற்கு

புதுப்பாைளயம் ெதற்குத் ெதரு:,3-ெகட்டிசமுத்திரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

வார்டு3, புதுப்பாைளயம் ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,4-ெகட்டிசமுத்திரம்
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(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ெவள்ைளபிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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75

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

புதுராசான்குளம்-638501, வடக்கு்

ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, பைழயராசான்குளம்:,999-

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4, எல்லம்பாைளயம்

புதுராசான்குளம்-638501, வடக்கு

புதுப்பாைளயம் காட்டுக்ெகாட்டாய்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-ெகட்டிசமுத்திரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, புளியமரத்ேதாட்டம்

புதுராசான்குளம்-638501, வடக்கு

எரங்காடு:,2-ெகட்டிசமுத்திரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4,

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு

கிருஷ்ணாபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பகுதி
78

78

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபள்ளி

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

ெகால்லபாைளயம்-638501, வடக்கு

பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ெகால்லபாைளயம்

பார்த்த கட்டிடம்

வடக்குக்ெகாட்டாய்கள்:,3-பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெகால்லபாைளயம் ெதற்குெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு வாழ்
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, மரவன்குட்ைட,

பள்ளிபாைளயம் 638314, வடக்கு

பள்ளிபாைளயம் ெகாட்டாய்கள்:,2-பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

வார்டு 2, பச்சாம்பாைளயம் ெகாட்டாய்கள்:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1, குருப்பநாயக்கன் கரடு:,2-

பள்ளிபாைளயம் 638314, வடக்கு

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

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் கிழக்கு

பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, மறவன்குட்ைட பகுதி:,4-

பகுதி

பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, வடக்குத்ெதரு:,5-

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ெபrயார் நகர்:,6பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, பள்ளபாைளயம்
ேசாேமஸ்வர ேகாயில் ேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

பள்ளிபாைளயம்-638314, வடக்கு

வடக்கு:,2-பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, பள்ளிபாைளயம்

பார்த்த நடு கட்டிடம்

கிழக்கு:,3-பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, பள்ளிபாைளயம்

Ü¬ùî¢¶
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ேமற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி

1-பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5, ஆைணக்கவுண்டணூர்

சித்திெரட்டிபாைளயம்-638311,

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,2-பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு5,

வடக்குப்பார்த்த கிழக்கு பகுதி

பள்ளிபாைளயம் காட்டுெகாட்டாய்கள்:,3-பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி)
மற்றும்(ஊ) வார்டு5, ஆைணக்கவுண்டனூர்:,4-பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி)
மற்றும்(ஊ) வார்டு 5, பள்ளிபாைளயம் பிrவு:,5-பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி)
மற்றும்(ஊ) வார்டு 5, பள்ளிபாைளயம் ேமற்கு ெகாட்டாய்கள்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி

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

சித்திெரட்டிபாைளயம்-638311,

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,2-பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3,

வடக்குப்பார்த்த ேமற்குப் பகுதி

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

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

5
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அண்ணாமடுவு:,4-பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3,
பவானிேராடு குடியிருப்பு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, காட்டூர், ச.ப.கவுண்டன்

காட்டூர்-638501, ேமற்கு பார்த்த

புதூர்,காட்டுக் ெகாட்டாய்:,2-பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4,

தார்சுகட்டிடம்

சந்திபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

காட்டூர்-638501, ெதற்கு பார்த்த

அய்யன்ேதாட்டம்:,2-பச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4,

ஓட்டுக் கட்டிடம்

இருளக்கைரயானூர்:,3-பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,

Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
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கணபதி காட்டூர்:,4-பச்சாம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4,
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அரசு ஆண்கள் ேமல்

ே டு
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 3,5,18, ேதர்வதி
ீ கிழக்குபுறம்:,2-அந்தியூர் (ேப)

நிைலப்பள்ளி அந்தியூர்-638501,

வார்டு1, காமராசர் சாைல குறுக்கு வதி1:,3-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு3,

ேமற்கு பார்த்த

எம்.ஜி.ஆர். வதி:,4-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 2, காமராஜர் சாைல குறுக்கு

வடக்குப் பகுதி

தார்சு கட்டிடம்

வதி
ீ 2:,5-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 2, காமராஜர் சாைல குறுக்கு வதி
ீ 3:,999ல்

டு

ழ்

க்

ர் ள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 21 of 70

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

87

87

அரசு ஆண்கள் ேமல்

1-அந்தியூர் (ேப)வார்டு 3, பட்டக்காரர் வதி:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 1,2,6,

நிைலப்பள்ளி அந்தியூர்-638501,

காமராஜர் சாைல:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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5
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ேமற்குபார்த்தெதற்குபகுதி கட்டிடம் வாக்காளர்கள்:
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அரசு ஆண்கள் ேமல்

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 1,2,6, காமராசர் சாைல (பர்கூர்ேராடு):,2-அந்தியூர்

நிைலப்பள்ளி அந்தியூர்-638501,

(ேப)வார்டு 3, மீ னவர்மாrயம்மன் ேகாவில் வதி(ெதன்புரம்):,3-அந்தியூர்
ீ

வடக்கு பார்த்த கட்டிடம்

(ேப)வார்டு 3, மஜீத் வதி(ெதன்புறம்):,4-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 1, காமராஜர்

கிழக்கு

பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சாைல:,5-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 2,6, காவலர் குடியிருப்பு:,6-அந்தியூர் (ேப)
ீ
(ேப)
வார்டு 18, மாவிளக்கு மாrயம்மன் ேகாவில் வதி:,7-அந்தியூர்
வார்டு 2, கண்ணப்பன் கிணற்று வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள்,
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அரசு ஆண்கள் ேமல்

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 3,5,18, ேதர் வதி:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 3,

நிைலப்பள்ளி அந்தியூர்-638501,

எம்.ஜி.ஆர். வதி
ீ வடக்கு:,3-அந்தியூர் (ேப)வார்டு 3, மஜீத் வதி:,5-அந்தியூர்
ீ

வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(ேப)வார்டு 5, ேவலாயுதம் வதி:,6-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 5,

Ü¬ùî¢¶
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முத்துகுமாரசாமி ேகாவில் வதி:,7-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 5, கைலஞர்

ேமற்கு பகுதி

வதி:,4-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 5, வள்ளியம்மாள் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
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அரசு ஆண்கள் ேமல்

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு18, ேபட்ைட ெபருமாள் ேகாவில் வதி:,2ீ

நிைலப்பள்ளி அந்தியூர்-638501,

அந்தியூர்(ேப) வார்டு 3,5,18, ேதர் வதி
ீ ேமற்கு புறம்:,3-அந்தியூர் (ேப)

வடக்குப் பார்த்த தார்சு

வார்டு1, ெமாடக்குறிச்சியானூர்,ேவடர்காலணி,நந்தினி நகர்:,999-

கிழக்கு பகுதி

கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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5

அரசு ஆண்கள் ேமல்

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு1,2,6, காமராசர் சாைல:,2-அந்தியூர்(ேப) வார்டு1,

நிைலப்பள்ளி அந்தியூர்638501,

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்குப் பார்த்த ைமய தார்சு
92

93

94

92

93

94

கட்டிடம்
ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 4, திருநீலகண்டர் வதி:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 4,

அந்தியூர்(கிழக்கு),

ெபrயமாrயம்மன் ேகாவில் வதி:,3-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 4, காளியப்பா

அந்தியூர்

638501, ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு

வதி:,4-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 4, சின்னமாrயம்மன் ேகாவில் வதி:,5ீ

கட்டிடம்

(ேப) வார்டு
அந்தியூர் (ேப) வார்டு 4, ெபருமாள் ேகாவில் வதி:,6-அந்தியூர்
ீ

ேமற்கு

பார்த்த

அைற எண்-1

17, மாrயப்பா வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 7, அண்ணா சாைல

அந்தியூர்(கிழக்கு),

வார்டு 18, மாவிளக்கு மாrயம்மன் ேகாவில்வதி:,3-அந்தியூர்
ீ
(சி.சி.ஊ)

அந்தியூர்

சத்திேராடு:,2-அந்தியூர் (ேப)

638501, ெதற்கு பார்த்த

வார்டு1,2, காமராசர்சாைல (பர்கூர் ேராடு):,4-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 5,

ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

சிங்கார வதி:,5-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 7, சத்யாநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ண்
ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 6, ேநரு வதி:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 7, ஆசிrயர்

அந்தியூர்(கிழக்கு),

குடியிருப்பு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அந்தியூர்

638501, ெதற்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைறஎண்-
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1

2

3

4

95

95

ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 7, சிவசக்தி நகர் குறுக்கு ெதரு:,2-அந்தியூர் (ேப)

அந்தியூர்(கிழக்கு),

வார்டு 7, ஆசிrயர் குடியிருப்பு:,3-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 7,

அந்தியூர்

638501, ெதற்கு பார்த்த தார்சு
கட்டிடம் ேமற்குபகுதி
96

96

Ü¬ùî¢¶
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5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அண்ணாசாைல குறுக்கு ெதரு:,4-அந்தியூர் (ேப) வார்டு7, சத்தியா நகர்:,5-

அைறஎண்- அந்தியூர் (ேப) வார்டு 7, பவானி ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 12, ேவங்ைகயர் வதி:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 9,

தவுட்டுப்பாைளயம் - 638501,

விேவகானந்தர் வதி:,3-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 9, திலகர் வதி:,999ீ

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்கு பகுதி
97

97

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 9, காந்திவதி
ீ குறுக்கு வதி:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு

தவுட்டுப்பாைளயம் 638501, கிழக்கு 9, திருவள்ளுவர் வதி:,3-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 11, குருவப்பன் வதி:,4ீ

98

98

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அந்தியூர் (ேப) வார்டு11, டி. வி. ேகாவிந்தன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

ைமயபகுதி

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 11, ஈ.ெவ.ரா.ெபrயார் வதி:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு

தவுட்டுப்பாைளயம்-638501, கிழக்கு

11, அவிநாசியப்பன் வதி:,3-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 8,14, அண்ணா

பார்த்த புதிய முதல் தார்சு

சாைல:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் ேமற்குபகுதி
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1
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99

99

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 9, நஞ்சப்பா வதி:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 14,

தவுட்டுப்பாைளயம்-638501, கிழக்கு

அண்ணாசாைல (அத்தாணி ேராடு) குறுக்கு வதி:,3-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு

பார்த்த வடக்கு கட்டிடம்

14, அண்ணாசாைல குறுக்கு 3:,4-அந்தியூர் (ேப) வார்டு2, அந்தியூர்

Ü¬ùî¢¶
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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5
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ெபrயார் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
100

100

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 10, நஞ்சப்பா வதி
ீ குறுக்கு வதி
ீ 1:,2-அந்தியூர் (ேப)

தவுட்டுப்பாைளயம்-638501, கிழக்கு

வார்டு 10, நஞ்சப்பா வதி
ீ குறுக்கு வதி
ீ 2:,999-அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த புதிய தார்சு

வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம்முதல்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம்

ைமயபகுதி
101

101

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 10, நஞ்சப்பா வதி
ீ குறுக்கு வதி
ீ 3:,2-அந்தியூர் (ேப)

தவுட்டுப்பாைளயம்-638501, ெதற்கு

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

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுதி
102

102

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 8, அண்ணாசாைல குறுக்குத் ெதரு 1:,2-அந்தியூர்

தவுட்டுப்பாைளயம்-638501,

(ேப) வார்டு 8, அண்ணாசாைல குறுக்குத் ெதரு 2:,3-அந்தியூர் (ேப) வார்டு

இரண்டாவது புதிய தார்சு ேமற்கு

9, காந்திஜி ேராடு குறுக்கு ெதரு 4:,4-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 8, காந்திஜி

பார்த்த வடக்கு பகுதி

ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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1
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103

103

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 9, காந்திஜி ேராடு குறுக்கு ெதரு 5:,2-அந்தியூர்

தவுட்டுப்பாைளயம்638501, ெதற்கு

(ேப) வார்டு 8, காந்திஜி ேராடு குறுக்கு ெதரு 3:,3-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 8,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

காந்திஜி ேராடு குறுக்கு ெதரு 1:,4-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 12, ேவலாயுதம்

இரண்டாவது

வதி:,5-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 13, ேநதாஜி வதி:,6-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 13,

அைற
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வ ஊ. சி. ேராடு:,7-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 13, பாரதி ேராடு:,8-அந்தியூர் (ேப)
வார்டு 13, சாம்ராஜ் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
104

105

104

105

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 12, ேவலாயுதம் வதி:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 12,

தவுட்டுப்பாைளயம்-638501, ெதற்கு

ேவலாயுதம் வதி
ீ குறுக்குத்ெதரு:,3-அந்தியூர் (ேப) வார்டு13, இந்திரா

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு

வதி:,4-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 12, எம்.சி.குருநாதன் வதி:,5-அந்தியூர்
ீ
(ேப)

பகுதி

வார்டு 13, பகவதியம்மன் ேகாவில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 17, டாக்டர் அம்ேபத்கார் வதி:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப)

தவுட்டுப்பாைளயம்-638501, வடக்கு

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

பார்த்த
106

106

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடம்

கிழக்குப்பகுதி அைற
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 16, டாக்டர் அம்ேபத்கார்வதி
ீ குறுக்குவதி
ீ 1:,2-

தவுட்டுப்பாைளயம்-638501, வடக்கு

அந்தியூர் (ேப) வார்டு 15, டாக்டர் அம்ேபத்கார்வதி
ீ குறுக்குவதி
ீ 2:,999-

பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

தார்சு கட்டிடம்

கிழக்குப்பகுதி அைற
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1
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107

107

108

109

108

109

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 14, ஏ. ேக. பழனியப்பா வதி:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப)

தவுட்டுப்பாைளயம் 638501,

வார்டு16, ஏ. ேக. பழனியப்பா வதி1:,3-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு16, ஏ. ேக.

கிழக்குபார்த்த

பழனியப்பா வதி
ீ 2:,4-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 15, ஏ. ேக. பழனியப்பா வதி
ீ

தார்சு ேமற்கு

பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

8:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

இ ண்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு16, ஏ. ேக. பழனியப்பா வதி3:,2-அந்தியூர்
ீ
(ேப)

தவுட்டுப்பாைளயம் 638501,

வார்டு16, ஏ. ேக. பழனியப்பா வதி
ீ 4:,3-அந்தியூர் (ேப) வார்டு15, ஏ. ேக.

கிழக்குபார்த்த

பழனியப்பா வதி5:,4-அந்தியூர்
ீ
(ேப) வார்டு 15, ஏ. ேக. பழனியப்பா வதி6:,5ீ

தார்சு ேமற்கு

பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

ீ
வாழ்
அந்தியூர் (ேப) வார்டு 15, ஏ. ேக. பழனியப்பா வதி7:,999-அயல்நாடு

இரண்டாவது அைற

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-அந்தியூர் (ேப) வார்டு 14, ஏ. ேக. பழனியப்பா வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

தவுட்டுப்பாைளயம்-638501,

வாக்காளர்கள், -:

கிழக்குபார்த்த

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

5
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தார்சு ேமற்கு

பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
110

110

ன்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி), சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ), பனங்காட்டூர் வார்டு 3:,2-

ெவள்ைளயம்பாைளயம்-638501,

அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ), தாசrயூர் வார்டு 3:,999-

வடக்குப் பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம்

ேமற்குப்பகுதி
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111

111

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ), மன்னதாதன் ெதரு

ெவள்ைளயம்பாைளயம்-638501,

வார்டு 3:,2-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ), நாடார் ெதரு

வடக்குப் பார்த்த

வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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5
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கிழக்கு பகுதி
112

113

114

112

113

114

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ), காலனித் ெதரு வார்டு 4:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி புதுேமட்டூர் -

அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ), பைழய ேமட்டூர் வார்டு

638501, வடக்கு பார்த்த தார்சுக்

4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு4,3, புது ேமட்டூர்

நடுநிைலப்பள்ளி புதுேமட்டூர்-

தாசrயூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

638501, வடக்கு பார்த்த தார்சுக்

வாக்காளர்கள்:

கட்டிடம் ேமற்க்கு
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 4, புதுமஞ்சாள

சின்னதம்பிபாைளயம்-638501,

நாய்க்கனூர்:,2-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 2,

ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அண்ணமார் ேகாவில் வதி:,3-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி
ீ
பாைளயம் (ஊ)
வார்டு 2, அண்ணமார் பாைளயம்:,4-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னதம்பிபாைளயம்
(ஊ)

வார்டு 4, நகலூர் பிrவு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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115

115

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 2,

சின்னதம்பிபாைளயம்-638501,

கரட்டுப்பாைளயம்:,2-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு

ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

4, ெசல்லப்பகவுண்டன் ெதரு:,3-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னதம்பிபாைளயம் (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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வார்டு 2, பச்சப்பாளிேமடு (மைலக்கருப்புசாமிேகாயில்ேராடு):,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
116

116

ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 1, அந்தியூர்

அந்தியூர் காலனி-638501,

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு
117

117

பகுதி
ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி

1-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 1, ெபருமாள்

அந்தியூர் காலனி-638501, ெதற்கு

ேகாவில் புதூர்:,2-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 1,

பார்த்த ேமற்குப் பகுதி

புதுக்காடு:,3-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 2,

Ü¬ùî¢¶
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தங்கப்பாைளயம்:,4-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 2,
பாைரயூர்:,5-அந்தியூர்(வ.கி),சின்னத்தம்பி பாைளயம் (ஊ) வார்டு 2,
கண்டியானூர் ேமட்டூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
118

118

ஆர்.சி துவக்கப் பள்ளி நகலூர்-

1-நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதுமஞ்சாள நாய்க்கனூர் வார்டு1:,2-

638501, வடக்குப் பார்த்த

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

ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்கு கைடசி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பகுதி
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120

ஆர்.சி துவக்கப் பள்ளி நகலூர்-

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

638501, ேமற்குப்பார்த்த

அப்பாநாயக்கர் ெதரு வார்டு 1:,3-நகலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு கைடசி

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

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி

1-நகலூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, ெகாண்ைடயம்பாைளயம்:,2-

ெகாண்ைடயம்பாைளயம் 638501,

நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, குண்டு மூப்பனூர்:,3-நகலூர்(வ.கி)

ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம்

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, வரனுர்:,4-நகலூர்
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3,

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெகாண்ைடயம்பாைளயம்அrசன காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்
121

121

ஊராட்சி ஒன்றிய து.பள்ளி

க்
ர் ள்
1-நகலூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெபருமாபாைளயம் வார்டு 4:,2-நகலூர் (வ.கி)

ெகாண்ைடயம்பாைளயம் 638501,

மற்றும்(ஊ), ெகாம்புதூக்கியம்மன் ேகாவில் வார்டு 5:,3-நகலூர் (வ.கி)

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

மற்றும்(ஊ), குண்டுபுளியாமரம் வார்டு 4:,4-நகலூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ),

ேமற்கு பகுதி

ெசலம்பன் குட்ைட வார்டு 4:,5-நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), காக்காயன்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

குைற வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
122

122

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

ெபருமாபாைளயம்-638501, வடக்கு

மற்றும் (ஊ), ெபருமாபாைளயம் அழகு நகர் வார்டு4:,999-அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் வாக்காளர்கள், -:
ேமற்கு பகுதி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 30 of 70
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-நகலூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ஈசப்பாைறயூர் வார்டு 5:,2-நகலூர் (வ.கி)

ெபருமாபாைளயம்-638501, வடக்கு

மற்றும்(ஊ), ேசாளகர் காலனி வார்டு 4:,3-நகலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ),
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பார்த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் கரடிகல் ேதாட்டம் வார்டு4:,4-நகலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), முனியப்பன்
கிழக்கு பகுதி

ேகாவில் ேதாட்டம் வார்டு5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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அரசு

ேமல்நிைலப் பள்ளி

அத்தாணி 638502, வடக்குப்

1-அத்தாணி (ேப) வார்டு10, காமராஜர் சாைல சத்தி அத்தாணி பவானி
ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு
125

126

125

126

பகுதிஅைறஎண் 1
அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-அத்தாணி (ேப)வார்டு 11, ெசல்லியாண்டியம்மன் ேகாவில் வதி:,2ீ

அத்தாணி 638502, வடக்குப்

அத்தாணி (ேப)வார்டு 11, பாரதிதாசன் வதி
ீ குறுக்கு வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

பகுதி அைறஎண் 2
அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-அத்தாணி (ேப), அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு10:,2-அத்தாணி

அத்தாணி 638502, ேமற்கு பார்த்த

(ேப), பாடசாைல வதி
ீ வார்டு 9:,3-அத்தாணி (ேப), பஞ்சாயத்து ஆபீஸ்

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

வதி
ீ வார்டு 9:,4-அத்தாணி (ேப), மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 8:,5-

அைற எண் 5

அத்தாணி (ேப), தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு8:,6-அத்தாணி
ீ வார்டு7:,8(ேப), நடுத்ெதரு வார்டு 8:,7-அத்தாணி (ேப), ேரடிேயா ரூம் வதி
அத்தாணி(ேப), பைழய அrஜன ெதரு வார்டு7:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 31 of 70
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அரசு

ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-அத்தாணி (ேப), முனியப்பன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு7:,2-அத்தாணி (ேப),

அத்தாணி 638502, ேமற்கு பார்த்த

புது அrசன காலனி வார்டு 6:,3-அத்தாணி (ேப), புதுக்காடு ெதரு

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

வார்டு6:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அைற எண் 7
அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி

1-அத்தாணி (ேப), அண்ணா சாைல ெதரு வார்டு9:,2-அத்தாணி (ேப),

அத்தாணி 638502,

மாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு9:,3-அத்தாணி(ேப), திருவள்ளுவர் நகர்

ேமற்கு பார்த்த

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

வார்டு12:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ நடுநிைலப்பள்ளி

1-அத்தாணி (ேப), கருப்பகவுண்டன் புதூர் வார்டு1:,2-அத்தாணி (ேப),

எல்.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்

அத்தானி காலனி வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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638502, ேமற்கு பார்த்த வடக்கு
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131

பகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம்
ஊ.ஒ நடுநிைலப்பள்ளி

1-அத்தாணி (ேப), பரப்புளிேமடு வார்டு15:,2-அத்தாணி (ேப),

எல்.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்

ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் வார்டு15:,3-அத்தாணி(ேப), காக்காச்சி ேதாட்டம்

638502, கிழக்கு பார்த்த

தார்சு

வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

அைற

ண்
ஊ.ஒ நடுநிைலப்பள்ளி

1-அத்தாணி (ேப), ெபருமாபாைளயம் வார்டு3:,2-அத்தாணி (ேப)வார்டு3,

எல்.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்

ெபருமாபாைளயம் அrசன காலனி:,3-அத்தாணி (ேப),

638502, கிழக்குப் பார்த்த

மாைதயன்ேகாவில் புதூர் வார்டு4:,4-அத்தாணி (ேப), ராமலிங்கபுரம்

தார்சுகட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

வார்டு13:,5-அத்தாணி (ேப), சிட்லூரான்காடு வார்டு13:,999-அயல்நாடு வாழ்
க்

ர் ள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 32 of 70
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ஊராட்சி ஒன்றிய

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

நடுநிைலப்பள்ளி

குப்பாண்டம்பாைளயம் கிழக்கு:,2-குப்பாண்டம்பாைளயம்

குப்பாண்டம்பாைளயம்-638502,

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, அrஜன காலனி:,3-குப்பாண்டம்பாைளயம்

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, எம்.ஜி.ஆர் நகர்:,4-

கிழக்கு பகுதி

குப்பாண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, கரட்டூர் ேராடு:,5குப்பாண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, பன்னாடி ெதரு:,999-
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ஊராட்சி ஒன்றிய

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

நடுநிைலப்பள்ளி

கிழக்கு:,2-குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

குப்பாண்டம்பாைளயம்-638502,

குப்பாண்டம்பாைளயம் ேமற்கு:,3-குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)

வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

வார்டு2, அண்ணா நகர்:,4-குப்பாண்டம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)

ேமற்கு பகுதி

வார்டு2, காமராஜபுரம்:,5-குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

Ü¬ùî¢¶
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ெபருமாள்ேகாவில் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
134

134

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), கருவல்பாடிபுதூர்

கருவல்பாடிபுதூர்-638502, ேமற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வார்டு1:,999-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்
135

135

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), பவானி ேராடு பிrவு

கருவல்பாடிபுதூர்-638502, வடக்குப்

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

பார்தத் கட்டிடம்

ெசங்காட்டுபுதூர் வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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136

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெசல்லப்பகவுண்டன் புதூர்

நடுநிைலப்பள்ளி கரட்டூர்-638502,

வார்டு3:,2-குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), ெகாளத்தூர் வார்டு3:,3-

ேமற்குப்பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

குப்பாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), கரட்டூர் வார்டு3:,4-

வடக்கு பகுதி

குப்பாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), கரடூர் அrசன காலனி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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5
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வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
137

138

139

137

138

139

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-குப்பாண்டம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), நாடார் காலனி வார்டு4:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி கரட்டூர்-638502,

குப்பாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), கரட்டூர் ேமடு வார்டு4:,3-

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

குப்பாண்டாம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ),

ெதற்கு பகுதி

ேதாப்பூர்,பாைறயூர்,ஆலாமரத்தூர் வார்டு4:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய

க்
ர் ள்
1-குப்பாண்டாம்பாைளயம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ), கரட்டூர் வார்டு4:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி கரட்டூர்-638502,

குப்பாண்டாம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), ேஜ.ேஜ.நகர் வார்டு4:,999-

ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ைமயபகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்

நடுநிைலப்ப்பள்ளி

வடக்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

எ.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்-638502,
ெதற்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம்
ே ற்

ி
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140

140

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்

நடுநிைலப்ப்பள்ளி

ெதற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

எ.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்-638502,

வாக்காளர்கள்:

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

5
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ெதற்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம்
141

141

ி க்
ி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, ெச.பாைளயம்

நடுநிைலப்ப்பள்ளி

ந.ெதரு,ேம.கா.ெகாட்டாய்கள், கூத்தாடியூர்:,2-பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும்

எ.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்-638502,

(ஊ) வார்டு2, ேமற்கு காடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
142

143

142

143

ே ற்
ி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, சின்னபருவாச்சி ேமற்குக்

நடுநிைலப்ப்பள்ளி

ெகாட்டாய்கள்:,2-பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,

எ.ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம்-638502,

ெசம்புளிச்சாம்பாைளயம் வடக்கு:,3-பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)

ேமற்குபார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

ெ ற்
ி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3, மூசா.பாைளயம் புதூர்

நடுநிைலப்பள்ளி

கி.கா.பாைளயம் கா.ெகாட்டாய்கள்:,2-பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)

காட்டுப்பாைளயம்-638315, ேமற்குப்

வார்டு3, மூக்கம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
ி
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144

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, காட்டுப்பாைளயம்:,999-

நடுநிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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காட்டுப்பாைளயம்-638315, ேமற்குப்
பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு
145

146

145

146

ி
ஊராட்சி ஒன்றிய

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

நடுநிைலப்பள்ளி பிரம்மேதசம்-

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, புதூர் ேமற்கு:,3-பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ)

638315, வடக்கு பார்த்த

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

ஓட்டுகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய

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

நடுநிைலப்பள்ளி பிரம்மேதசம்-

(வ.கி)மற்றும் (ஊ)

638315, வடக்கு பார்த்த

(வ.கி)மற்றும்(ஊ)

ஓட்டுகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ)
(வ.கி)மற்றும்(ஊ)

147

147

வார்டு4, கிழக்குத் ெதரு:,3-பிரம்மேதசம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு4, மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு:,4வார்டு4, ெதற்கு ெதரு:,5-பிரம்மேதசம்

வார்டு4, ேமற்கு ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5, சந்திப்பாைளயம் ெதற்கு:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி பிரம்மேதசம்-

பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு5, பிரம்மேதசம் வடக்கு:,3-

638315, வடக்கு பார்த்த தார்சுக்

பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு5, பிரம்மேதசம்:,4-பிரம்மேதசம்

கட்டிடம்

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு5, சந்திபாைளயம் ேமற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ்
க்

Ü¬ùî¢¶
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ர் ள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

புதுகரடியனூர்-638315, வடக்குப்

சின்னகுளம்,தாசநாய்க்கன்பாைளயம் ஆட்டுக்கல்லூர்:,2-

பார்த்த கிழக்குபகுதி

பிரம்மேதசம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4, அrயானூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஓட்டுக்கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் :
1-பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு5, புதுக்கரடியனூர்

புதுகரடியனூர்-638315, வடக்கு

காட்டுக்ெகாட்டாய்கள்:,2-பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு5,

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் ேமற்கு

புதுக்கரடியானூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-(வ.கி)மற்றும்பிரம்மேதசம் (ஊ) வார்டு5, தம்மநாய்க்கனூர்

புதுகரடியனூர்-638315, ெதற்கு

குண்டுகாலம்பாைளயம்:,2-பிரம்மேதசம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு5,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு

பைழயகரடியானூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பகுதி
ஊராட்சி ஒன்றிய

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

நடுநிைலப்பள்ளி

ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4, சிந்தகவுண்டன்பாைளயம்:,999-

ேதாட்டக்குடியாம்பாைள 638315,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேதாப்பூர்
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கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
152

152

க்
ி
ஊராட்சி ஒன்றிய

1-ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4, கூலி வலசு:,2-ேவம்பத்தி

நடுநிைலப்பள்ளி

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, ெசல்லப்பகவுண்டன் வலசு:,999-அயல்நாடு

ேதாட்டக்குடியாம்பாைளயம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

638315, கிழக்கு பார்த்த
ர் க் ட்

ம் ெ ற்

ி
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154

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

தாளகுட்ைடபுதூர்-638315, ெதற்கு

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

பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, முனியப்பம்பாைளயம்:,999-

தாளகுட்ைடபுதூர் 638315,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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வடக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்
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ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ெவள்ளாளபாைளயம்:,2-ேவம்பத்தி

ெவள்ளாளபாைளயம்-638315,

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

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:
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ேமற்கு பகுதி
156

156

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, நல்லிகவுண்டன்புதூர்:,2-

ெவள்ளாளபாைளயம்-638315,

ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, நல்லிகவுண்டன்புதூர் அrசன

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்

ெதரு:,3-ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, நல்லிகவுண்டன்புதூர்

கிழக்கு பகுதி

வடக்கு அrசன ெதரு:,4-ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2,
ெவள்ளாளபாைளயம் ஆதிராவிடர் ெதரு:,5-ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ)
வார்டு2, ெவள்ளாளபாைளயம் அrசன ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:
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158

159

158

159

ஊராட்சி ஒன்றிய

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

நடுநிைலப்பள்ளி

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

ேசத்துனாம்பாைளயம் 638315,

ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ேசத்துனாம்பாைளயம்:,999-

கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

க்
ி
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

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

நல்லாமூப்பனூர்-638315, ெதற்குப்

ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு4, நல்லாமூப்பனூர்:,999-அயல்நாடு

பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சுக்கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய

1-ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ேசத்துனாம்பாைளயம் ஆதி

நடுநிைலப்பள்ளி

திராவிடர் ெதரு:,2-ேவம்பத்தி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, மயிலாடிக்கல்

சிந்தகவுண்டன்பாைளயம்-638315,

ேதாட்டம்:,3-ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு4,

ெதற்குபார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

சிந்தகவுண்டன்பாைளயம் அrசன ெதரு:,4-ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ)

கிழக்குபகுதி

வார்டு1, பைனக்காடு:,5-ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1,
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மாrக்கவுண்டன்புதூர்:,6-ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1,
160

160

ஊராட்சி ஒன்றிய ந.நி பள்ளி

1-ேவம்பத்தி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ஓைசப்பட்டி:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஓைசபட்டி-638315, வடக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
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ஊராட்சி ஒன்றிய ஆ. பள்ளி

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

ெசட்டிகுட்ைட 638315, ேமற்கு

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

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, முருகன்காட்டு ெகாட்டாயி:,999-அயல்நாடு
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வாழ் வாக்காளர்கள், -:
162

163

164

162
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164

அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி

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

மூங்கில்பட்டி-638315, கிழக்குப்

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

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

வாக்காளர்கள், -:

பகுதி அைற எண் 1
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

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

மூங்கில்பட்டி-638315, கிழக்குப்

ேகத்தநாய்க்கனூர்:,2-மூங்கில்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு

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

பகுதி
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-மூங்கில்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, குச்சலூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

மூங்கில்பட்டி-638315,

வாக்காளர்கள், -:
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கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி
165

165

அைற எண் 2

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-மூங்கில்பட்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு1, இந்திராநகர்:,2-கீ ழ்வாணி

மூங்கில்பட்டி-638315,

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

கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

டி.ஆர் காலனி வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ெதற்கு பகுதி
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ஊராட்சி ஒன்றிய

1-கூத்தம்பூண்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, கூத்தம் பூண்டி கிழக்கு:,2-

நடுநிைலப்பள்ளி கூத்தம் பூண்டி-

கூத்தம்பூண்டி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, கூத்தம் பூண்டி ேமற்கு:,3-

638315, வடக்குப்பார்த்த

கூத்தம்பூண்டி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, மகாலிங்கபுரம்:,4-கூத்தம்பூண்டி

ஓட்டுக்கட்டிடம்

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

ஊராட்சி ஒன்றிய

க்
ர் ள்
1-கூத்தம்பூண்டி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3, கூத்தம் பூண்டி கிழக்கு:,999-

நடுநிைலப்பள்ளி கூத்தம்பூண்டி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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ªðí¢èÀè¢°
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5
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638315, ெதற்கு பார்த்த தார்சு
168

168

கட்டிடம்
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி

1-கீ ழ்வாணி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு2, கல்லாங்காட்டுபுதூர்:,2-கீ ழ்வாணி

ெசன்னிமைலகவுண்டன்புதூ638315,

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ெச.க.புதூர், ெபான்ைனய நகரம், கலாபுரம்:,3-

ேமற்குப்பார்த்த

கீ ழ்வாணி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ெசன்னிமைலகவுண்டன்புதூர்:,999-

தார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
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அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
169

169

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

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

சவண்டப்பூர் 638313,

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
170

170

ேமற்கு பகுதி
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

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

சவண்டப்பூர் 638313, ெதற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, கணபதிபாைளயம்:,999-

ச.கணபதிபாைளயம்-638313, ெதற்கு அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
172

172

ேமற்குப்பகுதி அைற
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

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

ச.கணபதிபாைளயம்-638313, ெதற்கு சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, அந்தியூர் ெமயின் ேராடு:,3பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, கைலஞர் காலனி:,4-

கிழக்குப்பகுதி அைற

சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, இந்திராகாந்தி வதி:,5ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ீ
சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ெகன்னடி வதி:,6-சவண்டப்பூர்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6, ேநதாஜி வதி:,7-சவண்டப்பூர்
ீ
(வ.கி) மற்றும்
(ஊ) வார்டு 7, காட்டுவலவு:,8-சவண்டப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 8,
ெபாட்டுசாமிேகாவில் வதி:,9-சவண்டப்பூர்
ீ
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 9,
173

174

173

174

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,ேமவானி-

காந்தி வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-ேமவானி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,2,3,4, ேமவானி:,999-அயல்நாடு

638313, கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பகுதி ஓட்டுகட்டிடம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,ேமவானி-

1-ேமவானி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,2,3,4, ேமவானி:,999-அயல்நாடு

638313, கிழக்கு பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்குபகுதி ஓட்டுகட்டிடம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 42 of 70
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

ராக்கணாம்பாைளயம் 638313,

அம்மாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கேணசன் புதூர் வார்டு 3:,3-

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அம்மாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), இராக்கணாம்பாைளயம் வார்டு

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

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

ெபருந்தைலயூர் 638315, வடக்கு

கஸ்பா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
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178
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெபருந்தைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ெபருந்தைலயூர் கஸ்பா:,2-

ெபருந்தைலயூர் 638315, ெதற்கு

ெபருந்தைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, இந்திரா நகர்:,999-

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி.

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
1-ெபருந்தைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெசைரயாம்பாைளயம்:,2-

குட்டிபாைளயம்-638315,

ெபருந்தைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, குட்டிபாைளயம்:,999-

கிழக்குப்பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம்
ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(வடக்கு)

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
1-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), ெமயின் வதி
ீ வார்டு 4:,2-

பி.ேமட்டுப்பாைளயம்-638315,

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), வ.உ.சி.வதி
ீ வார்டு 5:,3-பி.ேமட்டுப்பாைளயம்

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(ேப), பாரதியார் வதி
ீ வார்டு 5:,4-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), காமராஜ் வதி
ீ

கிழக்கு பகுதி

வார்டு 6:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(வடக்கு)

1-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), ேநதாஜி வதி
ீ வார்டு 6:,2-

பி.ேமட்டுப்பாைளயம்-638315,

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர் வதி
ீ வார்டு 6:,3-

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), அய்யம்பாைளயம் ேராடு ஆதிதிராவிடர்

ேமற்கு பகுதி

காலனி வார்டு 3:,4-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), அய்யம்பாைளயம் ேராடு

Ü¬ùî¢¶
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வார்டு 3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
181

181

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(வடக்கு)

1-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), பராசக்தி வதி
ீ வார்டு 6:,2-

பி.ேமட்டுப்பாைளயம்-638315,

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), பட்டிணத்தார் வதி
ீ வார்டு 7:,3-

கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), சாரதாமணி வதி
ீ வார்டு 7:,4-

Ü¬ùî¢¶
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பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), திருவள்ளுவர் வதி
ீ வார்டு 7:,5பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), இராமலிங்க சுவாமிகள் வதி
ீ வார்டு 7:,6பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), காந்தி நகர் வார்டு 11:,7-பி.ேமட்டுப்பாைளயம்
(ேப), மதுைரவரன்
ீ
காலனி வார்டு 8:,8-பி.ேமட்டுப்பாைளயம்(ேப),
பிள்ைளயார் ேகாயில் வதி
ீ வார்டு 2:,9-பி.ேமட்டுப்பாைளயம்(ேப),
ெபான்னுச்சாமி வதி
ீ வார்டு 2:,10-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப),
ெமாட்ைடயன் காடு வார்டு 3: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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182

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(ெதற்கு)

1-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), மாேதஸ்வரன் வதி
ீ வார்டு 6:,2-

பி.ேமட்டுபாைளயம்-638315, ெதற்கு

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), ெமயின் வதி
ீ வார்டு 11:,3-

பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்கு

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), ஔைவயார் வதி
ீ வார்டு 7:,4-

பகுதி

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), நல்லிக்கவுண்டனூர் ெமயின் வதி
ீ வார்டு14:,5-
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பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), இளங்ேகா வதி
ீ வார்டு 4:,6ீ வார்டு 4:,7-பி.ேமட்டுப்பாைளயம்
பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), கம்பன் வதி
(ேப), பழனிச்சாமி வதி
ீ வார்டு 13:,8-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), திரு.வி.க.
183

183

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(ெதற்கு)

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

1-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9, ேநரு வதி:,2-பி.ேமட்டுப்பாைளயம்
ீ

பி.ேமட்டுபாைளயம்-638315,

(ேப) வார்டு 13, ெநடுஞ்ெசழியன் வதி:,3-பி.ேமட்டுப்பாைளயம்
ீ
(ேப)

வடக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு13, ெநப்ேபாலியன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்கு பகுதிஅைறஎண்-1
184

184

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(ெதற்கு)

1-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9, பூமாண்டகவுண்டனூர் ெமயின்

பி.ேமட்டுபாைளயம்-638315, ெதற்கு

வதி:,2-பி.ேமட்டுப்பாைளயம்
ீ
(ேப) வார்டு 9, விேனாபா வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அைறஎண் 2
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185

அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி

1-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11, ெமயின் ேராடு:,2-

பி.ேமட்டுபாைளயம்-638315,

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10, ெகன்னடி வதி:,3ீ

ேமற்குப்பார்த்த புதிய தார்சு

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10, ராஜன் பாபு வதி:,4ீ

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10, அண்ணா வதி:,5ீ
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பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 10, ெபrயார் வதி:,6ீ
ீ
பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப)வார்டு 11, காந்தி வதி:,7-பி.ேமட்டுப்பாைளயம்
(ேப) வார்டு 11, தமிழன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
186

186

அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி

1-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), எம்.ஜி.ஆர். வதி
ீ வார்டு 11:,2-

பி.ேமட்டுபாைளயம்-638315,

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), விேவகானந்தன் வதி
ீ வார்டு 11:,3-

வடக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), பூமாண்டகவுண்டனூர் ெமயின் ேராடு வார்டு

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

12:,4-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), அrசன காலனி வார்டு 9:,5பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), நல்லிக்கவுண்டனூர் வார்டு 14:,999-அயல்நாடு
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,

1-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), ஓடத்துைற ேராடு வார்டு 15:,2-

ெபான்னாச்சிப்புதூர்-638315,

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), பிள்ைளயார் ேகாயில் வதி
ீ வார்டு 15:,3-

ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), லட்சுமணன் வதி
ீ வார்டு 15:,4-

வடக்கு பகுதி

பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), மாrயம்மன் ேகாயில் வதி
ீ வார்டு 15:,5பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), காட்டு வதி
ீ வார்டு 15:,6-பி.ேமட்டுப்பாைளயம்
ீ வார்டு 15:,7-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப) வார்டு 1,
(ேப), ெமயின் வதி
கூகலூர் ேராடு:,8-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), கிணற்று வதி
ீ வார்டு 1:,9பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப), சாவடி வதி
ீ வார்டு 1:,10-பி.ேமட்டுப்பாைளயம்
(ேப), அய்யம்பாைளயம் ேராடு வார்டு 5:,11-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப),
அrசன காலனி வார்டு 5:,12-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப),
ஆண்டிபாைளயம் வார்டு 15:,13-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப),
ெபான்னாச்சிபுதூர் வார்டு 1:,14-பி.ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப),
பி.ேமட்டுபாைளயம்

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

ஊ.ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி

1-புதுக்கைர கிராமம் (வ.கி) நஞ்ைச ேகாபி (ஊ), புதுக்கைர கிராமம்

காட்டுவளவு-638313,

வார்டு 2:,2-கூகலூர் (ேப) வார்டு 4, காமராஜர் வதி:,3-கூகலூர்
ீ
(ேப)

ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு 4, ெசல்லப்பன் வதி:,4-கூகலூர்
ீ
(ேப) வார்டு 4, பழனி வதி:,5ீ

ேமற்குப்பகுதி

கூகலூர் (ேப) வார்டு 4, ெஜயப்பிரகாஷ் வதி:,6-கூகலூர்
ீ
(ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 4,

(ேப) வார்டு 4, நடு வதி:,8-கூகலூர்
ீ
மாrயம்மன் ேகாயில் வதி:,7-கூகலூர்
ீ
(ேப)

வார்டு 1, ெபருமாள் ராஜ் வதி:,9-கூகலூர்
ீ
(ேப)

ெமயின் ேராடு:,10-கூகலூர் (ேப)
(ேப) வார்டு 4, சின்னமுத்து
வதி:,13-கூகலூர்
ீ
(ேப)
189

189

ஊ.ஒ. நடுநிைலப்பள்ளி
காட்டுவளவு-638313, ெதற்குப்

வார்டு 3,4, கூகலூர்

வார்டு 4, சுப்பணன் வதி:,11-கூகலூர்
ீ

வதி:,12-கூகலூர்
ீ
(ேப)

வார்டு 4, பச்சியப்பன்

வார்டு 4, ெகாழந்தான் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

வாக்காளர்கள் :
1-கூகலூர் (ேப) வார்டு 1, மானுவக்காடு அrஜன காலனி:,2-கூகலூர் (ேப)
வார்டு 1, அந்தியூர் ெமயின் ேராடு:,3-கூகலூர் (ேப) வார்டு 1, ேபாயர்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

காலனி:,4-கூகலூர் (ேப)

கிழக்குப்பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள்

வார்டு 4, எம்.எஸ்.முத்து வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

:
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5

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-கூகலூர்(ேப)

வார்டு 2, ேபங்க் வதி:,2-கூகலூர்
ீ
(ேப)

வார்டு 2,

காட்டுவளவு, கூகலூர்-638313,

முத்தான் வதி:,3-கூகலூர்
ீ
(ேப)

ெதற்குபார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு

வார்டு 2, குச்சாலி வதி:,5-கூகலூர்
ீ
(ேப) வார்டு 2, ைவயாபுr வதி:,6ீ

பகுதி

கூகலூர் (ேப)

வார்டு 2, அழகப்பன் வதி:,4-கூகலூர்
ீ
(ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 2, குப்புசாமி வதி:,7-கூகலூர்
ீ
(ேப) வார்டு 2, கந்தன்

(ேப) வார்டு 3, கஸ்தூrபாய் வதி:,9-கூகலூர்
ீ
(ேப)
வதி:,8-கூகலூர்
ீ
3, ராமசாமி வதி:,10-கூகலூர்
ீ
(ேப)

வார்டு

வார்டு 3, மாரன் வதி:,11-கூகலூர்
ீ
(ேப)

வார்டு 3, சிதம்பரம் வதி:,12-கூகலூர்
ீ
(ேப)

வார்டு 3, கந்தப்பன் வதி:,13ீ

கூகலூர் (ேப) வார்டு 3, வள்ளலார் காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்
191

191

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

வாக்காளர்கள், -:
1-கூகலூர் (ேப) வார்டு 2, கருங்கரடு வதி:,2-கூகலூர்
ீ
(ேப)

காட்டுவளவு, கூகலூர்-638313,

பாவடி வதி:,3-கூகலூர்
ீ
(ேப)

ெதற்குபார்த்த கட்டிடம் கிழக்குப்

(ேப)

பகுதி

முனியப்பன் ேகாயில் வதி:,6-கூகலூர்(ேப)
ீ

வார்டு 3, மாேதசியப்பன் வதி:,4-கூகலூர்
ீ

வார்டு 3, ெபrயகாட்டு வதி:,5-கூகலூர்
ீ
(ேப)

கூகலூர் (ேப)

வார்டு 4,

வார்டு

வார்டு 5,
5, குடிகிணறு வதி:,7ீ

ீ
(ேப)
வார்டு 5, ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதி:,8-கூகலூர்

வார்டு 5, பிள்ைளயார் ேகாவில் வதி:,9-கூகலூர்
ீ
(ேப)
வதி:,10-கூகலூர்
ீ
(ேப)

வார்டு 5, கருப்பன்

வார்டு 3, அழகநாச்சியப்பன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
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192

192

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி. கூகலூர்638313, ெதற்கு பார்த்த கிழபக்க
கைடசி ஓட்டுக்கட்டிடம்

1-கூகலூர் (ேப)

5

வார்டு 12, பைழய தபால் ஆபீஸ் வதி:,2-கூகலூர்
ீ
(ேப)

வார்டு 12, கக்கன் வதி:,3-கூகலூர்
ீ
(ேப)
கூகலூர் (ேப)

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

வார்டு 14, கருப்பணன் வதி:,4ீ

வார்டு 12, கணபதி வதி:,5-கூகலூர்
ீ
(ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 14,

அருைமக்காரர் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
193

193

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி. கூகலூர்638313, ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு
பக்ககைடசி ஓட்டுக்கட்டிடம்

1-கூகலூர் (ேப)

வார்டு 12, ேக.ஆர்.காளியண்ணன் வதி:,2-கூகலூர்
ீ

வார்டு 10, ெபாங்கியம்மாள் வதி:,3-கூகலூர்
ீ
வதி:,4-கூகலூர்
ீ

(ேப)
(ேப)

வார்டு 11, கருப்பன்

வார்டு 11, மாரப்பன் வதி:,5-கூகலூர்
ீ

வார்டு 11, ராமன் வதி:,6-கூகலூர்
ீ
வதி:,7-கூகலூர்
ீ

(ேப)

(ேப)

(ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ேப)

வார்டு 11, தாைழக்ெகாம்பு புதூர்

வார்டு 11, ராமேபாயன் வதி:,8-கூகலூர்
ீ

(ேப)

வார்டு 10, ெதாட்டிபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
194

194

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி கூகலூர்-

1-கூகலூர்

(ேப)

வார்டு 10, பட்டத்தலச்சியம்மன்ேகாயில் வதி:,2ீ

638313, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

கூகலூர்

கட்டிடத்தின் ேமற்குப்பகுதி

ெபருமாள் ேகாயில் வதி:,4-கூகலூர்
ீ

(ேப)

வார்டு 10, பழனி வதி:,3-கூகலூர்
ீ

புதூர் வதி:,5-கூகலூர்
ீ
195

195

(ேப)

(ேப)

(ேப)

வார்டு 10,

வார்டு 10, தாைழக் ெகாம்பு

வார்டு 10, முத்தான் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி கூகலூர்-

ழ்
க்
ர் ள்
1-கூகலூர் (ேப)
வார்டு 6, வாய்க்கால் புதூர் ேராடு:,2-கூகலூர்

638313, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

வார்டு 6, .நல்லான் வதி:,3-கூகலூர்
ீ

கட்டிடத்தின் கிழக்குப்பகுதி

கூகலூர்

(ேப)

வாக்காளர்கள்

(ேப)

ðè¢èñ¢ âí¢ : 50 of 70

(ேப)

வார்டு 6, திம்மன் வதி:,4ீ

வார்டு 6, ெபாம்மன் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்
:

Ü¬ùî¢¶
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196

196

1-கூகலூர்

தண்ணர்பந்தல்புதூர்-638313,
ீ

வார்டு 13, அருைமக்காரன் வதி:,3-கூகலூர்
ீ

கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

மாrயம்மன் ேகாயில் வதி:,4-கூகலூர்
ீ

கட்டிடம்

ேகாயில் வதி:,5-கூகலூர்
ீ
(ேப)

வார்டு 13, அேசாக் ேமத்தா வதி:,2-கூகலூர்
ீ

(ேப)

(ேப)

1-கூகலூர்

தண்ணர்பந்தல்புதூர்638313,
ீ
ெதற்கு

பாரதி வதி:,3-கூகலூர்
ீ

பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

ேதாட்டம்:,4-கூகலூர்

அைற

எண் 2

(ேப)

(ேப)

வார்டு 13, அப்பாச்சி வதி:,6-கூகலூர்
ீ

(ேப)

(ேப)

வார்டு 14, குமரன்

(ேப)

(ேப)

வார்டு

வார்டு 15, சுள்ளிக்காடு வதி:,999ீ

வார்டு 15, காந்தி வதி:,2-கூகலூர்
ீ
(ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ேப) வார்டு 13, புது மாrயம்மன்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

(ேப)

வார்டு 13, பைழய

வார்டு 14, பகவதி வதி:,9-கூகலூர்
ீ

15, வரப்பன்
ீ
வதி:,10-கூகலூர்
ீ
197

(ேப)

வார்டு 14, ெமயின் ேராடு:,7-கூகலூர்

வதி:,8-கூகலூர்
ீ

197

5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

அைற எண் 1

(ேப)

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

(ேப)

வார்டு 15,

வார்டு 15, இரட்ைட வாய்க்கால்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 14, தண்ணர்பந்தல்
ீ
புதூர்:,5-கூகலூர்

வார்டு 15, ேஜ.ேஜ நகர்:,6-கூகலூர்

(ேப)

வார்டு 14,

ெகான்னமைடவதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்
198

198

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-கூகலூர்

(ேப)

வார்டு 7, ெகான்னமைட ேராடு:,2-கூகலூர்

தாைழக்ெகாம்புபுதூர்-638313,

வார்டு 7, ெபாங்கியண்ணன் வதி:,3-கூகலூர்
ீ

கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

வதி:,4-கூகலூர்
ீ

கட்டிடம்

வார்டு 8, கருப்புச்சாமி வதி:,6-கூகலூர்
ீ

(ேப)

(ேப)

(ேப)

வார்டு 7, முத்துசாமி

வார்டு 8, குட்டியண்ணன் வதி:,5-கூகலூர்
ீ
(ேப)

வார்டு 7, தாைழக்ெகாம்பு

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

ðè¢èñ¢ âí¢ : 51 of 70

(ேப)
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-கூகலூர்

தாைழக்ெகாம்புபுதூர்-638313,

வார்டு 8, பி.மாரப்பன் வதி:,3-கூகலூர்
ீ

வடக்குப் பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

வதி:,4-கூகலூர்
ீ
கூகலூர்

(ேப)

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

5

வார்டு 7, கட்டெபாம்மன் வதி:,2-கூகலூர்
ீ
(ேப)

(ேப)

(ேப)

வார்டு 8, கருப்ப பண்ணாடி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 9, மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதி:,5ீ

வார்டு 9, அம்ேபத்கார் வதி:,6-கூகலூர்
ீ

ெபrய குருவபண்ணாடி வதி:,7-கூகலூர்
ீ

(ேப)

(ேப)

வார்டு 9,

வார்டு 9, ஒடத்துைற

ெமயின் ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
200

200

ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி,

1-கூகலூர்(வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ), பள்ளிக்கூட வதி
ீ

ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம்-638313,

வார்டு 1:,2-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ),

கிழக்கு பார்த்த

மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு2:,3-கூகலூர்

ெதற்கு

ஆர்.சி.சி

கட்டிடம் ெதற்கு பக்க பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி)ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ), கருவராயன் ேகாயில்வதி
ீ வார்டு
ீ வார்டு
2:,4-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ, நாயக்கர் வதி

201

201

ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி,

1-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ), பட்டத்தலச்சியம்மன்

ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம்-638313,

ேகாயில்வதி
ீ வார்டு 2:,2-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ),

கிழக்கு பார்த்த தார்சுகட்டிடம்

அண்ணாநகர் வார்டு 2:,3-கூகலூர் (வ.கி)ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ),

ைமயபகுதி அைற

அrஜனகாலனி வார்டு 2:,4-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம்
(ஊ), மாrயம்மன்ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 3:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி,

1-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ), ெகாட்ைடக்காட்டூர்

ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம்-638313,

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

கிழக்கு பார்த்த

ெதற்கு

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

ஆர்.சி.சி

கட்டிடம் வடக்குபகுதி
203

203

ஊ.ஓ.ந.நி.பள்ளி,

1-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ), ஓடத்துைர

ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம்-638313,

ெமயின்ேராடு வார்டு 4:,2-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம்

கிழக்குப் பார்த்த வடக்கு

(ஊ), ெகான்னமைடத் ேதாட்டம் வார்டு 3:,3-கூகலூர் (வ.கி)

ஆர்.சி.சி கட்டிடம்

ெபாம்மநாய்க்கன்பாைளயம் (ஊ), ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
204

204

ஊ.ஒ.து.பள்ளி

1-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ), ேக.

ேக.ேமட்டுப்பாைளயம்-638455,

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பார்த்த பைழய
205

205

ஓட்டுக்கட்டிடம்
ஊ.ஒ.து.பள்ளி

அைற எண் 1

1-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ), ேகாமாளிக்கைரபுதூர்

ேக.ேமட்டுப்பாைளயம்-638455,

கரடு வார்டு 6:,2-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ),

வடக்கு பார்த்த பைழய

ேதாட்டக்காட்டூர் அrசன காலனி

ஓட்டுக்கட்டிடம்

வாக்காளர்கள்

அைற எண் 2

:
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5

ஊ.ஒ.து.பள்ளி

1-கூகலூர் (வ.கி) ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ),

ேக.ேமட்டுப்பாைளயம்-638455,

ெசல்லக்குமாரபாைளயம் வார்டு 7:,2-கூகலூர் (வ.கி)

ெதற்குப்பார்த்தபுதியதார்சுகட்டிடம்

ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ), வடக்கு வதி
ீ வார்டு 7:,3-கூகலூர் (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் (ஊ), ெபாம்மநாய்க்கன்பாைளயம் வார்டு
7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
207

208

209

207

208

209

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

கல்லாங்காட்டுவலசு-638476,

வார்டு 2:,2-ெபாலவக்காளிபாைளயம்

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெபருமாக்கவுண்டன்பாைளயம் வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ்

வடக்குப்பகுதி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் :
1-ெபாலவக்காளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபருமாக்கவுண்டன்

கல்லாங்காட்டுவலசு-638476,

வலசு வார்டு 2:,2-ெபாலவக்காளிபாைளயம்

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

ெதற்குப்பகுதி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெபாலவக்காளிபாைளயம்

கல்லாங்காட்டுவலசு-638476,

கிழக்கு:,2-ெபாலவக்காளிபாைளயம்

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

இந்திரா நகர் ேமற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்கு பகுதி

(வ.கி) மற்றும் (ஊ),

(வ.கி) மற்றும் (ஊ),

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, இந்திரா நகர்

அைற எண் 1
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,
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5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெபாலவக்காளிபாைளயம்

கல்லாங்காட்டுவலசு-638476,

அருவங்காட்டுவலசு:,2-ெபாலவக்காளிபாைளயம்

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

வார்டு3, தாசம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்கு பகுதி
211

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

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அைற எண் 2

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெபாலவக்காளிபாைளயம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பிச்சாண்டம்பாைளயம்

பிச்சாண்டாம்பாைளயம்-638476,

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு
212

213

212

213

பகுதி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெபrயார் நகர்

1-ெபாலவக்காளிபாைளயம்

638476, கிழக்குப்பார்த்த தார்சு

ஆலாங்காட்டுப்புதூர் வார்டு 4:,2-ெபாலவக்காளிபாைளயம்

கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி

(ஊ), கங்கம்பாைளயம், ெபrயார் நகர்

சி எஸ் ஐ துவக்கப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் :
1-கடுக்காம்பாைளயம்

கடுக்கம்பாைளயம்-638476, வடக்கு

கடுக்காம்பாைளயம்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கவுண்டன்புதூர்:,3-கடுக்காம்பாைளயம்

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

வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, கடுக்காம்பாைளயம்:,2(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, சீரங்க
(வ.கி) மற்றும் ஊ) வார்டு 2,

சின்னப்ெப.கவுண்டன்புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 55 of 70

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1

2

3

4

214

214

215

216

215

216

5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

குட்டியாக்கவுண்டன்புதூர-638476,

புதூர்,:,2-கடுக்காம்பாைளயம்

வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம்

ேகாைரக்காட்டூர்:,3-கடுக்காம்பாைளயம்

அைற

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,

எண் 1

கருப்பன்காட்டூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-கடுக்காம்பாைளயம்

குட்டியாக்கவுண்டன்புதூர-638476,

கடுக்காம்பாைளயம்

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

வடக்குப்பார்த்த கட்டிடம்

கடுக்காம்பாைளயம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3&4, புளியன்காட்டூர்:,999-

அைற

Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, பரம்பக்காட்டூர்:,2-

எண் 2

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி சந்திராபுரம்-

1-சந்திராபுரம்

638455, கிழக்குப்பார்த்த

சந்திராபுரம்,புங்கன்காட்டுர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடத்தின் வடக்குப்பகுதி
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217

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-சந்திராபுரம்

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

காளிச்ெசட்டிபாைளயம்-638455,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வடக்குப்பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப), ஆண்டவர் ெசட்டியார் வதி
ீ வார்டு 5:,2-

தூக்கநாயக்கன் பாைளயம்-638506,

வாணிப்புத்தூர் (ேப), மூக்ைகய கவுண்டர் வதி
ீ வார்டு 5:,3-வாணிப்புத்தூர்

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(ேப), ெசன்னியப்பன் சந்து வார்டு 5:,4-வாணிப்புத்தூர் (ேப), கருத்திருமன்

ெதற்கு பகுதி

சந்து வார்டு 13:,5-வாணிப்புத்தூர் (ேப), காட்டூர் ெமயின் வதி
ீ வார்டு 6:,6வாணிப்புத்தூர் (ேப), காட்டூர் வதி
ீ 1 வார்டு 6:,7-வாணிப்புத்தூர் (ேப),
காட்டூர் வதி
ீ 2 வார்டு 6:,8-வாணிப்புத்தூர் (ேப), காட்டூர் வதி
ீ 3 வார்டு 6:,9வாணிப்புத்தூர் (ேப), காட்டூர் வதி
ீ 4 வார்டு 6:,10-வாணிப்புத்தூர் (ேப),
காட்டூர் வதி
ீ 5 வார்டு 6:,11-வாணிப்புத்தூர் (ேப), காட்டூர் வதி
ீ 6 வார்டு
6:,12-வாணிப்புத்தூர் (ேப), காட்டூர் வதி
ீ 7 வார்டு 6:,13-வாணிப்புத்தூர் (ேப),
திடீர்நகர்,இளங்ேகாவதி
ீ வார்டு 5:,14-வாணிப்புத்தூர் (ேப), டி.என்.பி.வதி
ீ
வார்டு 3:,15-வாணிப்புத்தூர் (ேப), சத்தி அத்தாணி ேராடு வார்டு 5:,16வாணிப்புத்தூர் (ேப), வரப்ப
ீ
கவுண்டர் வதி
ீ வார்டு 5:,17-வாணிப்புத்தூர்
(ேப), ரங்கம்மாள் வதி
ீ வார்டு 5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப), குமரன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 12:,2-வாணிப்புத்தூர்

பள்ளி தூக்கநாயக்கன் பாைளயம்-

(ேப), ஆஸ்பத்திr வதிவார்டு
ீ
12:,3-வாணிப்புத்தூர் (ேப), ெபாங்காளி வதி
ீ

638506, வடக்கு பார்த்த தார்சு

வார்டு 14:,4-வாணிப்புத்தூர் (ேப), ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு வார்டு 2:,5-

கட்டிடம்

வாணிப்புத்தூர் (ேப), காமராஜ் வதி
ீ வார்டு 12:,6-வாணிப்புத்தூர் (ேப),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட்சிஒன்றியஆ.பள்ளி கி.ந.பாைளயம் வார்டு12:,7-வாணிப்புத்தூர் (ேப),
கருதிருமன் சந்து வார்டு 13:,8-வாணிப்புத்தூர் (ேப), அண்ணா நகர் வார்டு
11:,9-வாணிப்புத்தூர் (ேப), அrசன காலனி ேமற்கு வார்டு 11:,10வாணிப்புத்தூர் (ேப), புது வதி
ீ வார்டு 14:,11-வாணிப்புத்தூர் (ேப), ேதவராஜ்
ேதாட்ட சந்து வார்டு 12:,12-வாணிப்புத்தூர் (ேப), சத்தி அத்தாணி ெமயின்
ேராடு வார்டு 13:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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220

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப), வாணிப்புத்தூர்

வார்டு 11:,2-வாணிப்புத்தூர் (ேப),

பள்ளி தூக்கநாயக்கன் பாைளயம்-

ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு வார்டு 2:,3-வாணிப்புத்தூர் (ேப), ெபrயார்

638506, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

ெதரு வார்டு 3:,4-வாணிப்புத்தூர் (ேப), பழனிகவுண்டர் வதி
ீ

கட்டிடம்

வாணிப்புத்தூர் (ேப), காமராஜ் வதி
ீ

வார்டு 4:,5-

வார்டு 12:,6-வாணிப்புத்தூர் (ேப),

ீ வார்டு
டி.என்.பி. வதி
ீ வார்டு 3:,7-வாணிப்புத்தூர் (ேப), ரங்கம்மாள் வதி
5:,8-வாணிப்புத்தூர் (ேப), ராஜம்மாள் வதி
ீ
(ேப), சத்தி அத்தாணி ேராடு

வார்டு 11:,9-வாணிப்புத்தூர்

வார்டு 11:,10-வாணிப்புத்தூர் (ேப), சத்தி

அத்தாணி ெமயின்ேராடு வார்டு 11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப), ெபருமாள் ேகாயில் வதி
ீ வார்டு 2:,2-

பள்ளி தூக்கநாயக்கன் பாைளயம்-

வாணிப்புத்தூர் (ேப), பள்ளத்துேமடு ெதரு வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ்

638506, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்
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222

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப), கன்னி ேபாயன் வதி
ீ வார்டு 12:,2-வாணிப்புத்தூர்

பள்ளி தூக்கநாயக்கன் பாைளயம்-

(ேப), ேமற்கு வதி
ீ (ேபாயன் வதி)
ீ
வார்டு 2:,3-வாணிப்புத்தூர் (ேப), ேநரு

638506, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

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

Ü¬ùî¢¶
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கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்
223

223

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி (ெதற்கு)

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப), குமரன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 4:,2-வாணிப்புத்தூர்

தூக்கநாயக்கன்பாைளயம்-638506,

(ேப), ஏ.ஆர்.ஆர்.காலனி 1 வார்டு 7:,3-வாணிப்புத்தூர் (ேப),

ேமற்கு பார்த்த தார்சு

ஏ.ஆர்.ஆர்.காலனி 2 வார்டு 7:,4-வாணிப்புத்தூர் (ேப), ெபருமாள் ேகாவில்

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி அைற

வதி
ீ வார்டு 2:,5-வாணிப்புத்தூர் (ேப), நாயக்கர் காலனி
வாணிப்புத்தூர் (ேப), நாயக்கர் காலனி

1 வார்டு 7:,6-

2 வார்டு 7:,7-வாணிப்புத்தூர் (ேப),

ஏ.ஆர்.ஆர். காலனி வார்டு 7:,8-வாணிப்புத்தூர் (ேப), நாய்க்கர் வதி
ீ வார்டு
7:,9-வாணிப்புத்தூர் (ேப), பாரஸ்ட் வதி
ீ (காமராஜ் வதி)
ீ
வார்டு 14:,10வாணிப்புத்தூர் (ேப), பண்ணாடி காலனி சந்து வார்டு 7:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி (ெதற்கு)

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப ), திரு.வி.க

வதி
ீ வார்டு13:,2-வாணிப்புத்தூர் (ேப ),

தூக்கநாயக்கன்பாைளயம்-638506,

மாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 15:,3-வாணிப்புத்தூர் (ேப), சின்னக்

கிழக்கு பார்த்த தார்சு

கண்ணான் வதி
ீ வார்டு 7:,4-வாணிப்புத்தூர் (ேப), சத்தி அத்தானி ெமயின்

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி அைற

ேராடு வார்டு 13:,5-வாணிப்புத்தூர் (ேப), வாய்க்கால் வதி
ீ வார்டு 7:,6வாணிப்புத்தூர் (ேப ), வாணிப்புத்தூர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 13:,7-வாணிப்புத்தூர் (ேப),

ெமயின் ேராடு வார்டு 13:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி (ெதற்கு)

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப), குமரன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 12:,2-வாணிப்புத்தூர்

தூக்கநாயக்கன்பாைளயம்-638506,

(ேப), ெகாங்கர் பாைளயம் வதி
ீ வார்டு 10:,3-வாணிப்புத்தூர் (ேப),

ேமற்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி

மாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 15:,4-வாணிப்புத்தூர் (ேப),

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

அrசனக்காலனி

ண்
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி (ெதற்கு)

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப ), டி. என். பி. வதி
ீ வார்டு5:,2-வாணிப்புத்தூர் (ேப ),

தூக்கநாயக்கன்பாைளயம்-638506,

சஞ்சீவி ஐயர்வதி
ீ வார்டு 15:,3-வாணிப்புத்தூர் (ேப), சத்தி அத்தாணி

வடக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி

ெமயின் ேராடு வார்டு 13:,4-வாணிப்புத்தூர் (ேப), வாணிப்புத்தூர்

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

13:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ண்
ஊ.ஓ.ந.நிபள்ளி கள்ளியங்காடு-

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப), முனியப்பன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 8:,2-

638506, கிழக்கு பார்த்த கூடுதல்

வாணிப்புத்தூர் (ேப), ெசம்ேமட்டுக்கைர வார்டு 10:,3-வாணிப்புத்தூர் (ேப),

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம்

காந்தி வதி
ீ வார்டு 10:,4-வாணிப்புத்தூர் (ேப), கம்பர் வதி
ீ வார்டு 10:,5-

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

க்

ர் ள்
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வார்டு

வாணிப்புத்தூர் (ேப ), கள்ளியங்காட்டு புதூர் வார்டு 8:,999-அயல்நாடு
ழ்
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228

228

ஊ.ஓ.ந.நிபள்ளி கள்ளியங்காடு-

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப), பள்ளத்தூர் ேராடு வார்டு 9:,2-வாணிப்புத்தூர் (ேப)

638506, கிழக்கு பார்த்த பைழய

வார்டு 9, பள்ளத்தூர் வதி
ீ (பண்ணாடி காலனி):,3-வாணிப்புத்தூர் (ேப),

ஓட்டுக் கட்டிடம்

திடீர்நகர் வார்டு10:,4-வாணிப்புத்தூர் (ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ 1
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வார்டு 10:,5-வாணிப்புத்தூர் (ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ 2 வார்டு10:,6வாணிப்புத்தூர் (ேப), பள்ளத்தூர்ேமடு வார்டு 9:,7-வாணிப்புத்தூர் (ேப),
பள்ளத்தூர் கள்ளியங்காட்டுேராடு வார்டு 9:,999-அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள், -:
229
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ஊ.ஓ.ந.நிபள்ளி கள்ளியங்காடு-

1-வாணிப்புத்தூர் (ேப), பண்ணாடி காலனி 2 வார்டு 9:,2-வாணிப்புத்தூர்

638506, ேமற்குபார்த்ததார்சு

(ேப), பண்ணாடி காலனி 3 வார்டு 9:,3-வாணிப்புத்தூர் (ேப), பண்ணாடி

கட்டிடம்

காலனி பள்ளத்தூர் வார்டு 9:,4-வாணிப்புத்தூர் (ேப), அrசனக்காலனி
வார்டு 9:,5-வாணிப்புத்தூர் (ேப), சத்தி அத்தாணி ெமயின்ேராடு வார்டு
10:,6-வாணிப்புத்தூர் (ேப), எம்.ஜி.ஆர். நகர் வார்டு 9:,7-வாணிப்புத்தூர் (ேப),
ீ வார்டு
ேமட்டுவளவு வார்டு 9:,8-வாணிப்புத்தூர் (ேப), திருவள்ளுவர் வதி
10:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
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230

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), அrசன ெதரு

பங்களாப்புதூர்-638506, கிழக்கு

வார்டு2:,2-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), பிள்ைளயார்

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 2:,3-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி)
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மற்றும்(ஊ), வரப்பகவுடர்
ீ
வதி
ீ வார்டு 2:,4-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம்
(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேகாபி ெமயின் ேராடு வார்டு2:,5-புஞ்ைசத் துைறயம்
பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), கிழக்கு வதி
ீ வார்டு1:,6-புஞ்ைசத் துைறயம்
பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), நடு வதி
ீ வார்டு1:,7-புஞ்ைசத் துைறயம்
பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), சத்திஅத்தானி ெமயின்ேராடு வார்டு1:,999231

231

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேகாபி ெமயின்

பங்களாப்புதூர்-638506, கிழக்கு

ேராடு வார்டு2:,2-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ),

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம் தாசப்பகவுண்டர் வதி
ீ வார்டு2:,3-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம்(வ.கி)
மற்றும்(ஊ), நடுவதி
ீ ேமற்கு வார்டு1:,4-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம்
ீ வார்டு1:,5-புஞ்ைசத்
(வ.கி) மற்றும்(ஊ), மாrயம்மன் ேகாவில் வதி
துைறயம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), கால்நைடமருத்துவமைனவதி
ீ
வார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி

1-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), மணியகாரர் வதி
ீ

பங்களாப்புதூர்-638506, வடக்கு

வார்டு1:,2-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)), மசூதி வதி
ீ

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடத்தின்

வார்டு1:,3-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), அண்ணா

இடது பக்கம்

நகர் ேராடு
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வார்டு1:,4-புஞ்ைசத் துைறயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ),

ெஜ.ெக.ெக கல்லூr சாைல புது காலனி வார்டு2:,5-புஞ்ைசத் துைறயம்
பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), சின்ன வாய்கால் ேராடு வார்டு2:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, அண்ணா நகர்

அண்ணாநகர்-638506, வடக்கு

ெமயின் வதி
ீ 1:,2-புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ),

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ஊராளிகள் காலனி வார்டு3:,3-புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம் (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும்(ஊ), அண்ணா நகர் முதல் ெதரு வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ்
234

235

234

235

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), மாrயம்மன் ேகாவில்

அண்ணாநகர்-638506,

வதி
ீ வார்டு3:,2-புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ),

கிழக்குபார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அண்ணாநகர்ெமயின்வதி
ீ 2வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

வடக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
1-புஞ்ைசத் துைறயாம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ),

புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம்-638506,

மாrயம்மன்ேகாவில்வதி
ீ

ேமற்கு பார்த்த தார்சு

மற்றும்(ஊ), புஞ்ைசத்துைறயம்பாைளயம் வார்டு4:,999-அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

வாக்காளர்கள்

வார்டு4:,2-புஞ்ைசத்துைறயம்பாைளயம் (வ.கி)

:
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-புஞ்ைசத்துைறயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு5,

புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம்-638506,

புஞ்ைசத்துைறயாம்பாைளயம்,கல்லைரேமடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

ெதற்கு பகுதி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-புஞ்ைசத்துைறயாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு5,

புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம்-638506,

புஞ்ைசத்துைறயாம்பாைளயம்,கல்லைரேமடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

வடக்கு பகுதி
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெகாண்ைடயம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), பகலகவுண்டர் புதூர்

ெகாண்ைடயம்பாைளயம்-638505,

வார்டு 4:,2-ெகாண்ைடயம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), பசுவகவுண்டன்

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

புதூர் ஆதி திராவிடர் ெதருவார்டு3:,3-ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி)

வலது பக்கம்

மற்றும்(ஊ), பைழயூர் வார்டு 1:,4-ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி)
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மற்றும்(ஊ), ெமயின்ேராடு வார்டு 1:,5-ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி)
மற்றும்(ஊ), குறவன் ேமடு வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 239

239

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), பசுவகவுண்டன் புதூர்

ெகாண்ைடயம்பாைளயம்-638505,

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

ேமற்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்

இடதுபுறம்
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5

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), பசுவகவுண்டன் புதூர்

ெகாண்ைடயம்பாைளயம்-638505,

வார்டு 4:,2-ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகாண்ைடயம்

ேமற்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம்

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காமாட்சியம்மன்ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 2:,4-ெகாண்ைடயம்பாைளயம்
(வ.கி) மற்றும்(ஊ), சத்தி ெமயின் ேராடு

வார்டு 1:,5-

ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), பத்ரகவுண்டன் புதூர் வார்டு
2:,6-ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), குட்ைடயூர்வார்டு 2:,7ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), இந்திராபுரம்வார்டு 2:,8ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), அம்ேபத்கார் நகர் வார்டு
2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
241

241

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கள்ளிப்பட்டி-

1-ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), கள்ளிப்பட்டி வார்டு 5,6:,999-

638505, ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் வலது பக்கம்
242

242

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கள்ளிப்பட்டி-

1-ெகாண்ைடயம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), கள்ளிப்பட்டி வார்டு 5,6:,999-

638505, ெதற்கு பார்த்த ஓட்டுக்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் இடது பக்கம்
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5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கள்ளிப்பட்டி-

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

638505, ேமற்கு பார்த்த ஓட்டுக்

கள்ளிப்பட்டிபிளாக்எண்.7,8:,2-ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ),

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

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

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கள்ளிப்பட்டி-

1-ெகாண்ைடயம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), கள்ளிப்பட்டிபிளாக்எண்

638505, ேமற்கு பார்த்த ஓட்டுக்

9:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி
245

246

247

245

246

247

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 1, சத்தி அத்தாணி

கணக்கம்பாைளயம்-638505, கிழக்கு

ெமயின் ேராடு:,2-கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, கஸ்பா

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ெமயின் ேராடு:,3-கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, ேநரு

அைற

எண் 1
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

வதி:
ீ 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 1, காந்தி வதி:,2ீ

கணக்கம்பாைளயம்-638505, கிழக்கு

கணக்கம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 1, சி.ேக.ேக. வதி:,3ீ

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 1, புது காலனி அrசனம்:,999-

அைற

எண் 2
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

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

கணக்கம்பாைளயம்-638505,

கணக்கம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), காமராஜ் நகர் வார்டு

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, பாரதி வதி
ீ (எ) பைழய

அைற எண் 3

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 66 of 70

2:,3-
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, பைழயகாலனி (எ)

கணக்கம்பாைளயம்-638505,

எம்.ஜி.ஆர் நகர்:,2-கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம்

கணக்கம்பாைளயம் புதூர் கிழக்கு வதி
ீ ேதாட்ட பகுதிகள்:,999-அயல்நாடு

அைற எண் 4
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-கணக்கம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, கள்ளியங்காடு ேதாட்ட

கணக்கம்பாைளயம்-638505, ேமற்கு

பகுதி:,2-கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 3, சுண்டகரடு
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பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம் ெபருமாபாைளயம் ேதாட்ட பகுதி:,3-கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும்(ஊ)வார்டு 3, தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் ேதாட்ட பகுதி:,4கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 3, ேவதபாைற,
எஸ்.டி.மக்கள் குடியிருப்பு ேதாட்ட பகுதி:,5-கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி)
மற்றும்(ஊ) வார்டு3, பகவதிநகர்பகவதிஅம்மன்ேகாவில்ேதாட்டம்:,999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
250

251

250

251

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு4, வடகள்ளிப்பட்டி

சின்னகாளியூர்-638505, கிழக்கு

ேதாட்டம்:,2-கணக்கம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு4,

பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

பகவதிநகர்ேகாவில்ேதாட்டம்: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -:
1-கணக்கம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, சின்னக்காளியூர் புது

சின்னகாளியூர்-638505, ெதற்கு

அrசன காலனி,பைழய அrசன காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்

பார்த்ததார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 67 of 70
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி எரங்காட்டூர்-

1-ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு2,

638505, ெதற்கு பார்த்த

எரங்காட்டூர்,ேகாடாங்குட்ைடேதாட்ட பகுதி,நத்தம்.ேமற்கு:,2-ெபருமுைக

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, தூசுநகர் பகுதி:,3-ெபருமுைக (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
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ªðí¢èÀè¢°
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5
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மற்றும்(ஊ)வார்டு2, எரங்காட்டூர் நத்தம் நடு வதி:,4-ெபருமுைக(வ.கி)
ீ
மற்றும்(ஊ)வார்டு 3, கருப்புசாமி ேகாவில் ேமடு பகுதி:,5ெபருமுைக(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு3, சத்திஅத்தாணிேராடுதண்ணர்பந்தல்
ீ
பிrவு,எரங்காட்டுர்:,6-ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3,
எரங்காட்டூர்புதுஅrசனகாலனி:,7-ெபருமுைக(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3,
எரங்காட்டூர் ேதாட்ட பகுதி:,8-ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3,
குருவிகாரெமாடக்கு அrசன காலனி பகுதி:,999-அயல்நாடு வாழ்
253

254

253

254

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி எரங்காட்டூர்-

வாக்காளர்கள்
1-ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ), அடசப்பாைளயம் வார்டு 4:,2-

638505, ெதற்கு பார்த்த

ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ), தண்ணர்பந்தல்
ீ
புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி எரங்காட்டூர்-

1-ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ), காைடயாம்பாைளயம்:,2-ெபருமுைக

638505,

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), கல்ராமணி:,3-ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ),

வடக்கு பார்த்த தார்சு

கட்டிடம்

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

ðè¢èñ¢ âí¢ : 68 of 70
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சிேகேக குமாரசாமி கவுண்டர்

1-ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ), சிேகேக நகர்:,2-ெபருமுைக (வ.கி)

அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி

மற்றும்(ஊ), திருவள்ளுவர் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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கள்ளிப்பட்டி-638505,
கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
256

256

ெ ற் ப்
ி
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகாளத்துக்காடு வார்டு 3:,999-அயல்நாடு

ைசபன்புதூர்-638505, ெதற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது
257
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257

258

259

பக்கம் அைற எண் 1
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

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

ைசபன்புதூர்-638505, ெதற்கு

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

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

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

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகாளத்துக்காடு வார்டு 3:,2-ெபருமுைக

ெதாட்டங்ேகாம்ைப-638505, ெதற்கு

(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெபருமுைகப்புதூர்,கரும்பாைற வார்டு 4,3:,3-

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெதாட்டங்ேகாம்ைப வார்டு 5:,999-

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ), சாைலப்புதூர் வார்டு 4:,999-அயல்நாடு

ைசபன்புதூர்-638505, ெதற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது
பக்கம்

அைற எண் 2

ðè¢èñ¢ âí¢ : 69 of 70
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

நஞ்ைசபுளியம்பட்டி-638506, ெதற்கு

கஸ்பா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம்
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ï£÷¢ : 16/11/2020
Þìñ¢ : . ERODE

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

நஞ்ைசபுளியம்பட்டி 638506,

நஞ்ைசபுளியம்பட்டி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ஆசாr ேமடு:,999-

கிழக்கு பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

சி.கதிரவன் இ.ஆ.ப

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

ðè¢èñ¢ âí¢ : 70 of 70
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