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

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

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

1 2 3 4 5

1 1 தூயபிரான்சிஸ்ேசவியர்ேமல்நிைலப்ப

ள்ளி,ெபrயெகாடிேவr-638503, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

அைற எண்-17

1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), ஊர்நாயக்கர் வதீி வார்டு13:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), 

காமராஜ் வதீி வார்டு 12:,3-ெபrயெகாடிேவr (ேப), கள்ளிப்பட்டி வதீி வார்டு 13:,4-

ெபrயெகாடிேவr (ேப), மாrயம்மன்ேகாவில்வதீி வார்டு 12:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 தூயபிரான்சிஸ்ேசவியர்ேமல்நிைலப்ப

ள்ளி,ெபrயெகாடிேவr-638503, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்க்கு 

பகுதி அைற எண்-12பி

1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), பர்வதராஜ வதீி வார்டு 11:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), 

பட்ேடல் வதீி வார்டு 10:,3-ெபrயெகாடிேவr (ேப), தாகூர் வதீி வார்டு 10:,4-

ெபrயெகாடிேவr (ேப), அக்ரஹாரம் வதீி வார்டு 10:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 தூயபிரான்சிஸ்ேசவியர்ேமல்நிைலப்ப

ள்ளி,ெபrயெகாடிேவr-638503, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

கைடசி அைற எண்-10

1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), ேதம்பிலி வதீி வார்டு 9:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), சேவrயர் வதீி வார்டு 10:,3-

ெபrயெகாடிேவr (ேப), வரீசக்கிலி வதீி வார்டு 9:,5-ெபrயெகாடிேவr (ேப), மதுைர 

வரீன் வதீி வார்டு 9:,4-ெபrயெகாடிேவr (ேப), நடு வதீி வார்டு 9:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 தூயபிரான்சிஸ்ேசவியர்ேமல்நிைலப்ப

ள்ளி,ெபrயெகாடிேவr-638503, 

கிழக்குப் பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பகுதி அைற எண்-12

2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 13:,3-ெபrயெகாடிேவr 

(ேப), பட்டத்தைலச்சியம்மன் ேகாவில் வதீி  வார்டு 13:,1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), 

ெபrயெகாடிேவr வார்டு10:,4-ெபrயெகாடிேவr (ேப) வார்டு 11, சத்தி ெகம்ம 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்பக

வுண்டன்புதூர்-638503, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி 

மூைல

1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), பாரதி வதீி வார்டு 14:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), 

ைகத்தமைலக்கவுண்டர் வதீி வார்டு 14:,3-ெபrயெகாடிேவr (ேப), ேதேவந்திரன் வதீி 

வார்டு 15:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,4-ெபrயெகாடிேவr (ேப), 

கருப்பகவுண்டர் வதீி வார்டு 14:,5-ெபrயெகாடிேவr (ேப), காமராஜ் வதீி வார்டு 14:

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

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

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

1 2 3 4 5

6 6 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்பக

வுண்டன்புதூர்-638503, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி அைற

3-ெபrயெகாடிேவr (ேப), பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 2:,1-ெபrயெகாடிேவr 

(ேப), சத்தி ெகம்பநாயக்கன்பாைளயம் ேராடு ... வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), ஐயர் வதீி வார்டு 2:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்பக

வுண்டன்புதூர்-638503, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற

1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), வடக்கு வதீி வார்டு 2:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), 

ெபrயெகாடிேவr வார்டு 1:,3-ெபrயெகாடிேவr (ேப), அத்தியப்பகவுண்டன்புதூர் 

வார்டு 14:,4-ெபrயெகாடிேவr (ேப), தாசப்பகவுண்டன்புதூர் 15வார்டு:,999-அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்பக

வுண்டன்புதூர்-638503, ேமற்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி

1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), ெபான்னம்மாள் வதீி வார்டு 3:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), 

காமராஜ் வதீி வார்டு 3:,3-ெபrயெகாடிேவr (ேப), பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி வார்டு 

2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்பக

வுண்டன்புதூர்-638503, ேமற்கு பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி

1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), திலகர் வதீி வார்டு 3:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), ேநத்தாஜி 

வதீி வார்டு 3:,3-ெபrயெகாடிேவr (ேப), சேராஜினி வதீி வார்டு 2:,4-ெபrயெகாடிேவr 

(ேப), ெபrயெகாடிேவr வார்டு 5:,5-ெபrயெகாடிேவr (ேப), வடக்கு வதீி வார்டு 2:,6-

ெபrயெகாடிேவr (ேப), ேகாவில் ெதற்குத் ெதரு வார்டு 8:,7-ெபrயெகாடிேவr (ேப), 

ேநருவதீி வார்டு 4: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ேவட்டு

வன்புதூர்-638506, ேமற்கு பார்த்த 

ர் ட் ம்

1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), பாரதி வதீி வார்டு 5:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு வார்டு 5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,3-ெபrயெகாடிேவr 

ே த் ிே டு ர்டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்பக

வுண்டன்புதூர்-638503, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

பகுதிமூைல

1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), சேராஜினி வதீி வார்டு 4:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), 

காந்திவதீி வார்டு 4:,3-ெபrயெகாடிேவr (ேப), குள்ளநாயக்கனூர் வார்டு 4:,4-

ெபrயெகாடிேவr (ேப), ேவட்டுவன்புதூர் வார்டு 4:,5-ெபrயெகாடிேவr (ேப), தாசப்ப 

கவுண்டன் புதூர் வார்டு 6:,6-ெபrயெகாடிேவr (ேப), குருசாமி நாயக்கன் வதீி 

6வார்டு: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

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

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

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

1 2 3 4 5

12 12 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்பக

வுண்டன்புதூர்-638503, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு வடக்கு பகுதி அைற

1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), குருசாமி நாயக்கன் வதீி வார்டு 6:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), 

ேநரு வதீி வார்டு 7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தாசப்பக

வுண்டன்புதூர்-638503, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1-ெபrயெகாடிேவr (ேப), காமராஜ் வதீி வார்டு 3:,2-ெபrயெகாடிேவr (ேப), ேகாவில் 

ெதற்குத்ெதரு வார்டு 8:,3-ெபrயெகாடிேவr (ேப), சத்தி ெகம்ப நாயக்கன்பாைளய 

ேராடு வார்டு 8:,4-ெபrயெகாடிேவr (ேப), ெபrயெகாடிேவr வார்டு 8:,5-

ெபrயெகாடிேவr (ேப), தாசப்பகவுண்டன்புதூர் வார்டு 8:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஏழூர்-

638506, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு அைற( 

தைலைம ஆசியார் அைறஅருகில்)

1-புள்ளப்ப நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புள்ளப்ப நாயக்கன்பாைளயம்  

வார்டு 2:,2-புள்ளப்ப நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேமாதூர் ெதற்கு 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஏழூர்-

638506, கிழக்கு பகுதி உள்ள ெதற்கு 

ர்த் ர் ட் ம்

1-புள்ளப்ப நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ஏழூர் வார்டு1:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஏழூர்-

638506, ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 

கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற

1-புள்ளப்ப நாயக்கன்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேமாதூர் ெதற்கு 

அரக்கன்ேகாட்ைட  வார்டு3:,2-புள்ளப்ப நாயக்கன்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

ெதற்கு ேமாதூர் வார்டு 2:,3-புள்ளப்ப நாயக்கன் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

ெவங்கிட்டா புரம் வார்டு 2:,4-புள்ளப்ப நாயக்கன் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

ெவங்கிட்டா புரம் வார்டு 2: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஏழூர்-

638506, ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 

கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1-புள்ளப்ப நாயக்கன் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெவங்கிட்டா புரம் வார்டு 1:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

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

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

1 2 3 4 5

18 18 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அரக்க

ன்ேகாட்ைட-638506, வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

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

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

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அரக்க

ன்ேகாட்ைட-638506, வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற

1-அரக்கன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ராேஜந்திர புரம் வார்டு 1:,2-அரக்கன் 

ேகாட்ைட(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ராேஜந்திர புரம் வார்டு 1:,3-அரக்கன்ேகாட்ைட (வ.கி) 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அரக்க

ன்ேகாட்ைட-638506, வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1-அரக்கன் ேகாட்ைட(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேமாதூர் ெதற்கு வார்டு 2:,2-

அரக்கன்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), இந்திரா நகர் வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ேமா

தூர்-638506, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி (கபிலா் 

1-அரக்கன்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேமாதூர் வார்டு 3:,2-அரக்கன் ேகாட்ைட(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), ேபாயர்காலனி வார்டு 1:,3-அரக்கன் ேகாட்ைட(வ.கி) மற்றும்(ஊ), 

வடக்கு ேபாயர் காலனி  வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்க

ர்பாைளயம்-638506, ெதற்கு பார்த்த 

ேமற்கு பக்க ஓட்டு கட்டிடம் இடது 

பக்க அைற

1-ெகாங்கர்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகாங்கர்பாைளயம்வார்டு .1:,2-

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

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்க

ர்பாைளயம்-638506, ெதற்கு பார்த்த 

ேமற்கு பக்க ஓட்டு கட்டிடம் வலது 

பக்க அைற

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

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

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

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

1 2 3 4 5

24 24 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெகாங்கர்பாைள

யம்-638506, கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பக்க அைற

1-ெகாங்கர்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகாங்கர்பாைளயம் வார்டு  4,5:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்க

ர்பாைளயம்-638506, ெதற்கு பார்த்த 

கிழக்கு பக்க ஓட்டு கட்டிடம் வலது 

பக்க அைற

1-ெகாங்கர்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேகாவிலூர் ேதாப்பூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வி

ேனாபாநகர்-638506, கிழக்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு பக்க 

1-ெகாங்கர்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), விேனாபநகர் குன்னாங்காடு:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வி

ேனாபாநகர்-638506, கிழக்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க 

அைற

1-ெகாங்கர் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகம்பனூர் ெகாங்கர்பாைளயம் பி 8 வார்டு 

 7:,2-ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகாங்கர்பாைளயம் ேதாட்டபகுதி 

வார்டு 6:,3-ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேகாவிலூர்  வார்டு 6:,4-ெகாங்கர் 

பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), சில்லாங்காடு  வார்டு  6:,5-ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ)  பாலக்கரடு 6: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்க

ர்பாைளயம்-638506, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1-ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெகாங்கர்பாைளயம் வார்டு 6:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்க

ர்பாைளயம்-638506, வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டுக் கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1-கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்  வார்டு 8, 

கவுண்டம்பாைளயம்(இந்திராநகர்) ஜ.ேமடு.ெகா.பா,மு.கிணறு:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

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

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

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

1 2 3 4 5

30 30 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாங்க

ர்பாைளயம்-638506, வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டுக் கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1-கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்  வார்டு 8, 

கவுண்டம்பாைளயம்(இந்திராநகர்) ஜ.ேமடு.ெகா.பா,மு.கிணறு:,2-ெகாங்கர் பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)  வார்டு 8, ெகாங்கர்பாைளயம்பிளாக் 9,10,11,12:,3-ெகாங்கர் 

பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), முருகுநகர்  வார்டு  8:,4-ெகாங்கர் பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  பள்ளத்துேமடு  வார்டு  6: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ேராமன்கத்ேதாலிக்நிதியுதவிஆரம்பப்ப

ள்ளி,அக்கைரெகாடிேவr-638454, 

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம் 

1-அக்கைரெகாடிேவr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,4,5, அக்கைரெகாடிேவr 

கஸ்பா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ேராமன்கத்ேதாலிக்நிதியுதவிஆரம்பப்ப

ள்ளி,அக்கைரெகாடிேவr-638454, 

கிழக்குப் பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடத்தின் 

1-அக்கைரெகாடிேவr(வ.கி) மற்றும் (ஊ), அக்கைரெகாடிேவr கஸ்பா வார்டு 3,4,5:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி, 

சிங்கிrபாைளயம்-638454, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 

பக்க அைற

1-அக்கைரெகாடிேவr(வ.கி) மற்றும் (ஊ), அக்கைரெகாடிேவr கஸ்பா வார்டு 3,4,5:,2-

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

அக்கைரெகாடிேவr(வ.கி) மற்றும்(ஊ), அக்கைரெகாடிேவr வார்டு 3,4,5:,4-

சிங்கிrபாைளயம்(வ.கி)அக்கைரெகாடிேவr(ஊ), சிங்கிrபாைளயம் வார்டு 1, 2:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காசிபா

ைளயம்-638454, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற

1-காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப), சின்னிரான் வதீி வார்டு 7:,2-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), 

அம்மாசி வதீி வார்டு 7:,3-காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப), சத்தி ஈேராடு ெமயின் ேராடு 

வார்டு  8:,4-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), கருப்பராயன் வதீி வார்டு 8:,5-காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப), கள்ளிப்பாைளயம் ேராடு வார்டு  8:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காசிபா

ைளயம்-638454, கிழக்கு பார்த்த 

த் ி ர் ட் ம்

1-காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப), அருணாசலம் வதீி வார்டு  8:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

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

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

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

1 2 3 4 5

36 36 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காசிபா

ைளயம்-638454, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப்பகுதி

1-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), ெமயின் ேராடு வார்டு 8:,2-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), 

ராமசாமிவதீி வார்டு  9:,3-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), காளியப்பாவதீி வார்டு  10:,4-

காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), சத்திெமயின்ேராடு வார்டு 8:,5-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), 

திருவள்ளுவர்நகர் வார்டு 8:,6-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), குமரன்கரடு வார்டு  8:,7-

காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப), கா பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 10:,8-

காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப), பி ேக காளியண்ணன் வதீி வார்டு 9:,9-காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப), ேக என் ராமசாமி வதீி வார்டு 9:,10-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), எம் 

நடராஜன் வதீி  வார்டு  9: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காசிபா

ைளயம்-638454, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் வடக்குப்பகுதி

1-காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப), ேக எ காளியப்பா வதீி வார்டு 10:,2-காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப), ஈஸ்வரன் வதீி வார்டு  9:,3-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), அ ப பழனி வதீி 

வார்டு 10:,4-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), குப்பன் வதீி வார்டு  10:,5-காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 11:,6-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), 

ெபாங்கியண்ணன் வதீி வார்டு  11:,7-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), ஈஸ்வர மூர்த்தி வதீி 

வார்டு  11:,8-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), அப்பிச்சி வதீி வார்டு  11:,9-காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப), ேக. பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 12:,10-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), 

விவசாய டிப்ேபா வதீி வார்டு  12:,11-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), காசிபாைளயம் 

ர்டு ி ம் ே ே ப் ிச் ி ண் ர் ீ ி ர்டு

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

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

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

1 2 3 4 5

38 38 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,காசிபாைளயம்-

638454, வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற எண் 6

1-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) வார்டு 4, இந்திராநகர் (மதுைரவரீன் ேகாவில் வதீி):,2-

காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப)வார்டு 4, இந்திராநகர் (பண்ணாைர ேகாவில் வதீி):,3-

காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப)வார்டு 4, மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,4-காசிபாைளயம் 

(ேகா)(ேப) வார்டு 4, ெகாமாரசாமி வதீி:,5-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப)வார்டு  5, 

ெபாட்டுசாமி ேகாவில் வதீி:,6-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப) வார்டு 5, சிவசாமி கவுண்டர் 

வதீி:,7-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப)வார்டு  6, பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி:,8-

காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப)வார்டு  9, காசிபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,காசிபாைளயம்-

638454, வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற எண் 20

1-காசிபாைளயம்(ேகா)(ேப), கிட்டான் வதீி வார்டு 3:,2-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), 

சுப்பன் வதீி வார்டு 3:,3-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), பாட்டன் வதீி வார்டு 3:,4-

காசிபாைளயம் (ேகா) (ேப), ெபருமாள் வதீி வார்டு 3:,5-காசிபாைளயம் (ேகா) (ேப), 

பழனி வதீி வார்டு 3:,6-காசிபாைளயம் (ேகா) (ேப), மாகாளி வதீி வார்டு 3:,7-

காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), பட்ேடல் வதீி வார்டு 3:,8-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), 

பரேமஸ்வரன் வதீி வார்டு 3:,9-காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), ேநரு வதீி வார்டு 3:,10-

காசிபாைளயம் (ேகா)(ேப), காமராஜர் வதீி வார்டு 3:,11-காசிபாைளயம்(ேகா) (ேப), 

விேவகானந்தர் வதீி வார்டு  3:,12-காசிபாைளயம்(ேகா) (ேப), கந்தன் வதீி 1 வார்டு 

ி ம் ே ே ந் ன் ீ ி ர்டு ல் டு ழ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கணப

திபாைளயம்-638453, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1-காசிபாைளயம் (ேப), கரட்டுப்பாைளயம் ேராடு வார்டு 1:,2-காசிபாைளயம் (ேப), 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 1:,3-காசிபாைளயம் (ேப), நாராயணன் வதீி வார்டு 

1:,4-காசிபாைளயம் (ேப), நத்தர் வதீி வார்டு 2:,5-காசிபாைளயம் (ேப), வகாப் வதீி 

வார்டு 2:,6-காசிபாைளயம் (ேப), புகாr வதீி வார்டு 2:,7-காசிபாைளயம் (ேப), 

நஞ்சய்யன் வதீி வார்டு 2: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

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

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

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

1 2 3 4 5

41 41 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கணப

திபாைளயம்-638453, வடக்கு பார்த்த 

கூடுதல் தார்சு கட்டிடம்

1-காசிபாைளயம் (ேப), லட்சுமணன் வதீி வார்டு 2:,2-காசிபாைளயம் (ேப), 

பள்ளம்பாைளயம் ேராடு1 வார்டு 2:,3-காசிபாைளயம் (ேப), பள்ளம்பாைளயம் ேராடு2 

வார்டு 2:,4-காசிபாைளயம் (ேப), பள்ளம்பாைளயம் ேராடு3 வார்டு 2:,5-காசிபாைளயம் 

(ேப), சக்தி ஈேராடு ெமயின் ேராடு வார்டு 2:,6-காசிபாைளயம் (ேப), சுப்பணன்வதீி 

வார்டு 2: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அளுக்கு

ளி-638453, கிழக்குப்பார்த்த ஓட்டுக் 

கட்டிடம்

1-அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காட்டு வளவு வார்டு  2:,2-அளுக்குளி (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ), பிள்ைளயார் ேகாவில் துைற வார்டு  5:,3-அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  

(ஊ), சிவராஜ்குமார் நகர் காேலஜ்ேராடு வார்டு  5:,4-அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), 

அளுக்குளி வார்டு  5:,5-அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி 

வார்டு  1:,6-அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), ேதேவந்திர நகர் வார்டு 1:,7-அளுக்குளி 

(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), காசியூர் காலனி வார்டு  1:,8-அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அளுக்கு

ளி-638453, வடக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற

1-அளுக்குளி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காசியூர் வார்டு  1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அளுக்கு

ளி-638453, கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

ட் ம்

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

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அளுக்கு

ளி-638453, ேமற்கு பார்த்த 

ட்டு ில் ட் ம்

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ெசயிண்ட்ெதரசாநிதியுதவிஆரம்பபள்ளி

,ேகாபிபாைளயம்-638453, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க 

1-அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேகாபிபாைளயம்,ெத.வதீி:,2-அளுக்குளி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பாரதியார் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

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

1 2 3 4 5

47 47 ெசயிண்ட்ெதரசாநிதியுதவிஆரம்பபள்ளி

,ேகாபிபாைளயம்-638453, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பக்க 

1-அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, வடக்கு வதீி:,2-அளுக்குளி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 4, அrஜன காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ெசயிண்ட்ெதரசாநிதியுதவிஆரம்பபள்ளி

,ேகாபிபாைளயம்-638453, வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்கம் அைற எண் 2

1-அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ)வார்டு 3, ேகாபிபாைளயம்:,2-அளுக்குளி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, அளுக்குளி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ெசயிண்ட்ெதரசாநிதியுதவிஆரம்பபள்ளி

,ேகாபிபாைளயம்-638453, வடக்கு 

பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்கம் அைற எண் 1

1-அளுக்குளி(வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 4, ேபாடிசின்னாம்பாைளயம்:,2-

அளுக்குளி (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 4, பள்ளத்துேதாட்டக்காலனி:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கரட்டடி

பாைளயம்புதூர்-638453, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1-லக்கம்பட்டி (ேப), நஞ்ைசபுளியம்பட்டி ேராடுவார்டு 1:,2-லக்கம்பட்டி (ேப), சத்தி 

ெமயின் ேராடுவார்டு 1:,3-லக்கம்பட்டி (ேப), ெபான்னி வதீிவார்டு 1:,4-லக்கம்பட்டி 

(ேப), இளங்ேகா வதீிவார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கரட்டடி

பாைளயம்புதூர்-638453, கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் வடக்கு 

பகுதி

1-லக்கம்பட்டி (ேப), வரீபாண்டிய கட்டெபாம்மன் வதீிவார்டு 1,2:,2-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

கருப்பராயன் ேகாவில் வதீிவார்டு 3:,3-லக்கம்பட்டி  (ேப), ேநதாஜி வதீிவார்டு 2:,4-

லக்கம்பட்டி  (ேப), குமரன் வதீிவார்டு 2:,5-லக்கம்பட்டி  (ேப), சிதம்பரனார் வதீிவார்டு 

3:,6-லக்கம்பட்டி  (ேப), கண்ணகி வதீிவார்டு 3:,7-லக்கம்பட்டி  (ேப), குமணன் 

வதீிவார்டு 3:,8-லக்கம்பட்டி  (ேப), ஔைவயார் வதீிவார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

52 52 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கரட்டடி

பாைளயம்புதூர்-638453, கிழக்கு பார்த்த 

வடக்குப் பக்க தார்சு கட்டிடம்

1-லக்கம்பட்டி  (ேப), பண்டிதர் வதீிவார்டு13:,2-லக்கம்பட்டி  (ேப), ேநரு வதீிவார்டு 4:,3-

லக்கம்பட்டி  (ேப), சத்தி ெமயின் ேராடுவார்டு 4:,4-லக்கம்பட்டி  (ேப), காந்தி 

வதீிவார்டு 4:,5-லக்கம்பட்டி  (ேப), கலிங்கியம் ெமயின் ேராடுவார்டு 13:,6-லக்கம்பட்டி 

 (ேப), அருணாசலக்கவுண்டர்  வதீிவார்டு 13:,7-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

ெபாங்கியண்ணகவுண்டர்  வதீிவார்டு 13:,8-லக்கம்பட்டி  (ேப), குமரன் வதீிவார்டு 13:,9-

லக்கம்பட்டி  (ேப), ெவள்ளாங்காட்டுபாைளயம் ெமயின் ேராடுவார்டு 13:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கரட்டடி

பாைளயம்புதூர்-638453, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்குப் பக்க அைற

1-லக்கம்பட்டி (ேப), விவசாயேபங்க் வதீிவார்டு15:,2-லக்கம்பட்டி  (ேப), திருவள்ளுவர் 

வதீிவார்டு 14:,3-லக்கம்பட்டி  (ேப), நாராயணபுரம் வதீி வார்டு 14:,4-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

நாராயணபுரம் எக்ஸ்டன்சன் 2வார்டு 14:,5-லக்கம்பட்டி  (ேப), நஞ்சப்பன் வதீிவார்டு 

14:,6-லக்கம்பட்டி  (ேப), கைலக்கல்லூr வதீிவார்டு 14:,7-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

நஞ்ைசயகவுண்டர் வதீிவார்டு 15:,8-லக்கம்பட்டி  (ேப), பாப்பான்காடுவார்டு 14:,9-

லக்கம்பட்டி  (ேப), நாராயணபுரம் எக்ஸ்டன்சன் வார்டு 14:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கரட்டடி

பாைளயம்புதூர்-638453, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1-லக்கம்பட்டி  (ேப), சஞ்சய்வதீி வார்டு 14:,2-லக்கம்பட்டி  (ேப), ேநதாஜி வதீி வார்டு 

13:,3-லக்கம்பட்டி  (ேப), பன்னர் ெசல்வம் வதீி வார்டு 14:,4-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

ஞானெசௗந்தr வதீி வார்டு 14:,5-லக்கம்பட்டி  (ேப), ராமன் வதீி வார்டு 14:,6-

லக்கம்பட்டி  (ேப), அருளப்பர் வதீி வார்டு 14:,7-லக்கம்பட்டி  (ேப), புதுக்காலனி 

வார்டு 15:,8-லக்கம்பட்டி  (ேப), ேக .எம் . ஆர்வதீிவார்டு 15:,9-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

தரணிநகர் வார்டு 14:,10-லக்கம்பட்டி  (ேப) வார்டு 14, கரட்டடிபாைளயம்புதூர்:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,நல்ல

கவுண்டன்பாைளயம்-638453, 

ேமற்குப்பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம்

1-லக்கம்பட்டி (ேப), ேவணுேகாபாலபுரம் வார்டு 5:,2-லக்கம்பட்டி  (ேப), சத்தி ெமயின் 

ேராடு  வார்டு 5:,3-லக்கம்பட்டி  (ேப), ெசன்னப்பர் வதீி வார்டு 6:,4-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

திரு.வி.க. வதீி வார்டு 5:,5-லக்கம்பட்டி (ேப), சின்ன வாய்க்கால் ேராடு  வார்டு 5:,6-

லக்கம்பட்டி (ேப), பாலாஜிநகர் வார்டு 5:,7-லக்கம்பட்டி (ேப), இந்திரா நகர் வார்டு 

5: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,நல்ல

கவுண்டன்பாைளயம்-638453, 

வடக்குப்பார்த்த ஓட்டுகட்டிடம் 

1-லக்கம்பட்டி  (ேப), குருமந்தூர் மார்க்கட் ேராடு  வார்டு 7:,2-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

ெஜய்நகர் வார்டு 3:,3-லக்கம்பட்டி  (ேப), வி.சி.நகர் வார்டு 3:,4-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

அம்ேபத்கார் வதீி வார்டு 7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெதாட்டி

பாைளயம்-638453, ேமற்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1-லக்கம்பட்டி  (ேப), கலிங்கியம் ெமயின் ேராடு வார்டு 12:,2-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

திருமைல வதீி வார்டு 12:,3-லக்கம்பட்டி  (ேப), ெபாம்மி வதீி வார்டு 12:,4-லக்கம்பட்டி 

(ேப), ெபருமாள் ேகாவில் வதீி வார்டு 12:,5-லக்கம்பட்டி(ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் 

வதீி வார்டு  12:,6-லக்கம்பட்டி (ேப), ராமன் வதீி வார்டு  12:,7-லக்கம்பட்டி (ேப), 

திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு 11:,8-லக்கம்பட்டி (ேப), கவுண்டர் வதீி வார்டு 11:,9-

லக்கம்பட்டி (ேப), ராசப்பன் வதீி வார்டு 11:,10-லக்கம்பட்டி(ேப), ேமாதிலால் வதீி 

வார்டு 11:,11-லக்கம்பட்டி (ேப), நாராயணபுரம் வதீி வார்டு 11:,12-லக்கம்பட்டி (ேப), 

குமரகுருபரர் வதீி வார்டு 11:,13-லக்கம்பட்டி(ேப), பாரதி வதீி வார்டு 11:,14-லக்கம்பட்டி 

(ேப), ைநனா வதீி வார்டு 11:,15-லக்கம்பட்டி (ேப), கபிலர் வதீி வார்டு 11:,16-

லக்கம்பட்டி(ேப), இந்திரா காந்தி வதீி வார்டு 11:,17-லக்கம்பட்டி (ேப), துைரசாமி சந்து 

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

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

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

1 2 3 4 5

58 58 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,நல்ல

கவுண்டன்பாைளயம்-638453, வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்குப் பக்க 

அைற

1-லக்கம்பட்டி  (ேப), நrக்கல் ேராடு வார்டு  5:,2-லக்கம்பட்டி  (ேப), சுள்ளிக்காட்டு 

வதீி வார்டு 5:,3-லக்கம்பட்டி  (ேப), பாண்டியன் வதீி வார்டு 6:,4-லக்கம்பட்டி (ேப), 

ெபrயார் வதீி வார்டு 6:,5-லக்கம்பட்டி  (ேப), ெபருமாள் கவுண்டர் வதீி வார்டு 6:,6-

லக்கம்பட்டி  (ேப), சேராஜினி வதீி வார்டு 6:,7-லக்கம்பட்டி  (ேப), அண்ணாநகர் 

வார்டு 7:,8-லக்கம்பட்டி  (ேப), பாரதி வதீி வார்டு 10:,9-லக்கம்பட்டி  (ேப), சாஸ்திr 

ீ ி ர்டு ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,நல்ல

கவுண்டன்பாைளயம்-638453, ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க 

அைற

1-லக்கம்பட்டி  (ேப), கள்ளிப்பட்டி ெமயின் ேராடு வார்டு 10:,2-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

புதுக்காட்டு வதீி வார்டு 10:,3-லக்கம்பட்டி  (ேப), கஸ்தூrபாய் வதீி வார்டு 7:,4-

லக்கம்பட்டி  (ேப), அண்ணா வதீி வார்டு 10:,5-லக்கம்பட்டி  (ேப), ேநரு வதீி வார்டு 

10:,6-லக்கம்பட்டி  (ேப), ராஜாஜி வதீி வார்டு 10:,7-லக்கம்பட்டி  (ேப), பட்ேடல் வதீி 

வார்டு 10: 8லக்கம்பட்டி  (ேப)  வஉசி  வதீி வார்டு 10: 999அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,நல்ல

கவுண்டன்பாைளயம்-638453, ெதற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்குப் பக்க 

அைற

1-லக்கம்பட்டி  (ேப), காந்தி வதீி வார்டு 8:,2-லக்கம்பட்டி  (ேப), காந்திபுரம் வார்டு 8:,3-

லக்கம்பட்டி ( (ேப), கருப்பணசாமிேகாயில் வதீி வார்டு 10:,4-லக்கம்பட்டி  (ேப), 

தில்ைலநகர்   1 வார்டு 9:,5-லக்கம்பட்டி  (ேப), தில்ைலநகர்   2 வார்டு 9:,6-

லக்கம்பட்டி  (ேப), தில்ைலநகர்  3 வார்டு 9:,7-லக்கம்பட்டி  (ேப), தில்ைலநகர்  4 

வார்டு 9: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 சி.ேக.ேக.ெமட்rக்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கிலிருந்து 3வதுஅைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-9, திருேவங்கடம் வதீி:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-8, வரதன் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-11, காந்திநகர் 1வது 

வதீி:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-11, காந்தி நகர் 2வது வதீி:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-11, சகுந்தலா ெசங்ேகாட்ைடயன் நகர்:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-11, நாகமைல விrவு:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-11, நாகமைல விrவு குறுக்கு ெதரு:,8-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-11, 

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

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

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

1 2 3 4 5

62 62 சி.ேக.ேக.ெமட்rக்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கிலிருந்து 4வதுஅைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-1, நாகமைல எக்ஸ்டன்சன்:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-1, ஸ்ரீராமபுரம்:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-1, 

நாகமைல எக்ஸ்டன்ஸன் குறுக்கு ெதரு-2:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-1, 

எல்.ஐ.ஜி.காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 சி.ேக.ேக.ெமட்rக்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கிலிருந்து2வதுஅைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-1, மங்கம்மா வதீி:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

வார்டு-8, காமராஜ் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-1, கிருஷ்ணா நகர்:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), கிருஷ்ணா நகர் விrவு:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 நகராட்சிெஜயராம்நடுநிைலப்பள்ளி,ேகா

பிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-3, ராமர் எக்ஸ்டன்சன் -1:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-2&3, ராமர் எக்ஸ்டன்சன் 2:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-2&3, ராமர் எக்ஸ்டன்ஷன்-3:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 நகராட்சிெஜயராம்நடுநிைலப்பள்ளி,ேகா

பிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பக்கஅைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-2&3, ராமர் எக்ஸ்டன்சன்-4:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-2&3, ராமர் எக்ஸ்டன்சன்-5:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-2&3, ராமர் எக்ஸ்டன்சன்-6:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-2&3, ராமர் எக்ஸ்டந்சன்-7:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு 2&3  ராமர் எக்ஸ்டன்சன் 8: 999அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 நகராட்சிெஜயராம்நடுநிைலப்பள்ளி,ேகா

பிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கஅைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-8, கருமாயா எக்ஸ்டன்சன் 5:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-9, கருமாயா எக்ஸ்டன்சன் 1:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-7, கருமாயா எக்ஸ்டன்சன் 3:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-7, கருமாயா எக்ஸ்டன்சன் 2:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு 8  கருமாயா எக்ஸ்டன்சன் 4: 999அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
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106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 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¢¶÷¢÷ 
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67 67 நகராட்சிெஜயராம்நடுநிைலப்பள்ளி,ேகா

பிெசட்டிபாைளயம்-638452, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டித்தின் வடக்கு 

பக்கஅைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), காளியண்ணன் எக்ஸ்ெடன்சன்வார்டு-2:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), ெஜயராம் எக்ஸ்ெடன்சன்வார்டு-2:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), காளியண்ணன் எக்ஸ்டன்சன்-2வார்டு-2:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), காளியண்ணன் எக்ஸ்டன்சன்-3வார்டு-2:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), காளியண்ணன் எகஸ்டன்சன்-4வார்டு-2:,7-

ே ிெ ட் ம் ெ ம் ஸ் ன் ன் ர்டு ல் டு ழ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 பழனியப்பாஎய்ெடட்ஆரம்பப்பள்ளி,பா.ந

ஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்-638476, 

ேமற்கு பகுதி உள்ள வடக்குப்பார்த்த 

தார்சுக்கட்டிடம்

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), ெபாங்கியம்மன் ேகாயில் வதீிவார்டு-5:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), விேவகானந்தர் முதல் வதீிவார்டு-5:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), ெபrயக்காள் வதீிவார்டு-5:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), 

பாட்டப்பன் வதீிவார்டு-5:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), ரமணன் வதீி - 1வார்டு-5:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ரமணன் வதீி-2வார்டு-5:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), 

ராமானந்த நகர் முதல் வதீிவார்டு-5:,8-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ராமானந்த நகர் 

2வது வதீிவார்டு-5:,9-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), விேவகானந்தர் 2வது வதீிவார்டு-5:,10-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), விேவகானந்தர் 3வது வதீிவார்டு-5:,11-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), வேீவகானந்தர் 4வது வதீிவார்டு-5:,12-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), விேவகானந்தர் 5வது வதீிவார்டு-5:,14-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), விேவகானந்தர் வதீி 7ஆம் வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள் ே ிெ ட் ம் ிே ந் ர் ீ ி ீ ி ர்டு

Ü¬ùî¢¶ 
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69 69 டி.எஸ்.சாரதாவித்யாலயாஆரம்பப்பள்

ளி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற 

எண் 20

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-6, ஆண்டவர் வதீி:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

வார்டு-6, சதாசிவம் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-7, பிள்ைளயார் 

ேகாவில் வதீி:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-15, உப்புக் கிடங்கு சந்து 2:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-9, உப்புக் கிடங்கு சந்து 1:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-15, உப்பு கிடங்கு சந்து:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, சதாசிவம் வதீி-

2:,8-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, சதாசிவம் சந்து-1:,9-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-6, சதாசிவம் சந்து-2:,10-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-7, பிள்ைளயயார் 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 நகராட்சிஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,க

பிலர்வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-

638452, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு அைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-16, ேதர் வதீி:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-

16, நடு வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-16, அனுமந்தராயன் ேகாவில் வதீி:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந)வார்டு-16, கைட வதீி:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-

16, ராஜாஜி வதீி:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-16, ெபருமாள் ேகாவில் வதீி:,7-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-16, கபிலர் வதீி:,8-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-

16, கபிலர் வதீி குறுக்கு ெதரு-1:,9-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-16, மாrயம்மன் 

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

Ü¬ùî¢¶ 
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71 71 நகராட்சிஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,க

பிலர்வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-

638452, கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் தைலைம ஆசிrயர் 

அைற அருகில் இடது பக்கஅைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16, கபிலர் வதீி குறுக்கு ெதரு-2:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16, வாஸ்து நகர்:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-

16, வாஸ்து நகர் குறுக்கு ெதரு-1:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16, வாஸ்து 

நகர் குறுக்கு ெதரு-2:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16, வாஸ்து நகர் குறுக்கு 

ெதரு-3:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16, வாஸ்து நகர் குறுக்கு ெதரு-4:,7-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16, வாஸ்து நகர் குறுக்கு ெதரு-5:,8-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16, வாஸ்துநகர் குறுக்கு ெதரு-6:,9-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16, சக்தி சாந்திநகர் விrவு:,10-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16, சக்திநகர்:,11-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-16, 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 சாரதாவித்யாலயாேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, ேமற்கு 

பார்த்த இடது பக்கதார்சு கட்டிடம் 

(ெவங்கேடசன்அைற)அைற எண் 23

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-3, தாசப்பன் வதீி:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

வார்டு-3, தாசப்பன் வதீி-2:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-3, தாசப்பன் வதீி-3:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-3, தாசப்பன் வதீி-4:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-4, மாேதசியப்பன் ேகாவில் வதீி-1:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4, 

மாேதசியப்பன் ேகாவில் வதீி-2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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73 73 சாரதாவித்யாலயாேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

அைற எண்.14

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4, மாேதசியப்பன் ேகாயில் வதீி-3:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4, மாேதசியப்பன் ேகாவில் வதீி-4:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4, மாேதசியப்பன் ேகாவில் வதீி-5:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4, ெசல்லம்மாள் நகர்:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-4, ெசல்லப்பாநகர்:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-4, சாய்பாபா நகர்:,7-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு3, சக்தி விநாயகாநகர்:,8-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

வார்டு3, சக்திவிநாயகாநகர் விrவு:,9-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு3, வாசு 

ேலஅவுட்: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 18 of 67



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

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

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

1 2 3 4 5

74 74 சாரதாவித்யாலயாேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

அைற எண்.13

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-6, ஈஸ்வரன் ேகாயில் வதீி:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-6, கிருஷ்ணன் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

வார்டு-6, கிட்டாசாமி வதீி:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-6, டுr சுப்பிரமணியம் 

வதீி:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, ேகாசைல நகர் முதல்ெதரு:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, ேகாசைல நகர் 2வது வதீி:,7-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, ேகாசைல நகர் 3வது வதீி:,8-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, ஜி.சி.ஆர் நகர் முதல் ெதரு:,9-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, ஜி.சி.ஆர்.நகர் 2வது ெதரு:,10-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, ஜி.சி.ஆர்.நகர் 3வது ெதரு:,11-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, ஜி.சி.ஆர்.நகர் 4வது ெதரு:,12-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, திருமைல நகர் 1வது வதீி:,13-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, திருமைல நகர் 2வது வதீி:,14-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, திருமைல நகர் 3வது வதீி:,15-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, சக்திசாந்தி நகர்:,16-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-6, கிருஷ்ணன் வதீி சந்து:,17-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-6, 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ெசங்ேகாடப்பாஆரம்பப்பள்ளி,பாrயூர்

ேராடு,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638476, 

வடக்குப்பார்த்த ஒட்டுகட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதி

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-17, பாrயூர் ேராடு-1:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

வார்டு-17, மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-17, 

சுப்பணன் வதீி:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-18, தாசப்பன் சந்து:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18, பாrயூர் ேராடு-2:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்  :

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

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

1 2 3 4 5

76 76 சாரதாவித்யாலயாேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பக்க 

4வது அைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), சின்னச்சாமி வதீி 1வார்டு-5:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந), சின்னச்சாமி வதீி 2வார்டு-5:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), சின்னச்சாமி வதீி 

3வார்டு-4:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), சின்னச்சாமி வதீிவார்டு-5:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), சின்னசாமி வதீி-5வார்டு-4:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), 

ராமானந்த நகர்-1வார்டு-5:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ராமானந்த நகர்-2வார்டு-5:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 சாரதாவித்யாலயாேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வடக்கு 

பக்க 3வதுஅைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), வரீாசாமி வதீிவார்டு-17:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), 

சின்னசாமி வதீி-4வார்டு-4:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), சின்னசாமி வதீி-6வார்டு-4:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 நகராட்சிஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,க

பிலர்வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-

638452, கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்குபகுதி

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-23, சிவசண்முகம் முதல் வதீி:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-23, சிவசண்முகம் 2வது வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 நகராட்சிஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,க

பிலர்வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-

638452, ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் 

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-18, ராஜ வதீி :,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-

22, மணிேமகைல வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 நகராட்சிஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,க

பிலர்வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-

638452, கிழக்குப் பார்த்த புதிய தார்சு 

கட்டிடம் நன்காவதுஅைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-22, ேபாlஸ் ஸ்ேடசன் வதீி (எஸ்.டி.என். 

காலனி):,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-23, காமாட்சியம்மன் ேகாவில் வதீி:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

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

1 2 3 4 5

81 81 சி.ேக.ேக.ெமட்rக்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்கில்  அைற எண்.2

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10, ெதற்கு பார்க் வதீி:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-10, வடக்கு பார்க் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10, ேமற்கு 

பார்க் வதீி:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10, கிழக்கு பார்க் வதீி:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 சி.ேக.ேக.ெமட்rக்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10, காளியண்ணன் வதீி:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-9, ராமநாதன் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-9, புதிய 

ஆஸ்பத்திr வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 நகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி,ேகாபிெசட்டி

பாைளயம்-638452, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்குபக்கஅைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), ெவங்கடாச்சலம் ேபட்ைட ெமயின் ேராடுவார்டு-24:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), முத்துஷா சந்துவார்டு-24:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), 

அண்ணாமைல வதீிவார்டு-24:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), கிருஷ்ணசாமி வதீிவார்டு-

24:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), ெசௗந்திரபாண்டியன் வதீிவார்டு-24:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), ஜின்னிங் ேபக்டr வதீிவார்டு-24:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), முத்துஸா வதீிவார்டு-24:,8-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-24, குமணன் வதீி:,9-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 நகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி,ேகாபிெசட்டி

பாைளயம்-638452, ெதற்குப்பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பக்கஅைற

999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), பாரதி வதீிவார்டு-

14:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), டாக்டர் ெவங்கட்ராமன் வதீிவார்டு-14:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), முன்சீப் வதீிவார்டு-14:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

85 85 நகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி,ேகாபிெசட்டி

பாைளயம்-638452, ேமற்குப்பார்த்த 

புதிய தார்சு கட்டிடம் வடக்கிலிருந்து 

முதல் அைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), வாய்க்கால் வதீிவார்டு-15:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), 

வாய்க்காள் வதீி சந்துவார்டு-15:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-15, யாகூப் வதீி:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-15, பைழய ஆஸ்பத்திr வதீி:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-15, புகேழந்தி வதீி:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-15, யாகூப் வதீி சந்து:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-15, புகேழந்தி வதீி 

சந்து:,8-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-15, புகேழந்தி வதீி குறுக்கு சந்து:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
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86 86 ைவரவிழாஆரம்பப்பள்ளி,கச்ேசrவதீி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டித்தின் 

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-10, அங்கு விலாஸ் வதீி:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-10, புதுசாமி ேகாயில் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13, கச்ேசr 

வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ைவரவிழாேமல்நிைலப்பள்ளி,கச்ேசr

வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

வடக்குப்பகுதி அைறஎண்-24ஏ

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13, சீத்தம்மாள் காலனி முதல் வதீி:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13, சி.ேக.எஸ்.நகர்:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

வார்டு-12, ஸ்ரீ நகர் :,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12, ஏ.ஆர்.எஸ்.நகர்:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13, சீத்தம்மாள் காலனி 2வதுவதீி:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13, சீத்தம்மாள் காலனி குறுக்கு ெதரு:,7-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, கச்ேசr வதீி காைர சந்து:,8-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, கச்ேசr வதீி கள்ளிபட்டி பிrவு:,9-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, வ.ீேக.எஸ்.நகர்:,10-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-12, கச்ேசr வதீி கள்ளிபட்டி பிrவு:,11-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, 

ஏ.ஆர்.எஸ்.நகர்:,12-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13, குப்தா ேல அவுட்:,13-
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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88 88 ைவரவிழாேமல்நிைலப்பள்ளி,கச்ேசr

வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

மத்திய அைறஎண்-47

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12, ேவலுமணி நகர்:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

வார்டு-12, நாராயணன் நகர்:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12 & 13, கச்ேசr 

வதீி:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12, என்.பி.சி.நகர்:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-12, தமிழ் நகர்:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12, சாந்தி நகர்:,7-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, சாந்தி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
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89 89 ைவரவிழாேமல்நிைலப்பள்ளி,கச்ேசr

வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

கிழக்குப்பார்த்த தார்சுக்கட்டிடம் 

மத்திய அைறஎண்.1ஏ

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, அழகு நகர்:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-

12, ேவலுமணி நகர் 1வது வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, ேவலுமணி 

நகர் 2வது வதீி:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, ேவலுமணி நகர் 3வது வதீி:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, ேவலுமணி நகர் 4வது வதீி:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, ஐயப்பாநகர்:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-

12, ஆசிrயர் நகர்:,8-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, பூரணி நகர்:,9-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, சக்தி நகர்:,10-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-

12, அழகு நகர்:,11-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12, ஆசிrயர் நகர்:,999-அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ைவரவிழாஆரம்பப்பள்ளி,கச்ேசrவதீி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டித்தின் 

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), சிேலட்டர் ஹவுஸ் வதீிவார்டு-25:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), ெவங்கடாசலம் ேபட்ைடவார்டு-25:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), நஞ்சப்பாவதீிவார்டு-25:,999-அயல்நாடு வாழ் 
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91 91 ைவரவிழாஆரம்பப்பள்ளி,கச்ேசrவதீி,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டித்தின் 

ேமற்கு பக்க அைற 2

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), கச்ேசr வதீிவார்டு-14:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ராம் 

நகர்வார்டு-14:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ராம் நகர் முதல் குறுக்கு ெதருவார்டு-14:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ராம் நகர் 2வது குறுக்கு ெதருவார்டு-14:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ராம் நகர் 3வது குறுக்கு ெதருவார்டு-14:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ராம்நகர் 4வது குறுக்கு ெதருவார்டு-14:,7-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ராம்நகர் 5வது குறுக்கு ெதருவார்டு-14:,8-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), சிேலட்டர் ஹவுஸ் வதீி 1வது சந்துவார்டு-25:,9-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), சிேலட்டர் ஹவுஸ் வதீி 2வது சந்துவார்டு-25:,10-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ெவங்கடாசலம் ேபட்ைட விrவு-2வார்டு-25:,11-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ெவங்கடாசலம் ேபட்ைட விrவு-3வார்டு-25:,12-

Ü¬ùî¢¶ 
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92 92 ைவரவிழாேமல்நிைலப்பள்ளி,கச்ேசr

வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதிஅைற-21

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-12, ஓட்டரூர்:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-

13, காளேமகம் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13, கம்பர் வதீி-1:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-11, பாரதிதாசன் வதீி:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

வார்டு-11, சீனிவாசா வதீி:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, திருமால் நகர்:,7-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, திருநகர்:,8-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, 

சி.ேக.ேக.நகர்:,9-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, எல்.ஐ.சி.நகர்:,10-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-12, கச்ேசr வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

93 93 ைவரவிழாேமல்நிைலப்பள்ளி,கச்ேசr

வதீி,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638452, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

கிழக்கு பகுதிஅைற-23

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13, கன்னிகா பரேமஸ்வr எக்ஸ்ெடன்ஸன் 1:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-13, கன்னிகா பரேமஸ்வr எக்ஸ்ெடன்ஸன் 2:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13, மின் நகர்:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13, 

ஆஞ்சேநய நகர்:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13, ேஜ.எஸ்.நகர்:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-13, கம்பர் வதீி-2:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூர்-

638476, ேமற்கு பார்த்த  தார்சு 

கட்டிடம்   அைற எண் 3

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-26, திரு.வி.க.வதீி:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-26, திரு.வ.ீக.வதீி முதல் ெதரு:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, 

திரு.வ.ீக.வதீி 2வது ெதரு:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, திரு.வ.ீக.வதீி 3வது 

ெதரு:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, திரு.வ.ீக. வதீி 4வது.ெதரு:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, திரு.வ.ீக. வதீி 5வது.ெதரு:,7-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, அருண் கார்டன்ஸ்:,8-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-26, ேசரன் நகர்:,9-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, மகாலட்சுமி நகர்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூர்-

638476, ேமற்கு பார்த்த 4வது தார்சு 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி அைற 

எண்.8

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-29, ெபrயண்ணன் வதீி 1வது ெதரு:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-29, ெபrயண்ணன் வதீி 2வது ெதரு:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-29, சுப்பு நகர்:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, 

பிருந்தாவன் கார்டன்ஸ் 1வது வதீி:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, 

பிருந்தாவன் கார்டன்ஸ் 2வது வதீி:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, 

லட்சுமணன் ேல அவுட்:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, அன்பு நகர் 2வது 

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

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

1 2 3 4 5

96 96 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூர்-

638476, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதியில் 

உள்ள 3வது கட்டிடம் அைறஎண்.4

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-29, காட்டு வளவு வதீி:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-28, ேவலப்பன் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-28, சுப்பிரமணியம் 

வதீி:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-28, கிழக்குத்ேதர் வதீி:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு28, கங்குவார் வதீி:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

வார்டு-28, ெதற்குேதர் வதீி:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-28, ேமற்குேதர் வதீி:,8-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-28, வடக்குேதர் வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூர்-

638476, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதியில் உள்ள 

3வது கட்டிடம் அைற எண். 6

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-30, பஐைன ேகாயில் வதீி முதல் ெதரு:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30, பஜைன ேகாயில் வதீி 2வது ெதரு:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30, அண்ணா நகர்:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-29, அன்பு நகர் முதல் ெதரு:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-29, முத்து 

நகர்:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-28&29, மில் ேராடு:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-28, ேவலப்பன் வதீி,வட்டு வசதி வாrயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூர்-

638476, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் 4வதுகட்டிடம் அைற 

எண்.7

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-29, மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி  முதல் ெதரு:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-30, ேவதமுத்து வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) 

வார்டு-30, பட்டர் வதீி:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-29, பழனியப்பன் வதீி:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-29, மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி 2வது ெதரு:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
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1 2 3 4 5

99 99 நகராட்சிஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெமாடச்சூர்-

638476, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் வடக்குப் 

பக்கத்திலிருந்து முதல் அைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-30, சங்கரன் வதீி முதல் ெதரு:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-30, குப்பன் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-

30, சங்கரன் வதீி 2வது ெதரு:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30, ெபrயார் நகர்:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30, ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி 1வது வதீி:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30, ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி 2வது வதீி:,7-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30, ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி 3வது வதீி:,8-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30, ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி 4வது வதீி:,9-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30, ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி 5வது வதீி:,10-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-30, ெசங்ேகாட்ைடயன்காலனி6வது வதீி:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்ஆரம்பப்பள்

ளி,புதுப்பாைளயம்-638476, ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு 

1-ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, பி.பி.எம். நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்ஆரம்பப்பள்

ளி,புதுப்பாைளயம்-638476, ேமற்குப் 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு 

1-ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, பச்ைசமைல:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைலப்

பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476, வடக்கு 

பகுதி ேமற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண்.3

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), சீதாலட்சுமிபுரம் 1வது வதீி வார்டு-27:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), சீதாலட்சும்புரம் 2வது வதீிவார்டு-27:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), சீதாலட்சும்புரம் 3வது வதீிவார்டு-27:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

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

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

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

1 2 3 4 5

103 103 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைலப்

பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476, 

ேமற்குப்பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண்.4

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), சீதாலட்சும்புரம் 4வது வதீிவார்டு-27:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), சீதாலட்சுமிபுரம் 5வது வதீிவார்டு-27:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), சீதாலட்சுமிபுரம் 6வது வதீிவார்டு-27:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந)வார்டு27, ெஜய்துர்க்ைக நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ெசங்ேகாடப்பாஆரம்பப்பள்ளி,பாrயூர்

ேராடு,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638476, 

வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

கிழக்கு அைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-18, பஜைன ேகாயில் வதீி-1:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-21, முத்துேவலப்பன் வதீி:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந) வார்டு-21, பி.எம்.ேக. ைரஸ்மில் வதீி:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-21, 

கருப்பராயசாமி மடம் வதீி:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-18, கமலா ைரஸ்மில் 

வதீி: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ெசங்ேகாடப்பாஆரம்பப்பள்ளி,பாrயூர்

ேராடு,ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638476, 

வடக்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் 

மத்திய அைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18, பஜைன ேகாயில் சந்து-1:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18, பஜைன ேகாயில் சந்து-2:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18, பஜைன ேகாயில் சந்து-3:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-21, பஜைன ேகாவில் வதீி-2:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18, கமலா ைரஸ் மில் வதீி 1வது சந்து:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18, கமலா ைரஸ்மில் வதீி 2வது சந்து:,7-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-18, கமலா ைரஸ்மில் வதீி 3வது சந்து:,8-

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

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

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

1 2 3 4 5

106 106 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைலப்

பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476, 

ேமற்குப்பார்த்த புதிய தார்சு கட்டிடம் 

அைற எண்.5

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), குப்பாண்டர் வதீி 2வார்டு-20:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் 

(ந), குப்பாண்டர் வதீி 1வார்டு-20:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), குப்பாண்டர் வதீி 

3வார்டு-20:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), குப்பாண்டர் வதீி 4வார்டு-20:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), குப்பாண்டர் வதீி 5வார்டு-20:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), 

குப்பாண்டர் வதீி 6வார்டு-20:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), குப்பாண்டர்வதீிவார்டு-20:,8-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), தங்கமணி எக்ஸ்டன்சன்-1வார்டு-20:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைலப்

பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டித்தின் அைறஎண்.6

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), முருகணன் வதீிவார்டு-21:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), 

குப்பாண்டார் வதீி-7வார்டு-20:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ேகாகுலம் நகர்வார்டு-20:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), பச்ைசமைல ேராடுவார்டு-20:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), 

ேஜாதி நகர் எக்ஸ்டண்சன்வார்டு-20:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ேஜாதிநகர்-1வார்டு-

20:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), ேஜாதிநகர்-2வார்டு-20:,8-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), 

தங்கமணி எக்ஸ்டண்சன்-2வார்டு-20:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைலப்

பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476, 

கிழக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-24, மில் ேராடு குப்பம்மாள் ேல அவுட்:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-26, மில் ேராடு சாமிநாதபுரம்:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு-26 & 28, மில்ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் 

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

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

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

1 2 3 4 5

109 109 நகராட்சிேவங்கம்ைமயார்உயர்நிைலப்

பள்ளி,புதுப்பாைளயம்-638476, 

ெதற்குப்பார்த்த கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந) வார்டு27, சீதாலட்சுமிபுரம் முதல் வதீி:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-27, சீதாலட்சுமிபுரம் ஓைட:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, சாமிநாதபுரம்-1:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) 

வார்டு-26, சாமிநாதபுரம்-2:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-26, அம்பிைக நகர்:,6-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந) வார்டு-27, ெஜய்துர்க்ைக நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 நகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி,நாய்க்கன்காடு,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638476, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வலதுபுற 

அைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), ெகாமரப்பன் வதீிவார்டு-19:,2-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), 

ராமசாமி வதீிவார்டு-19:,3-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), அண்ணமார் ேகாவில் 

வதீிவார்டு-19:,4-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), புத்தர் வதீிவார்டு-19:,5-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), திருமைல வதீிவார்டு-21:,6-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), 

மாரப்பன் வதீிவார்டு-21:,7-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), கண்ணகி வதீிவார்டு-19:,8-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), ெபrயார் வதீிவார்டு-21:,9-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), 

கருப்பணன் வதீிவார்டு-21:,10-ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), பார்வதி நகர்வார்டு-19:,11-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந), டி.ஆர்.ஆர்.நகர்வார்டு-19:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 நகராட்சிஆரம்பப்பள்ளி,நாய்க்கன்காடு,

ேகாபிெசட்டிபாைளயம்-638476, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் இடதுப்புற 

அைற

1-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), ஜவஹர்லால் ேநரு வதீி-1வார்டு-19:,2-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீிவார்டு-19:,3-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), மாrயம்மன் ேகாவில் வதீிவார்டு-19:,4-

ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), வ.உ.சி. வதீிவார்டு-19:,5-ேகாபிெசட்டிபாைளயம் (ந), 

ெஜெஜநகர்வார்டு 19: 6 ேகாபிெசட்டிபாைளயம்(ந)  ஜவஹர்லால் ேநரு வதீி  2வார்டு

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

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

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

1 2 3 4 5

112 112 பழனியப்பாஎய்ெடட்ஆரம்பப்பள்ளி,பா.ந

ஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்-638476, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

இடதுப்புற அைற

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

ெமயின் ேராடு வார்டு 4:,3-பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), ேவங்ைகயம்மன் ேகாவில் 

வதீி வார்டு 3:,4-பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 1, சாவடி வதீி:,5-பாrயூர் 

(வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 2, ேரசன்கைட சந்து:,6-பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  

ஊராட்சி வார்டு 1,2,3, பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி:,7-பாrயூர்  (வ.கி) மற்றும் ஊராட்சி 

வார்டு 2, ெசல்லக்குமார் ேகாயில் வதீி:,8-பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 

1,2, பந்தல் வடு:,9-பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 3, குஞ்சங்காட்டு வதீி:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 பழனியப்பாஎய்ெடட்ஆரம்பப்பள்ளி,பா.ந

ஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்-638476, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் 

மத்திய அைற

1-பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 3, பஜைனேகாயில் வதீி:,2-பாrயூர் (வ.கி) 

மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 3, காந்தி வதீி:,3-பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 4, 

பைழயவளவு இந்திரா நகர்:,4-பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 3, பாrயூர் 

நஞ்சகவுண்டன்பாைளயம்:,5-பாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வார்டு 3, பதி ேராடு:,6-

பாrயூர் (வகி) மற்றும்  ஊராட்சி வார்டு 2  நடு வதீி: 999அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,என்.

ெதாட்டிபாைளயம்-638476, ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1-நஞ்ைச ேகாபி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), ெதாட்டிபாைளயம் வார்டு  1:,2-நஞ்ைச ேகாபி  

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,என்.

ெதாட்டிபாைளயம்-638476, கிழக்கு 

ர்த் ர் ட் ம்

1-நஞ்ைச ேகாபி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), குலவிகரடு வார்டு  1:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,புதுக்க

ைரப்புதூர்-638476, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-நஞ்ைச ேகாபி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வார்டு 2, புதுக்கைரப்புதூர் சிங்கார நாடார் 

வதீி:,2-நஞ்ைச ேகாபி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), குட்டகைர வார்டு 2:,3-நஞ்ைச ேகாபி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), கருப்புசாமி நகர் வார்டு 2:,4-நஞ்ைச ேகாபி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

எல்லமைட ேபாயர் காலனி வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

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

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

1 2 3 4 5

117 117 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பா.ெவ

ள்ளாளபாைளயம்-638476, ெதற்கு 

பார்த்த நடுவில் உள்ள தார்சு ேமற்கு 

1-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, 

ெவள்ளாளபாைளயம்:,2-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பா.ெவ

ள்ளாளபாைளயம்-638476, ெதற்கு 

பார்த்த  தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க 

அைற

1-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, கிழக்கு வதீி 2 ேபாயர் 

வதீி:,2-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெபாதுகிணறு 

வதீி 1:,3-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெபாதுகிணறு 

வதீி 2:,4-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெபாதுகிணறு 

வதீி 3:,5-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, நல்லாத்தாள் 

ேகாவில் வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,6-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ைரஸ்மில் வதீி:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,பா.ெவள்ளாள

பாைளயம்-638476, வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

6-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பைழய தண்ணர் 

ேடங்க் வதீி:,7-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வார்டு 3, 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,8-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு 3, ெமயின் வதீி:,9-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

3, பவளமைல ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,1-பாrயூர் 

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

ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,3-

பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பஜைனக் ேகாவில் 

வதீி:,4-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம் (ஊ) வார்டு 3, ஆசாr வதீி:,5-பாrயூர் 

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

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

1 2 3 4 5

120 120 நகராட்சிெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

முருகன்புதூர்-638476, கிழக்கு பகுதி 

உள்ள 1வது வடக்குபார்த்த 

தார்சுகட்டடிடம் கிழக்கு அைற

1-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, முத்துக்காளிமைட:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 நகராட்சிெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

முருகன்புதூர்-638476, கிழக்கு பகுதி 

உள்ள 2வது வடக்குபார்த்த 

தார்சுகட்டடிடம் கிழக்கு அைற

1-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, முத்துக்காளிமைட:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 நகராட்சிெபண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 

முருகன்புதூர்-638476, கிழக்கு பகுதி 

உள்ள 3வது வடக்குபார்த்த தார்சு 

கட்டடிடம் கிழக்கு அைற

1-பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, நஞ்சப்பா நகர்:,2-

பாrயூர் ெவள்ளாளபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, எஸ்.பி.நகர்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,குள்ளம்பாைள

யம்-638476, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

ட் த் ின் த் ி

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

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,குள்ளம்பாைள

யம்-638476, கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

ட் ம் ம் ப்

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

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,குள்ளம்பாைள

யம்-638476, கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி முதல் அைற

1-குள்ளம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), உைடயாம்பாைளயம், சுண்டமப்பாைளயம் 

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

குள்ளம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதற்கு வதீி  வார்டு 2:,4-குள்ளம்பாைளயம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேதாட்டத்து வடுகள்  வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் 

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

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

1 2 3 4 5

126 126 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பபள்ளி,நாதிபா

ைளயம்-638476, ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம்

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

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

வார்டு 3, கங்கம்பாைளயம் காலனி:,4-நாதிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ராமகிருஷ்ணாநடுநிைலப்பள்ளி,ஓலப்

பாைளயம்-638 476, வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 2வது 

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

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

ெகாள்ளுக்கட்டிபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ராமகிருஷ்ணாநடுநிைலப்பள்ளி,ஓலப்

பாைளயம்-638 476, வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 1வது 

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

(ஊ) வார்டு1, இந்திரா நகர்:,3-ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வடுக

பாைளயம்-638476, ேமற்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற

1-ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ேவட்ைடக்காரன் ேகாயில்:,2-ெமாடச்சூர்  

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வடுக

பாைளயம்-638476, ேமற்குப்பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1-ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, வடுகபாைளயம் புதூர்:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வடுக

பாைளயம்-638476, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி-

1-ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, சுண்டப்பாைளயம்:,2-ெமாடச்சூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, கலராமணி:,3-ெமாடச்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ராஜன் 

நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 34 of 67



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

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

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

1 2 3 4 5

132 132 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,வடுக

பாைளயம்-638476, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, வடுகபாைளயம்:,2-ெமாடச்சூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேவட்ைடக்காரன் ேகாவில்:,3-ெமாடச்சூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,கலிங்கியம்-

638453, ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் 

கட்டிடம் 3-ம்அைற

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

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, நல்லகவுண்டம் பாைளயம்,குருமாந்துர் ெமயின் ேராடு:,3-

கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ேதர் வதீி:,4-கலிங்கியம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 5, நஞ்சப்பன் வதீி:,5-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, குறிஞ்சி 

வதீி: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,கலிங்கியம்-

638453, ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் 

கட்டிடம் 2-ம் அைற

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

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, நல்லகவுண்டம் பாைளயம் ெமயின் ேராடு:,3-

கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, காந்தி நகர்:,4-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 5, நல்லகவுண்டன்பாைளயம் ேராடு:,5-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 5, குருமந்தூர் மார்க்கட் ேராடு:,6-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, 

நடுவளவு வதீி:,7-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, மாரப்பா வதீி:,8-

கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வார்டு 5, மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,9-கலிங்கியம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, புைகயிைலகாரர் வதீி:,10-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 5, ெகாத்துக்காரர் வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,11-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாகர்பா

ைளயம்-638452, வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 

கட்டிடம் ேமற்க்கு பக்க  அைற

999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,2-கலிங்கியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, 

நாகர் பாைளயம் ெமயின் ேராடு:,1-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ஜவஹர் 

வதீி,நாகர்பாைளயம்:

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

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

1 2 3 4 5

136 136 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாகர்பா

ைளயம்-638452, வடக்கு பார்த்த ஓட்டு 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்க  அைற

1-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி:,2-

கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, பஜைனேகாயில் வதீி:,3-கலிங்கியம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, கருப்பராயன் ேகாவில் வதீி:,4-கலிங்கியம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு2, பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி:,5-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு2, காந்தி வதீி:,6-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, நல்லதம்பி நகர், 

ஜ.வதீி, நா.பாைளயம்:,7-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, கந்தசாமி நகர் 

ஜ.வதீி, நா.பாைளயம்:,8-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, தபால் 

ெதாைலேபசி அலுவலர் குடியிருப்பு,ஜ.வதீி, நா.பாைளயம்:,9-கலிங்கியம்  (வ.கி) 

ற் ம் ர்டு ிஞ் ி ர் ீ ி ம் ல் டு ழ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,புதுவ

ள்ளியாம்பாைளயம்-638453, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

அைற

1-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, புது வள்ளியாம்பாைளயம்:,2-கலிங்கியம் 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ைநனாம்பாைளயம் ேராடு வடக்கு ேதாட்டம்:,3-

கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, பைழய வள்ளியாம்பாைளயம் ேராடு:,4-

கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ஜவஹர்லால் ேநரு நகர்:,5-கலிங்கியம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ஆண்டவர் மைல:,6-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 5, கலிங்கியம் ெமயின்ேராடு:,7-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, 

சின்னப்பா வதீி:,8-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, காளியண்ணன் வதீி:,9-

கலிங்கியம்  (வகி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1  நல்லதம்பி வதீி: 999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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138 138 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,புதுவ

ள்ளியாம்பாைளயம்-638453, ேமற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

அைற

1-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, காந்திஜி வதீி:,2-கலிங்கியம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, காமராஜ் வதீி:,3-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, 

மாரப்பா வதீி:,4-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, பழனியப்பா வதீி:,5-

கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் வதீி:,6-கலிங்கியம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ைநனாம்பாைளயம்:,7-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1, ைநனாம்பாைளயம் ேராடு பைழய வள்ளியாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஔ

ைவயார்பாைளயம்-638453, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெசல்லிபாைளயம்:,2-கலிங்கியம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, குப்பண்ணன் நகர்:,3-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

4, முருகண்ணன் நகர்:,4-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, 

கணபதிபாைளயம் ேராடு:,5-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, 

கனபதிபாைளயம் அrசன காலனி: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஔ

ைவயார்பாைளயம்-638453, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, தங்கமைலக்கரடு:,2-கலிங்கியம்  (வ.கி) 

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

தங்கமைலகரடு ேமற்கு கணபதிபாைளயம் ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஔ

ைவயார்பாைளயம்-638453, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பக்க 

1-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெபாரசமரத்தூர்:,2-கலிங்கியம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, குருமந்தூர் மார்க்கட் ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
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142 142 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஔ

ைவயார்பாைளயம்-638453, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு ேமற்கு பக்க அைற

1-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ஜவஹர் வதீி:,2-கலிங்கியம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, கலிங்கியம் ெமயின்ேராடு:,3-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4, சின்ன குளம் ேராடு:,4-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, காமராஜ் 

வதீி:,5-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, சக்தி மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி:,6-

கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, கருப்பராயன் வதீி:,7-கலிங்கியம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, சைடயப்பன் வதீி:,8-கலிங்கியம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ேகாட்

டுப்புள்ளாம்பாைளயம்-638453, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

2வதுகட்டிடத்தின் பின் பகுதி அைற

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

ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேகாட்டுப்புள்ளாம் 

பாைளயம் கஸ்பா பைழயூர்:,3-ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 3:,4-ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), ேகாட்டுபுள்ளாம்பாைளயம்  வார்டு 3:,5-ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), ஆண்டவர் மைல வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ேகாட்

டுப்புள்ளாம்பாைளயம்-638453, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

தார்சு கட்டிடம்

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

பாைளயம் கஸ்பா அrசனக் காலனி:,2-ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), ேதாட்டம் புதூர் தன்னாசிபுதூர் வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ேகாட்

டுப்புள்ளாம்பாைளயம்-638453, வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு பகுதி தார்சு கட்டிடம்

1-ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ேகாட்டுப்புள்ளாம் 

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

பைழயவள்ளியாம்பாைளயம் வார்டு 1:,3-ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் 

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

Ü¬ùî¢¶ 
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146 146 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பூசாrயூ

ர்-638453, கிழக்குப்பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1-ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பூசாrயூர் வார்டு 5:,2-

ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பூசாrயூர் அrசன காலனி வார்டு 

5:,3-ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பூதிமைட பைழயூர்  வார்டு 5:,4-

ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பூங்கைர புதூர் வார்டு 5:,5-

ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மீனவர் காலனி வார்டு 5:,6-

ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆண்டவர்மைல வார்டு 4:,7-

ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பூதிமைட புதூர் வார்டு 4:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அலிங்கி

யம்-638453, வடக்குப்பார்த்த ேமற்கு 

பக்க ஓட்டு கட்டிடம்

1-ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6, அலிங்கியம் அrசன 

காலனி, அலிங்கியம் ேமற்கூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அலிங்கி

யம்-638453, வடக்குப்பார்த்த கிழக்குப் 

பக்க ஓட்டு கட்டிடம்

1-ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அலிங்கியம் கிழக்கு வார்டு 7:,2-

ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), உருமம்பாைளயம் வார்டு 8:,3-

ேகாட்டுப்புள்ளாம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காளியம்மன் நகர் வார்டு 7:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஒட்ட

ர்கரட்டுப்பாைளயம்-638457, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்

1-கரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6,7, ஓட்டரூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஒட்ட

ர்கரட்டுப்பாைளயம்-638457, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

பகுதி முதல்அைற

1-கரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 8, பழனிக்கவுண்டம்பாைளயம்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

151 151 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பி.கரட்

டுப்பாைளயம்-638457, கிழக்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

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

கரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேகாரமைட வார்டு 5:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பி.கரட்

டுப்பாைளயம்-638457, வடக்குப் பார்த்த 

ட்டுக் ட் ம்

1-கரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆயிபாைளயம் (வடக்கு) வார்டு 9:,2-

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

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காராப்

பாடி-638457, வடக்குப் பார்த்த 

ட் த் ின் ி க் ி

1-கரட்டுப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 10, காராப்பாடி:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காராப்

பாடி-638457, வடக்கு பார்த்த ஓட்டுக் 

ட் ம் ே ற் ி

1-கரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 11, காராப்பாடி காலனி:,2-

கரட்டுப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 11, கரட்டுப்பாைளயம் ேமட்டுகாடு:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,பி.கரட்டுப்பா

ைளயம்-638457, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

ட் ம் ின் ி

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

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,பி.கரட்டுப்பா

ைளயம்-638457, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்

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

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஒைட

யாக்கவுண்டன்பாைளயம்-638454, 

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுக் கட்டிடம்

1-ஒைடயாக்கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ஊஞ்சப்பாைளயம் வார்டு 3:,2-

ஒைடயாக்கவுண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

ஒைடயாக்கவுண்டம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஒைட

யாக்கவுண்டன்பாைளயம்-638454, 

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

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

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

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

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

1 2 3 4 5

159 159 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,எருைமக்காரன்

புதூர்-638454, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பக்கம்

1-கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, எருைமக்காரன்புதூர், மூப்பன் ேதாட்டம்:,2-

கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, எ.காரன்புதூர்,பு.காடு,வ.காடு,க.காடு:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,எருைமக்காரன்

புதூர்-638454, ெதற்கு பார்த்த 

ஒட்டுக்கட்டிடத்தின் கிழக்கு பக்கம்

1-கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, சாணார் பாைளயம்:,2-கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 4, கடத்தூர்:,3-கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, எருைமகாரன்புதூர்:,4-

கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6, மாrயம்மன்ேகாயில்வதீி:,5-கடத்தூர்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 7, பள்ளிக்கூடம்பிrவு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ேகாரம

ைட-638454, வடக்குப்பார்த்த ஒட்டு 

ட் ம்

1-கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6, ெகடாைரயன் சாைல:,2-கடத்தூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 7, கடத்தூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கடத்தூ

ர்-638454, வடக்குப்பார்த்த தார்சு 

ட் த் ின் இ க் ம்

1-கடத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 7, கடத்தூர் (வடக்கு):,2-கடத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 8, கடத்தூர் (ெதற்கு):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கடத்தூ

ர்-638454, ெதற்குப்பார்த்த ஓட்டுக் 

ட் ம்

1-கடத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (.ஊ) வார்டு 4, ராக்கணகவுண்டன் புதூர்:,2-கடத்தூர்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, பழனிக்கவுண்டன் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,சா

ணார்புதூர்(ஆண்டிபாைளயம்)-638454, 

ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 

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

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

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,சா

ணார்புதூர்(ஆண்டிபாைளயம்)-638454, 

ெதற்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் 7ம் 

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

சாணார்புதூர்இைடயன்குட்ைடேதாட்டம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

166 166 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாகர

ைண-638401, ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற

1-சுண்டக்காம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, நாகரைண:,2-சுண்டக்காம் 

பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 6, கூலிக்காடு:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாகர

ைண-638401, ெதற்கு பார்த்த புதிய 

ர் ட் ம்

1-சுண்டக்காம் பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, சின்னப் பளீேமடு:,2-

சுண்டக்காம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6, சிட்டாம்பாைளயம்:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி, 

சுண்டக்காம்பாைளயம்-638401, கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் இடது பக்கம்

1-சுண்டக்காம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, சின்னாr பாைளயம்:,2-

சுண்டக்காம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, அன்ைனசத்யாநகர்:,3-

சுண்டக்காம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 6, கூலிக்காடு:,4-சுண்டக்காம் 

பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 6, சிட்டாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி, 

சுண்டக்காம்பாைளயம்-638401, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடத்தின் வலது 

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

சுண்டக்காம் பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ெபrயபளீேமடு:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெதாட்டி

யபாைளயம்-638454, ேமற்குப்பார்த்த 

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

1-கூடக்கைர (வ.கி)  கூடக்கைர (ஊ), ெசட்டி பாைளயம் வார்டு 5:,2-கூடக்கைர (வ.கி) 

கூடக்கைர (ஊ), ெதாட்டி பாைளயம் வார்டு 6:,3-கூடக்கைர (வ.கி) கூடக்கைர (ஊ), 

சத்யா நகர் அrசன காலனி வார்டு 5:,4-கூடக்கைர (வ.கி) கூடக்கைர (ஊ), 

ெதாட்டிபாைளயம் அrசன காலனி வார்டு 6:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கூடக்க

ைர-638454, வடக்குப் பார்த்த ஓட்டு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பக்க அைற

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

மற்றும் (ஊ), கூடக்கைர வடக்கு வதீி வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கூடக்க

ைர-638454, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

ட் ம்

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

கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 4:,999-அயல்நாடு 

ழ் க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173 173 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,கூடக்க

ைர-638454, ெதற்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1-கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, கூடக்கைர ெமயின்ேராடு:,2-

கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ஆதிதிராவிடர் காலனி:,3-கூடக்கைர (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, கருப்பராயன் ேகாவில் வதீி:,4-கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4, பட்டைற வதீி:,5-கூடக்கைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, குமரன்கரடு 

அrஜன காலனி: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாண்

ைடயம்பாைளயம்-638462, கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்குபகுதி

1-வரப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபrச்சிகவுண்டனூர் வார்டு 3:,2-

வரப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசலம்பரகவுண்டம்பாைளயம் வார்டு 1:,3-

வரப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாழந்த பாைளயம் வார்டு 2:,999-அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாண்

ைடயம்பாைளயம்-638462, கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்குபகுதி

1-வரப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாண்ைடயம்பாைளயம்அrசனகாலனி வார்டு 

1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,வரப்பா

ைளயம்-638462, வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் வலது பக்க அைற

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

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,வரப்பா

ைளயம்-638462, வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் வலது பக்க அைற

1-வரப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, ஒலப்பாைளயம்:,2-வரப்பாைளயம் 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ேகாப்ப

ம்பாைளயம்-638402, கிழக்கு பார்த்த 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

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

சின்னாங்குட்ைடஆதிதிராவிடர்வளவுேகாப்பம்பாைளயம்:,2-காவிலிபாைளயம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)வார்டு 8, ேகாப்பம்பாைளயம்ேதாட்டசாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

179 179 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ேகாப்ப

ம்பாைளயம்-638402, கிழக்கு பார்த்த 

கட்டிடம் ெதற்க்கு அைற

1-காவிலிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 9, 

மாரப்பகவுண்டன்புதூர்ேதாட்டசாைலகள்:,2-காவிலிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,காவிலிபாைள

யம்-638459, வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 

கிழக்கு பக்கம் மத்திய அைற

1-காவிலிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காவிலிபாைளயம்சிலபகுதிகள் வார்டு 

1,2,3,4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,காவிலிபாைள

யம்-638459, வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்க அைற

1-காவிலிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காவிலிபாைளயம்சிலபகுதிகள் வார்டு 

1,2,3,4:,2-காவிலிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), காவிலிபாைளயம்ேதாட்டச்சாைலகள் 

வார்டு1,2,3,4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ேதவம்

பாைளயம்-638459, வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம்

1-காவிலிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெதாட்டியனூர் வார்டு 5:,2-காவிலிபாைளயம் 

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

(ஊ), ெகாமாரகவுண்டன்பாைளயம் வார்டு 6:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,காரா

ப்பாடி-638459, வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 

இடது பக்க அைற

1-காராப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 5, காராப்பாடி,கா.அr.காலனி,ேதா.சாைலகள்:,2-

காராப்பாடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு7, ெசல்லப்பம்பாைளயம்ஆதிதிராவிடர் 

ேதாட்டச்சாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,காரா

ப்பாடி-638459, வடக்குப்பார்த்த 

கட்டிடம் வலது பக்கம்

1-காராப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, கண்டிசாைல ேதா சாைலகள்:,2-

காராப்பாடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்1, காராப்பாடி ேதாட்டசாைலகள்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ேகாட்ட

பாைளயம்-638459, வடக்குப்பார்த்த 

ட் ம்

1-ெசல்லப்பம்பாைளயம்(வகி) காராப்பாடி  (ஊ) வார்டு6, ேகாட்டபாைளயம்பிளாக்4:,2-

ெசல்லப்பம்பாைளயம் (வ.கி) காராப்பாடி  (ஊ) வார்டு7, வடுகபாைளயம்ப்ளாக6:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள்

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

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

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

1 2 3 4 5

186 186 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,வகுத்து

க்கவுண்டன்புதூர்-638459, 

க் ப் ர்த் ட்டு ட் ம்

1-ெசல்லப்பம்பாைளயம் (வ.கி) காராப்பாடி (ஊ) வார்டு3, ெகாமராபாைளயம். 

நடுபாைளயம், ேதாட்டசாைலகள் வகுத்துகவுண்டன்புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,மார

ம்பாைளயம்-638459, கிழக்கு பார்த்த 

ர் ட் ம் டு

1-ெசல்லப்பம்பாைளயம் (வ.கி) காராப்பாடி (ஊ) வார்டு3, மாரம்பாைளயம். 

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

ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,லாகம்

பாைளயம்-638462, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-லாகம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, லாகம்பாைளயம் அrசன ெதரு:,2-

லாகம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, லாகம்பாைளயம்:,3-லாகம்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2, மீன்க்காரன்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,லாகம்

பாைளயம்-638462, ேமற்குப் பார்த்த 

ர் ட் ம்

1-லாகம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4, சாணார்பாைளயம்:,2-

லாகம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3, எல்.ேமட்டுப்பாைளயம்:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெசம்மம்பாைள

யம்-638462, வடக்குப்பார்த்த ேமற்கு 

பகுதி தார்சு கட்டிடம்

1-ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 11, மங்கரசவைலயபாைளயம் 

அrசனத்ெதரு:,2-ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ பிளாக் 9, 

ெச.பாைளயம்அr.ெதரு:,3-ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக் 9,10, 

ெசம்மம்பாைளயம்:,4-ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10, 

தேபதாரக்கவுண்டன் புதூர்:,5-ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக் 11, 

மங்கரசவைலய பாைளயம்:,6-ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 9, 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,ேவமாண்டம்பா

ைளயம்-638462, ேமற்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் இடது பக்க அைற 

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

ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பட்டிமணியகாரன்பாைளயம் வார்டு 1:,3-

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

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

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

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

1 2 3 4 5

192 192 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,ேவமாண்டம்பா

ைளயம்-638462, ேமற்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் இடது பக்க அைற 

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

ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எல்லப்பாைளயம் வார்டு 1:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,ேவமாண்டம்பா

ைளயம்-638462, ேமற்குப்பார்த்த புதிய 

தார்சு கட்டிடம் அைற எண்.8

1-ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடுகபாைளயம் வார்டு  6:,2-

ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ரங்கநாதபுரம் வார்டு  6:,3-

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

ேவமாண்டம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கரட்டுப்பாைளயம் வார்டு  8:,5-

ேவமாண்டம்பாைளயம் (வகி) மற்றும் (ஊ)  அrசனத் ெதரு வார்டு  5: 999அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகாளத்

துபாைளயம்-638462, ேமற்குப்பார்த்த 

புதிய கட்டிடம்

1-ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பைழயூர்,  வார்டு 6:,2-

ேவமாண்டம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வாலியூர் வார்டு  8:,3-

ேவமாண்டம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாளத்துபாைளயம்புதூர் வார்டு 7:,4-

ேவமாண்டம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அப்பநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு  7:,5-

ேவமாண்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பைழயூர் அrசன ெதரு வார்டு 6:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பைழய

அய்யம்பாைளயம்-638462, வடக்கு 

பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1-அஞ்சானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, 

கள்ளிபாைளயம்,சு.காrயூர்,சி.க.பா.காலணி:,2-அஞ்சானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 

7, பைழயஅய்யம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பைழய

அய்யம்பாைளயம்-638462, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பக்க 

1-அஞ்சானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, மின்னகாட்டுப்பாைளயம்.ஓனங்குட்ைட:,2-

அஞ்சானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 9, புதுப்பாைளயம், 

அஞ்சானூர்,எல்லப்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,இரு

காலூர்-638462, கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு 

ட் ம்

1-இருகாலூர் (வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 1, கள்ளிப்பாைளயம் புதூர்:,2-இருகாலூர் 

(வ.கி) அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 2, கருக்குப்பாைளயம்  இருகாலூர்காலனி:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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106   ேகாபிெசட்டிபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

198 198 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,இரு

காலூர்-638462, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1-இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 3, இருகாலூர்:,2-

இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 4, ஈஸ்வரன் ேகாவில் புதூர்:,3-

இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 6, அஞ்சானூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,இரு

காலூர்-638462, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1-இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 1, பூசாrபாைளயம்,ஊத்தங்காடு,கு.சாைல, 

எம்  ஜி ஆர்  நகர்:,2-இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 2, காளம்மாபாைளயம் 

பனங்காட்டுப்பாைளயம்:,3-இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 3, 

ெபாத்தியாம்பாைளயம்,வடிேவலன்சாைல:,4-இருகாலூர்(வ.கி)அஞ்சானூர் (ஊ) வார்டு 

4, பூசாrபாைளயம், காலமாபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,எலத்

தூர்ெசட்டிபாைளயம்-638458, வடக்கு 

ர்த் ர் ட் ம்

1-எலத்தூர்(ேப)வார்டு1, மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,2-எலத்தூர் (ேப) வார்டு 2, 

ெசட்டிபாைளயம் ஆதிதிராவிடர்காலனி:,3-எலத்தூர் (ேப) வார்டு 3, எலத்தூர்:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,எலத்

தூர்ெசட்டிபாைளயம்-638458, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

1-எலத்தூர் (ேப) வார்டு 15, கண்ணாங்காட்டுபாைளயம்:,2-எலத்தூர் (ேப)  வார்டு 15, 

கrகவுண்டன் பாைளயம்:,3-எலத்தூர் (ேப) வார்டு 1, நாடார் வதீி, கானூர்புதூர்:,4-

எலத்தூர் (ேப) வார்டு 10, நாய்க்கர் வதீி, பள்ளத்தூர் காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெவட்ைடயம்பா

ைளயம்-638458, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி அைற

1-எலத்தூர் (ேப) வார்டு 1, அம்மன் ேகாவில் வதீி:,2-எலத்தூர் (ேப) வார்டு 2, 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,ெவட்ைடயம்பா

ைளயம்-638458, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற

1-எலத்தூர் (ேப) வார்டு  3, ெசல்வபுரம் வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -: Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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204 204 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,எலத்

தூர்-638458, ேமற்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம்

1-எலத்தூர் (ேப), ஊர்க்குருவிபாைளயம் கவுண்டர் வதீி வார்டு14:,2-எலத்தூர் (ேப), 

கடமெசட்டிபாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு14:,3-எலத்தூர் (ேப), 

ெதற்குப்பதி மில்ேராடு வார்டு14:,4-எலத்தூர் (ேப), ெமயின் ேராடு வார்டு 14:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,எலத்

தூர்-638458, வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1-எலத்தூர் (ேப), அrசனக் காலனி வார்டு 13:,2-எலத்தூர் (ேப), ெபருமாள் ேகாவில் 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஈ.கரட்டு

ப்பாைளயம்-638458, கிழக்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற

1-எலத்தூர் (ேப), காமராஜ் வதீி  வார்டு 6:,2-எலத்தூர் (ேப), வாய்க்கால் வதீி வார்டு 

5:,3-எலத்தூர் (ேப), அண்ணா வதீி வார்டு5:,4-எலத்தூர் (ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் 

வதீி வார்டு 4:,5-எலத்தூர் (ேப), ெசங்காளியப்பன் வதீி வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,புதுசூr

பாைளயம்-638458, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-நம்பியூர் (ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு, கல்லாங்காட்டுப் பாைளயம் வார்டு 1:,2-

நம்பியூர் (ேப), விநாயகர்ேகாவில் ெதரு பைழயசூrபாைளயம் வார்டு 1:,3-நம்பியூர் 

(ேப), நாடார் ெதரு பைழயசூrபாைளயம் வார்டு 2:,4-நம்பியூர் (ேப), காமராஜ் வதீி 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,புதுசூr

பாைளயம்-638458, ேமற்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-நம்பியூர் (ேப), ஆட்ைடயாம்பாைளயம் ேராடு வார்டு 2:,2-நம்பியூர் (ேப), 

மாrயம்மன் ேகாவில்  வதீி வார்டு 2:,3-நம்பியூர் (ேப), ஆண்டவர் ேகாவில் ெதரு 

வார்டு 3:,4-நம்பியூர் (ேப), தவசி நாடார் வதீி வார்டு 2:,5-நம்பியூர் (ேப), சாந்தாமூப்பன் 

ேதாட்டம் வார்டு 2:,6-நம்பியூர் (ேப), அரசு மருத்துவமைன குடியிருப்பு வார்டு 3:,7-

நம்பியூர் (ேப), நம்பியூர்  வார்டு 1:,8-நம்பியூர் (ேப), ேகாபி ெமயின் ேராடு வார்டு 3:,9-

நம்பியூர் (ேப), ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு  வார்டு 2:,10-நம்பியூர் (ேப), ெமயின் ேராடு 

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

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

1 2 3 4 5

209 209 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்பி

யூர்-638458, ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் 

கட்டிடம் ேமற்குப் பக்க அைற

1-நம்பியூர் (ேப), ெமயின் ேராடு வார்டு 11:,2-நம்பியூர் (ேப), கவுண்டர் வதீி. வார்டு 4:,3-

நம்பியூர் (ேப), ேவடர் ெதரு வார்டு 4:,4-நம்பியூர் (ேப), உைடயார் ெதரு வார்டு 4:,5-

நம்பியூர் (ேப), முதலியார் ெதரு வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,காந்

திபுரம் நம்பியூர்-638458, ேமற்க்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு அைற

1-நம்பியூர் (ேப), புளியம்பட்டி ேராடு வார்டு 12:,2-நம்பியூர் (ேப), கேணஷ்புரம் வார்டு 

14:,3-நம்பியூர் (ேப), கீழ்காந்திபுரம் வார்டு 14:,4-நம்பியூர் (ேப), ெபrயார்நகர் வார்டு 12:,5-

நம்பியூர் (ேப), காந்திபுரம் வார்டு 12:,6-நம்பியூர் (ேப), காந்திபுரம் ெதற்கு வார்டு 12:,7-

நம்பியூர் (ேப), ரங்கநாதபுரம் கீழ்காந்திபுரம் வார்டு 14:,8-நம்பியூர் (ேப), காந்திபுரம் 

வடக்குவதீி வார்டு 14:,9-நம்பியூர் (ேப), கீழ்காந்திபுரம் வார்டு 14:,10-நம்பியூர் (ேப), 

காந்திபுரம் ெதற்கு வார்டு 14:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்பி

யூர்-638458, ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1-நம்பியூர் (ேப), நம்பியூர்ெமயின்ேராடு வார்டு 11:,2-நம்பியூர் (ேப), ஆதிதிராவிடர் 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,காந்

திபுரம் நம்பியூர்-638458, கிழக்கு  

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

1-நம்பியூர் (ேப), வாணியர் வதீி வார்டு 4:,2-நம்பியூர் (ேப), ெமயின் ேராடு வார்டு 11:,3-

நம்பியூர் (ேப), பிள்ைளயார்ேகாவில் வதீி, ெசட்டியாம்பாைளயம் வார்டு  11:,4-

நம்பியூர் (ேப), காந்திபுரம் ெதற்கு 1 2 3 வார்டு 12:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்பி

யூர்-638458, ெதற்கு பார்த்த கூடுதல் 

கட்டிடம் மத்திய அைற

1-நம்பியூர் (ேப), காந்திபுரம் வடக்குவதீி வார்டு 14:,2-நம்பியூர் (ேப), மாrயம்மன் 

ேகாவில் வதீி வார்டு 6:,3-நம்பியூர் (ேப), வடக்குப் ெபருமாள் ேகாவில் வதீி வார்டு 

4:,4-நம்பியூர் (ேப), ெதற்குப் ெபருமாள் ேகாவில் வதீிவார்டு 4:,5-நம்பியூர் (ேப), 

குப்பண கவுண்டர் வதீி வார்டு 3:,6-நம்பியூர் (ேப), பழனிக்கவுண்டர் வதீி வார்டு 3:,7-

நம்பியூர் (ேப)வார்டு 3, பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி  (ேகாசணம் ேராடு):,8-நம்பியூர் 

(ேப), ெபrயேதாட்டம் வார்டு 3:,9-நம்பியூர் (ேப), குப்பண்ண கவுண்டர் வதீி வார்டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

214 214 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,என்.

ெவள்ளாளபாைளயம்-638458, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது பக்க 

அைற

1-நம்பியூர் (ேப) வார்டு 7, ெவள்ளிமைல ஆண்டவர் ேகாவில் வதீி 

(காட்டுப்பாைளயம்):,2-நம்பியூர் (ேப) வார்டு 7, மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  

ஊத்துப்பாைளயம்:,3-நம்பியூர் (ேப) வார்டு 7, காளியண்ணகவுண்டர் வதீி:,4-நம்பியூர் 

(ேப) வார்டு 8, சின்னநாடார் வதீி:,5-நம்பியூர் (ேப), முத்து வதீி வார்டு 8:,6-நம்பியூர் 

(ேப) வார்டு 8, மாரப்பகவுண்டர் வதீி:,7-நம்பியூர் (ேப) வார்டு 8, சாமிக்கவுண்டர் வதீி:,8-

நம்பியூர் (ேப), பட்டகாரர் வதீி வார்டு 8:,9-நம்பியூர் (ேப) வார்டு 8, 

அம்மாைசக்கவுண்டர் வதீி, ேமட்டுப்பாைளயம்:,10-நம்பியூர் (ேப) வார்டு 8, 

ராக்கிநாடார் வதீி:,11-நம்பியூர் (ேப) வார்டு 8, கருப்பகவுண்டர் வதீி:,12-நம்பியூர் (ேப) 

ர்டு ி ள் ர் ீ ி ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,என்.

ெவள்ளாளபாைளயம்-638458, வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்க அைற 

எண்-6

1-நம்பியூர் (ேப), டாக்டர் அம்ேபத்கார் வதீி வார்டு 6:,2-நம்பியூர் (ேப), 

காமாட்சியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 6:,3-நம்பியூர் (ேப), நாட்டாண்ைமகாரர் வதீி 

வார்டு 6:,4-நம்பியூர் (ேப), ேவடர் வதீி வார்டு 6:,5-நம்பியூர் (ேப), சின்ைனயகவுண்டர் 

வதீி வார்டு 7:,6-நம்பியூர் (ேப), முத்துராஜா வதீி வார்டு 7:,7-நம்பியூர் (ேப), தேபதார் 

வதீி வார்டு 7:,8-நம்பியூர் (ேப), தில்ைலவட்ட கருப்பராயன் ேகாயில் வதீி வார்டு 7:,9-

நம்பியூர் (ேப), பாப்பணகவுண்டர் வதீி வார்டு 7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,காந்

திபுரம் நம்பியூர்-638458, வடக்கு 

பார்த்த ஒட்டு கட்டிடம் கிழக்கு அைற

1-நம்பியூர் (ேப), ரங்கநாதபுரம் வார்டு 13:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -: Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

217 217 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்பி

யூர்-638458, கிழக்குப் பர்த்தத தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1-நம்பியூர் (ேப), ராசாக்ேகாவில் வதீி  வார்டு 14:,2-நம்பியூர் (ேப), மாrயம்மன் 

ேகாவில் வதீி நாச்சிபாைளயம் வார்டு1:,3-நம்பியூர் (ேப), பாரதியார் வதீி 

(ெபாம்மலாங்காடு) வார்டு 15:,4-நம்பியூர் (ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி 

(வள்ளியம்மன் புதூர்) வார்டு 15:,5-நம்பியூர் (ேப), விநாயகர் ேகாவில் ெதரு 

(அட்டாrபாைளயம் வார்டு 15: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 அரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி,நம்பி

யூர்-638458, வடக்கு பர்த்தத கட்டிடம்

1-நம்பியூர் (ேப), பங்களா வதீி வார்டு 4:,2-நம்பியூர் (ேப), நாடார் வதீி வார்டு 5:,3-

நம்பியூர் (ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 6:,4-நம்பியூர் (ேப), ஈஸ்வரன் 

ேகாவில் வதீி வார்டு 4:,5-நம்பியூர் (ேப), ெகட்டிெசவியூர் ேராடு வார்டு 6:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நம்பியூ

ர்ெகடாைர-638458, கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற

1-நம்பியூர் (ேப), ேதேராடும் வதீி  வார்டு 9:,2-நம்பியூர் (ேப), ெபருமாள் ேகாவில் வதீி 

வார்டு 9:,3-நம்பியூர் (ேப), ஜவஹர் வதீி வார்டு 9:,4-நம்பியூர் (ேப), சர்ச் வதீி வார்டு 

9:,5-நம்பியூர் (ேப), நாடார் வதீி வார்டு 9:,6-நம்பியூர் (ேப), ெகடாைர வார்டு 9:,7-

நம்பியூர் (ேப), மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி வார்டு 9:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பிலியம்

பாைளயம்-638458, ேமற்க்கு பார்த்த  

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு அைற

1-நம்பியூர் (ேப) வார்டு 10, மாrயப்பநாடார்வதீி பிலியம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:,2-நம்பியூர் (ேப), அழக நாடார் வதீி வார்டு 10:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நம்பியூ

ர்ெகடாைர-638458, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1-நம்பியூர் (ேப) வார்டு 9, மாrயம்மன்ேகாவில் வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெபாலவ

பாைளயம்-638458, வடக்கு பார்த்த 

ர் ட் ம்

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

ெபாலவபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, புது அய்யம்பாைளயம்:,999-

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223 223 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெமாட்ட

ணம்-638458, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1-ெமாட்டணம் ெபாலவபாைளயம் (வ.கி) (ஊ) வார்டு 4, 

ேமட்டுக்கைட,ஏகாளிேகாயில்ேமடு,அ.காலனி,பைழயூர்:,2-ெமாட்டணம் 

ெபாலவபாைளயம்(வ.கி) (ஊ) வார்டு 5, 

ெமாட்டணம்,ெகாடுவங்காடுகாலனி,குட்ைடயகாடு:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெமாட்ட

ணம்-638458, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1-ெமாட்டணம் ெபாலவபாைளயம் (வ.கி) (ஊ) வார்டு 6, 

சாவக்கட்டுப்பாைளயம்,ெஜ.ெஜ.நகர்,சக்திநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,எம்மாம்

பூண்டி-638460, கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க அைற

1-எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ராயர்பாைளயம் வார்டு 9:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,எம்மாம்

பூண்டி-638460, கிழக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பக்க அைற

1-எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு8, வரப்பாைளயம், ெகாமாரபாைளயம் 

அrசனத் ெதரு:,2-எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு7, தி.பாைளயம்,  

வரப்பாைளயம் அrசனத் ெதரு:,3-எம்மாம்பூண்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 7, அrசன 

காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,எம்மாம்

பூண்டி-638460, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் (எஸ்எஸ்ஏ))

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

மற்றும் (ஊ) வார்டு 6, எம்மாம்பூண்டி அரு.ெதரு, மைல.புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சாவக்

காட்டுபாைளயம்-638460, வடக்குப் 

பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க 

1-எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 10, அழகம்பாைளயம் அrசனத் ெதரு:,2-

எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 10, அழகம்பாைளயம் காலனி:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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229 229 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சாவக்

காட்டுபாைளயம்-638460, ேமற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1-எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 11,12,13, சாவக்கட்டுப்பாைளயம்:,2-

எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு12, ெதற்குவதீி:,3-எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 11, ெசட்டிகாடு:,4-எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 11, 

அம்மன்ேகாவில்வதீி:,5-எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 13, பைழயகிணறு 

வதீி: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,குப்பிபா

ைளயம்-638458, ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற

1-எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, பழனிக்கவுண்டன் புதூர்:,2-

எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, 

குப்பிபாைளயம்,ெபா.கவு.வலசு,அரு.ெதரு, மணியம்பாைளயம:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,குப்பிபா

ைளயம்-638458, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் இடதுபக்க அைற

1-எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, கா.பா.அரு.வதீி, குப்பிபாைளயம் 

வடக்கனூர்:,2-எம்மாம்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, குப்பிபாைளயம்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சின்ன

ெசட்டிபாைளயம்-638460, கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்க 

1-ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, கருக்கம்பாைளயம்:,2-

ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, சின்னெசட்டிபாைளயம்:,3-

ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபrயெசட்டிபாைளயம் வார்டு 4:,999-அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ைதலா

ம்பாைளயம்-638460, வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற

1-ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ைதலாம்பாைளயம்:,2-

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

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,மைலய

ப்பாைளயம்-638460, ேமற்குப் பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பக்கம்

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

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

235 235 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,மைலய

ப்பாைளயம்-638460, ேமற்குப் பார்த்த 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க அைற

1-ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, மைலயப்பாைளயம்:,2-ஒழலக் 

ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ஒழலக் ேகாவில்:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,மைலய

ப்பாைளயம்-638460, வடக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

1-ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, நல்லகட்டிபாைளயம்:,2-

ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, பிள்ைளயார்ேகாவில் வதீி:,3-

ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ெபாம்மிஅம்மன்ேகாவில் வதீி:,4-

ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, மைலயபாைளயம்:,5-ஒழலக்ேகாவில் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, மைலயப்பாைளயம் 2:,6-ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 4, நல்லெசட்டிபாைளயம்:,7-ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, 

ெசல்லாண்டம்பாைளயம்:,8-ஒழலக் ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, 

முத்துக்கவுண்டம் பாைளயம்:,9-ஒழலக் ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, 

கrச்சி பாைளயம்:,10-ஒழலக் ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, 

ெகாமாரபாைளயம்:,11-ஒழலக்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ெசல்லாண்டாம் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஆலாம்

பாைளயம்-638458, ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டு கட்டிடம்

1-கடெசல்லிபாைளயம் (வ.கி)  ேகாசனம் (ஊ) வார்டு 4, கடெசல்லிபாைளயம்:,2-

ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, தீத்தாம்பாைளயம்:,3-ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 4, ஆலாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ஆலாம்

பாைளயம்-638458, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ேமட்டுவளவு:,2-ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 4, திருமநாதம்பாைளயம்:,3-ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, 

திட்டமைல, ெவங்கிட்டிபாைளயம் பன்னிமைட:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெபாத்

தபாைளயம்-638458, வடக்கு பார்த்த 

ர் ட் ம்

1-ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, காந்தி நகர்:,2-ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

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

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

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

1 2 3 4 5

240 240 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெபாத்

தபாைளயம்-638458, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ெதாட்டியங்கைர:,2-ேகாசனம் (வ.கி) மற்றும் 

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

பருத்திக்காட்டுேமடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெவள்

ளேகாயில்பாைளயம்-638458, ேமற்கு 

பார்த்த வட பகுதி தார்சு கட்டிடம்

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெவள்

ளேகாயில்பாைளயம்-638458, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்குப் 

1-ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேக. ேமட்டுப்பாைளயம்:,2-ேகாசணம் (வ.கி) 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சங்கம்

பாைளயம்-638458, ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

1-ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, இந்திரா நகர்:,2-ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 1, கும்மக்காளி பாைளயம்:,3-ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, 

ெசாட்ைடேமடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சங்கம்

பாைளயம்-638458, ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி

1-ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ராயர் பாைளயம்:,2-ேகாசணம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, சங்கம்பாைளயம்:,3-ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, 

நஞ்சப்பகவுண்டனூர்:,4-ேகாசணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, சுண்டேமடு:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,குரு

மந்தூர்-638457, ேமற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் மத்திய அைற

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

மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3, குருமந்தூர் அrசன காலனி:,3-குருமந்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிளாக் 3, குருமந்தூர் அrசன காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,குரு

மந்தூர்-638457, ெதற்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் வடக்குப்பகுதி

1-குருமந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்1, ஆயிபாைளயம்:,2-குருமந்தூர்(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பிளாக் 3, குருமந்தூர்அrசனகாலனி, குருமந்தூர்பணியாள்காலனி:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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247 247 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமாளபாைளய

ம்(குருமந்தூர்)-638457, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

1-குருமந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4, நடுப்பாைளயம்:,2-குருமந்தூர்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, மூணாம்பள்ளிப்புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமாளபாைளய

ம்(குருமந்தூர்)-638457, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1-குருமந்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 5, ேமாளபாைளயம்:,2-குருமந்தூர்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, குருமந்தூர்:,3-குருமந்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, 

முத்துக்கவுண்டன்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெசம்மா

ண்டம்பாைளயம்-638453, வடக்குப் 

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கிழக்குப் 

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

மற்றும் (ஊ), அண்ணா நகர் (அrசனகாலனி)வார்டு 2:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாமக்க

ல்பாைளயம்-638453, வடக்கு பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் ேமற்கு 

1-அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நாமக்கல் பாைளயம் வார்டு 11:,2-அயலூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), ெபாம்மளாபாைளயம் வார்டு 12:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி, 

கூைளமூப்பனூர்-638453, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பக்க 

1-அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அயலூர் வார்டு 13:,2-அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

குமரன் புதூர் வார்டு 14:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,மல்லி

பாைளயம்-638453, வடக்குப் பார்த்த 

ர் ட் ம்

1-அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மல்லிபாைளயம் வார்டு 7,8:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெவள்

ைளயகவுண்டன்புதூர்-638453, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பக்க 

1-அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எல்லப்பாைளயம் வார்டு 4:,2-அயலூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), ெவள்ைளயண்ணன் புதூர் வார்டு 5:,3-அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

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

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

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

1 2 3 4 5

254 254 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,பாலப்

பாைளயம்-638453, ெதற்குப்பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி 

1-அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாலப்பாைளயம் வார்டு 9:,2-அயலூர்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), நrக்குட்ைட வார்டு 10:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அக்க

ைரப்பாைளயம்-638110, கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1-தாழ்குனி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, தாழ்குனி பிளாக்1:,2-தாழ்குனி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), புளியம்பாைளயம் காட்டுபாைளயம் வார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அக்க

ைரப்பாைளயம்-638110, வடக்குப் 

ர்த் ர் ட் ம்

1-தாழ்குனி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

புளியக்காட்டுச்சாைல,குதிைரக்கல்பாைளயம்வார்டு3:,2-தாழ்குனி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

ம் ர்டு ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,தீத்தாம்

பாைளயம்-638110, வடக்குப் பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1-சின்னாrபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ), அரசன்குட்ைட புதூர் வார்டு4:,2-

சின்னாrபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ), தீத்தாம்பாைளயம்வார்டு5:,3-

சின்னாrபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ), கருதாம்பாடிபுதூர் வார்டு6:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காளியப்

பம்பாைளயம்-638110, வடக்குப் பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-ஆவலாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4, வrீயன் 

கிணத்துப்பாைளயம்:,2-ஆவலாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4, 

நடுவளவு, கம்பன் நகர், எரப்பநாயக்கர் வலசு:,3-ஆவலாம்பாைளயம் (வ.கி)  

ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4, மாமரத்துப்பாைளயம்:,4-ஆவலாம்பாைளயம் (வ.கி)  

ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4  ேமட்டுக்காடு: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,காளியப்

பம்பாைளயம்-638110, கிழக்கு பார்த்த 

ஒட்டு கட்டிடம்

1-ஆவலாம்பாைளயம்(வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4, காளியப்பம்பாைளயம்,  

சின்னக்காளியப்பம்பாைளயம்:,2-ஆவலாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) 

வார்டு4, ஆrயன் காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்:

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

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

1 2 3 4 5

260 260 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நிச்சாம்

பாைளயம்-638110, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு12, நிச்சாம்பாைளயம்:,2-

நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு13, கள்ளியம்பாைளயம்:,3-

நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு14, சுள்ளிக்கரடு:,4-

நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு15, தண்ணர்பந்தல் 

பாைளயம்: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நிச்சாம்

பாைளயம்-638110, ெதற்கு பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1-நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு16, பூச்சநாயக்கன் 

பாைளயம்:,2-நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு17, 

ெகாளத்துப்பாைளயம்:,3-நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு18, 

பனங்காட்டுபாைளயம்:,4-நிச்சாம்பாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு19, 

சூrயம்பாைளயம்: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெசாக்கு

மாrபாைளயம்-638110, கிழக்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-சின்னாrபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ), ெசாக்குமாrபாைளயம் 

வார்டு1,2:,2-சின்னாrபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ, பூசாrபாைளயம் 

வார்டு3:,3-சின்னாrபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ), பாப்பான்ேதாட்டம் 

வார்டு7:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகட்டிச்

ெசவியூர்-638110, கிழக்குப்பார்த்த 

ெதற்கு பகுதி கட்டிடம்

1-சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ), லட்சுமாயிபுதூர் வார்டு13:,2-

சாந்திபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ), பள்ளிப்பாைளயம் வார்டு26:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகட்டிச்

ெசவியூர்-638110, ெதற்குப்பார்த்த தார்சு 

ட் ம்

1-சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு5, ெகட்டிச்ெசவியூர்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

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

1 2 3 4 5

265 265 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெகட்டிச்

ெசவியூர்-638110, ேமற்குப்பார்த்த 

தார்சு வடக்கு கட்டிடம்

1-சாந்திபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ), ெகட்டிச்ெசவியூர் வார்டு 27:,2-

சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு5, வ.காடு, ஓ.காடு, பா.காடு, 

கு.காடு, கும்மிப்பைன:,3-சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு5, 

ேவப்பம்பாைளயம்:,4-சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4, 

ெசஞ்ெசல்லிபாைளயம்:,5-சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4, 

அண்ணாநகர்:,6-சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4, 

அம்மாைசமூப்பனூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நீலாம்

பாைளயம்-638110, கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

1-சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4, நீலாம்பாைளயம்:,2-

சாந்திபாைளயம் (வ.கி)  ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) வார்டு4, க.பாைளயம், 

மணிக்காட்டுப்புதூர், காந்தி நகர்:,3-சாந்திபாைளயம் (வ.கி) ெகட்டிச்ெசவியூர் (ஊ) 

வார்டு4, மணிக்காட்டுப்புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சாணார்

பாைளயம்-638456, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம்

1-ெகாளப்பலூர்  (ேப), சாணார்பாைளயம் வார்டு 8:,2-ெகாளப்பலூர்  (ேப), 

சாணார்பாைளயம் அrசன காலனி வார்டு 8:,3-ெகாளப்பலூர்  (ேப), 

கல்லுமைடப்பாைளயம் வார்டு 8:,4-ெகாளப்பலூர்  (ேப), ேமாளகக்வுண்டன்பாைளயம் 

வார்டு 9:,5-ெகாளப்பலூர்  (ேப), அம்புேராஸ் வதீி வார்டு 9:,6-ெகாளப்பலூர்  (ேப), 

ேகாபி தாராபுரம் ெமயின் ேராடு வார்டு 10:,7-ெகாளப்பலூர்  (ேப), தவுடம்பாைளயம் 

வார்டு 9:,8-ெகாளப்பலூர்  (ேப), அரசப்ப வதீி வார்டு 9:,9-ெகாளப்பலூர்  (ேப), 

திருமைல வதீி வார்டு 9:,10-ெகாளப்பலூர்  (ேப), ெகாளப்பலூர்  வார்டு 9,10:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

268 268 ெசயிண்ட்ேமrஸ்உயர்நிைலப்பள்ளி,

ெகாளப்பலூர்-638456, ெதற்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி 1வதுஅைற

1-ெகாளப்பலூர்  (ேப), நம்பியூர் ேராடு வார்டு 12:,2-ெகாளப்பலூர்  (ேப), 

விேவகானந்தர் வதீி வார்டு 12:,3-ெகாளப்பலூர்  (ேப), ெமய்யப்பன் வதீி வார்டு 13:,4-

ெகாளப்பலூர்  (ேப), காமராஜர் வதீி வார்டு 12:,5-ெகாளப்பலூர்  (ேப), குமாரசாமி வதீி 

வார்டு 12:,6-ெகாளப்பலூர்  (ேப), பாண்டியன் வதீி வார்டு 12:,7-ெகாளப்பலூர் (ேப), 

குழந்ைதேவல் வதீி வார்டு 13:,8-ெகாளப்பலூர் (ேப), பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி 

வார்டு 12:,9-ெகாளப்பலூர்  (ேப), ராஜ வதீி வார்டு 13:,10-ெகாளப்பலூர்  (ேப), ஆசாr 

வதீி வார்டு11:,11-ெகாளப்பலூர்  (ேப), ேநரு வதீி வார்டு12:,999-அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ெசயிண்ட்ேமrஸ்உயர்நிைலப்பள்ளி,

ெகாளப்பலூர்-638456, ெதற்கு பார்த்த 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி 2வதுஅைற

1-ெகாளப்பலூர்  (ேப), மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி வார்டு 11:,2-ெகாளப்பலூர்  (ேப), 

திருவள்ளுவர் வதீி வார்டு 11:,3-ெகாளப்பலூர்  (ேப), எல்.எம்.காலனி வார்டு 7:,4-

ெகாளப்பலூர்  (ேப), ெபருந்துைற ேராடு வார்டு 7:,5-ெகாளப்பலூர்  (ேப), மூப்பன் 

சாைல வார்டு 7:,6-ெகாளப்பலூர்  (ேப), நாகப்பகவுண்டனூர் வார்டு10:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்  அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ெசயிண்ட்ேமrஸ்உயர்நிைலப்பள்ளி,

ெகாளப்பலூர்-638456, ெதற்குப் பார்த்த 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்க 3வது அைற

1-ெகாளப்பலூர் (ேப), மாக்கினாங்ேகாம்ைப ேராடு வார்டு 15:,2-ெகாளப்பலூர்   (ேப), 

ெகாத்துக்காரர் வதீி வார்டு 7:,3-ெகாளப்பலூர்  (ேப), காமராஜ் ெதரு வார்டு 12:,4-

ெகாளப்பலூர்  (ேப) (சி.சி.ஊ), நம்பியூர் ேராடு வார்டு 12:,5-ெகாளப்பலூர்  (ேப), 

ெகாளப்பலூர்  வார்டு 6,7,12:,6-ெகாளப்பலூர்  (ேப), ஜி.டி.ேராடு வார்டு 11:,7-

ெகாளப்பலூர்  (ேப)  ேகாபி தாராபுரம் ேராடு வார்டு11: 999அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ெசயிண்ட்ேமrஸ்உயர்நிைலப்பள்ளி,

ெகாளப்பலூர்-638456, ெதற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 4வது அைற

1-ெகாளப்பலூர்  (ேப), ேகாபி தாராபுரம் ேராடு வார்டு6:,2-ெகாளப்பலூர்  (ேப), 

அருவங்ெகாைர வார்டு 14,15:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

1 2 3 4 5

272 272 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி, 

காமராஜ் நகர்-638456, கிழக்குபார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு  பகுதி

1-ெகாளப்பலூர்  (ேப), நாகேதவம்பாைளயம்  ேராடு வார்டு 1:,2-ெகாளப்பலூர்  (ேப), 

வரப்பாைளயம் வார்டு 15:,3-ெகாளப்பலூர்  (ேப), ேகாபி தாராபுரம் ேராடு வார்டு1:,4-

ெகாளப்பலூர்  (ேப), பச்சியப்பன் வதீி வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி, ஓடக்காட்டூர்-

638456, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி அைற

1-ெகாளப்பலூர்  (ேப), பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி வார்டு 1:,2-ெகாளப்பலூர் (ேப), 

எலந்ைதக்குட்ைட ெதரு வார்டு 1:,3-ெகாளப்பலூர் (ேப), பாட்டப்பன் வதீி வார்டு 2:,4-

ெகாளப்பலூர்  (ேப), முத்துக்குமரன் வதீி வார்டு 2:,5-ெகாளப்பலூர்  (ேப), 

அங்கம்பாைளயம் ேராடு வார்டு 2:,6-ெகாளப்பலூர்  (ேப), கவுண்டன் ேதாட்டம் 

வார்டு 15:,7-ெகாளப்பலூர்  (ேப), கைரயப்பாைளயம் வார்டு 3:,8-ெகாளப்பலூர்  

(ேப))வார்டு 2, ேபாக்குவரத்து நகர் ஏ ைடப் வடுகள்:,9-ெகாளப்பலூர்  (ேப)) வார்டு 2, 

ேபாக்குவரத்து நகர் பிைடப் வடுகள்:,10-ெகாளப்பலூர்  (ேப) வார்டு 2, ேபாக்குவரத்து 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி, ஓடக்காட்டூர்-

638456, ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு 

கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற

1-ெகாளப்பலூர்  (ேப), ேமட்டு வளவு வார்டு 3,4:,2-ெகாளப்பலூர்  (ேப), கும்மிகருக்கு 

வார்டு2:,3-ெகாளப்பலூர்  (ேப), கைரயப்பாைளயம்ேராடு வார்டு 3:,4-ெகாளப்பலூர்  

(ேப), ஜி.டிேராடு மின்வாrயகுடியிருப்பு வார்டு 6:,5-ெகாளப்பலூர்  (ேப) வார்டு 5,15, 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி, ஓடக்காட்டூர்-

638456, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

1-ெகாளப்பலூர்  (ேப) வார்டு 4, ெசட்டியாம்பாைளயம்:,2-ெகாளப்பலூர்  (ேப) 

வார்டு2,5,6,15, ேகாபிதாராபுரம்ேராடு:,3-ெகாளப்பலூர்  (ேப), குமரன் காலனி வார்டு 5:,4-

ெகாளப்பலூர்  (ேப), வடக்குத்ேதாட்டம் வார்டு15:,5-ெகாளப்பலூர்  (ேப), 

வரப்பாைளயம் வார்டு 15:,6-ெகாளப்பலூர்  (ேப), புதியாம்பதி வார்டு 4:,999-அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெபr

யெகாரவம்பாைளயம்-638476, ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுக் 

1-நாகேதவம் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெகாரவம்பாைளயம் அrசனத்ெதரு 

வார்டு2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

277 277 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாகேத

வம்பாைளயம்-638476, ேமற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க 

1-நாகேதவம் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), உளியங்காட்டுர், நா.பாைளயம், 

ெவ.பrச்சியூர்வார்டு3:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,நாகேத

வம்பாைளயம்-638476, ேமற்கு பார்த்த 

ஒட்டு கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க 

1-நாகேதவம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசட்டியாம்பாைளயம்வார்டு 3:,2-

நாகேதவம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நாகேதவம்பாைளயம்வார்டு 3:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,அய்யம்

புதூர்-638476, கிழக்குப்பார்த்த 

கட்டிடத்தின் வடபகுதி

1-நாகேதவம் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அய்யம்புதூர்வார்டு 2:,2-

நாகேதவம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ெவள்ைளயங்காட்டுப்புதூர்வார்டு 2:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ெபr

யெகாரவம்பாைளயம்-638476, ெதற்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்குப் 

பகுதி 8ம் வகுப்பு

1-நாகேதவம் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ச.பாைளயம், குப்பநாயக்கனூர், 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,வண்

ணான்துைரப்புதூர்-638476, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க 

1-நாகேதவம் பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வண்ணான்துைரப்புதூர், 

ேமற்குப்புதூர்வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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1 2 3 4 5

282 282 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,மணியகாரன்பு

தூர்-638054, வடக்கு பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற

1-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, நாகேதவம்பாைளயம் ேராடு:,2-சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, நஞ்சப்பா ெதரு:,3-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, 

மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,4-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, சந்திரன் வதீி:,5-

சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ெவள்ைளயப்பன் வதீி:,6-சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு1, கவுந்தபாடி ேராடு:,7-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, 

நாகப்பன் வதீி:,8-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ெநடுஞ்ெசழியன் வதீி:,9-

சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, கட்டெபாம்மன் வதீி:,10-சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு3  ரங்கப்பன் வதீி: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,மணியகாரன்பு

தூர்-638054, ெதற்கு பார்த்த தார்சு 

கிழக்கு பக்க அைற

1-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசட்டியாம்பாைளயம் ேராடு வார்டு3:,3-சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, குள்ளமாரன் வதீி:,4-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு1, பழனியப்பன் வதீி:,5-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, கருணாநிதி 

ேராடு:,6-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ராஜாஜி வதீி:,7-சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு1, அண்ணா வதீி:,8-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, 

அம்ேபத்கார் வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,2-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி,மணியகாரன்பு

தூர்-638054, கிழக்கு பார்த்த 

ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற

1-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1, எம்.ஜி.ஆர் வதீி:,2-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு1, ெபrயண்ணன் வதீி:,3-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, பாரதியார் 

வதீி:,4-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ெபrயார் வதீி:,5-சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு2, அருணாசலம் வதீி:,6-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, 

சுப்பராயன் ெதரு  சின்னமூப்பன் புதூர்: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :
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285 285 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கவு

ண்டம்பாைளயம்-638054, கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற

1-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,2-சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, மூேவந்தர் வதீி:,3-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

4, திலகர் வதீி:,4-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ராஜாஜி வதீி:,5-சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, கண்ணகி வதீி:,6-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

4, குமாரசாமி வதீி:,7-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெசல்லப்பன் வதீி:,8-

சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, கஸ்தூrபாய் வதீி:,9-சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, கமலாேநரு வதீி:,10-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, 

வடிேவல் நாடார் வதீி: 999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கவு

ண்டம்பாைளயம்-638054, ெதற்கு 

பார்த்த ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, அருணாசல வதீி:,2-சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெசங்ககாளியப்ப வதீி:,3-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

4, ராமப்பன் வதீி:,4-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, தாந்ேதாணியப்பன் வதீி:,5-

சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெசன்னிமைல வதீி:,6-சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, அங்கப்பன் வதீி:,7-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, 

மைலயப்பன் வதீி:,8-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, சின்னப்பகவுண்டர் 

வதீி:,9-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, அம்மாைசயப்பன் வதீி:,10-சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, காளியண்ணன் வதீி:,11-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 5, ராமசாமி வதீி:,12-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ஆறுமுகம் 

வதீி:,13-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, குமரப்பா வதீி:,14-சிறுவலூர் (வ.கி) 
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287 287 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கவு

ண்டம்பாைளயம்-638054, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 

ெதற்கு பக்க அைற

1-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, எம்.ஜி.ஆர்.நகர்:,2-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு2, ெபrயசாமி வதீி:,3-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, பிள்ைளயார் 

ேகாவில் வதீி:,4-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ராமப்பன் வதீி:,5-சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ெபrயண்ணன் வதீி:,6-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு2  ெகாத்துக்காரன் வதீி: 999அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
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288 288 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,கவு

ண்டம்பாைளயம்-638054, கிழக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு அைற 

(தைலைம ஆசியார் அைற அருகில் )

1-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5, கிருஷ்ணசாமி வதீி:,2-சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு5, மாrயம்மன் ேகாவில் வதீி:,3-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு5, ராக்கியண்ணன் வதீி:,4-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5, கருப்புசாமி 

ேகாவில் வதீி:,5-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5, பழனியப்பன் வதீி:,6-

சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5, பைசயப்பன் வதீி:,7-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு5, நாட்ராயன் வதீி:,8-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5, சாஸ்திr 

வதீி:,9-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5, ேசவுகம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு 

Ü¬ùî¢¶ 
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289 289 சி.எஸ்.ஜ.நடுநிைலப்பள்ளி,சிறுவலூர்-

638054, ெதற்கு பார்த்த தார்சு ேமற்கு 

பக்க கட்டிடம்

1-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, கவுந்தப்பாடி ெமயின் ேராடு:,2-சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ெமயின் ேராடு:,3-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

3, கைலவாணர் வதீி:,4-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, அண்ணா வதீி:,5-

சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, காந்திஜி வதீி:,6-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3, காமராஜர் வதீி:,7-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, சிதம்பரனார் 

வதீி:,8-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேநரு வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் 
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290 290 சி.எஸ்.ஜ.நடுநிைலப்பள்ளி,சிறுவலூர்-

638054, ெதற்கு பார்த்த தார்சு கிழக்கு 

பக்க கட்டிடம்

1-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, குமரன் வதீி:,2-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3, சத்தியமூர்த்தி வதீி:,3-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ராணி 

வதீி:,4-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ராதாகிருஷ்ணன் வதீி:,5-சிறுவலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, பிள்ைளயார் ேகாவில் வதீி:,6-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 4, நாவலர் வதீி:,7-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, 

ெவள்ைளயப்பன் வதீி:,8-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, குருசாமி வதீி:,9-

சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, மைலயாண்டி வதீி:,10-சிறுவலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, குட்டியப்பன் வதீி:,11-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, 

கருப்பண்ணன் வதீி:,12-சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, கவுண்டர்காடு:,13-

சிறுவலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, சின்னப்பன் வதீி:,14-சிறுவலூர் (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெவள்

ளாங்ேகாயில்-638054, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

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

கஸ்பா வார்டு 4:,2-ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, 

ெவள்ளாங்ேகாவில் கஸ்பா வடக்கு  வதீி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெவள்

ளாங்ேகாயில்-638054, ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1-ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பள்ளிகூட வதீி ெமயின்ேராடு:,2-

ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, காமராஜர் வதீி:,999-அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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293 293 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெவள்

ளாங்ேகாயில்-638054, ேமற்கு 

பகுதியில் உள்ள ெதற்கு பார்த்த 

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற

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

ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, அண்ணா நகர்:,3-ெவள்ளாங்ேகாவில் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, பாரதியார் நகர்:,4-ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு2, ஆலங்காட்டு ேதாட்டம்:,5-ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, 

காந்தி நகர்:,6-ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ஆைனகிராய்:,7-

ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ெதாண்ணாrபாைளயம்:,999-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

294 294 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,சில்லா

மைட-638054, கிழக்குப் பார்த்த தார்சு 

கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற

1-ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, சில்லாமைட:,2-ெவள்ளாங்ேகாவில் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, சில்லாமைட புதூர்:,3-ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் 

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

அத்திக்காடு:,5-ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, ேவப்பம்பாைளயம்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  :

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295 அங்கன்வாடி ைமயம்,காமராஜ் நகர் 

ெவள்ளாங்ேகாயில்-638054, வடக்கு 

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, புதுேமட்டூர்:,3-ெவள்ளாங்ேகாவில் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, அடிவாரத்ேதாட்டம்:,4-ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு4, காமராஜ் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

296 296 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,ெவள்

ளாங்ேகாயில்-638054, கிழக்குப் பார்த்த 

ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடம் ெதற்குப் 

பகுதியிலிருந்து 5வது அைற

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

ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, குமரன் நகர்:,3-ெவள்ளாங்ேகாவில் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, எல்லப்பாைளயம்:,4-ெவள்ளாங்ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)வார்டு1, ெபருமாள் ேகாவில் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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