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4

ஊ.ஒ.ந.நிப்பள்ளி அருளவாடி638461,

1-அருளவாடி(வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு 1, அருளவாடி:,2-அருளவாடி(வ.கி)

ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் (வலதுபக்கம்)

மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு1, அருளவாடி ஆதிதிராவிடர்காலனி ேமற்கு வதி:,3ீ
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
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5
Ü¬ùî¢¶
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அருளவாடி(வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு1, அருளவாடி ஆதிதிராவிடர்காலனி

2
3

2
3

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

ஊ.ஒ.ந.நிப்பள்ளி அருளவாடி638461,

1-அருளவாடி(வ.கி) மல்லன்குழி(ஊ)வார்டு1, அருளவாடிெசட்டிவதி:,999-அயல்நாடு
ீ

ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் (இடதுபக்கம்)

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ேராமன் கத்ேதாலிக் நிதியுதவி

1-அருளவாடி(வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2, சூைசயபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஆரம்பப்பள்ளி சூைசபுரம்-638461, வடக்கு

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கட்டிடம் இடது புறம்

4

4

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி குருபரகுன்டி638461,

1-அருளவாடி(வ.கி)மல்லன் குழி (ஊ)வார்டு2, ெசாத்தன்புரம்:,2-அருளவாடி (வ.கி)

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2, ெசாத்தன்புரம்:,3-அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)வார்டு2, ஒங்கன்புரம்:,4-அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2,

5

6

5

6

ேராமன் கத்ேதாலிக் நிதியுதவி

குருபரஹிண்டி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
1-அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2, பீமராஜநகர்:,2-அருளவாடி (வ.கி)

ஆரம்பப்பள்ளி சூைசபுரம்-638461, வடக்கு

மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2, சூைசயபுரம் ேமற்கு வதி:,3-அருளவாடி
ீ
(வ.கி) மல்லன்குழி

பார்த்த கட்டிடம் வலது புறம்

(ஊ)வார்டு2, சூைசயபுரம் கிழக்கு வதி:,4-அருளவாடி
ீ
(வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு2,

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு3, ெமட்டல்வாடி லிங்காயத்து வதி:,2ீ

ெமட்டல்வாடி638461, வடக்கு பார்த்த

அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி (ஊ)வார்டு3, ெமட்டல்வாடி ஆதிதிராவிடர்காலனி

ட்

ம்

ப்

ம்

ேதாட்டசாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ே ற்

ல்

டு

ழ்

க்
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1-அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி(ஊ)வார்டு3, ெமட்டல்வாடி ஆதிராவிடர்காலனி

ெமட்டல்வாடி638461, வடக்கு பார்த்த

கிழக்கு:,2-அருளவாடி (வ.கி) மல்லன்குழி(ஊ)வார்டு3, ெமட்டல்வாடிஒசூர்:,999-

கட்டிடம் இடது புறம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி மல்லன்குழி-

1-மல்லன்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 5, மல்லன்குழி லிங்காயத்து வதி:,2ீ

638461, கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

மல்லன்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு5, மல்லன்குழி குரும்பர் வதி:,3ீ

வலது புறம்

மல்லன்குழி(வ.கி) மற்றும்

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி தாளவாடி638461,

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

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது

மற்றும் (ஊ)வார்டு 2, பூேஜகவுண்டர் வதி:,3-தாளவாடி
ீ
(வ.கி) மற்றும்

பக்கம்

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

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி தாளவாடி638461, ெதற்கு

1-தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

தாளவாடி638461,

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு

12

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

தாளவாடி638461,

Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி)

(ஊ)வார்டு 2,

(ஊ)வார்டு 1, முஸ்லிம் வதி:,2-தாளவாடி
ீ
(வ.கி) மற்றும்

(ஊ)வார்டு2, தலமைல ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்
(வ.கி) மற்றும்

(ஊ)வார்டு 1, தாளவாடி புது குரும்பர் வதி:,2-தாளவாடி
ீ

(ஊ)வார்டு 1, குரும்பர் வதி:,3-தாளவாடி
ீ
(வ.கி) மற்றும்

1-தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்

Ü¬ùî¢¶
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(ஊ)வார்டு5, மல்லன்குழி ஆதிதிராவிடர் காலனி:,999-

1, மராட்டிவதி:,4-தாளவாடி
ீ
(வ.கி) மற்றும்

பக்கம்

12

5

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

11
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(ஊ)வார்டு

Ü¬ùî¢¶
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(ஊ)வார்டு 2, லிங்காயத் வதி:,999ீ

(ஊ)வார்டு 2, நாயக்கர் வதி:,2-தாளவாடி
ீ
(வ.கி) மற்றும்

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

(ஊ)வார்டு 1, ஓசூர் ேராடு:,3-தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்

பகுதி

ஒன்றிய ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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(ஊ)வார்டு 1, ஊராட்சி
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ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி தாளவாடி638461, ேமற்கு

1-தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்

பார்த்த கட்டிடம் நடு பகுதி

மற்றும்

(ஊ)வார்டு 2, முஸ்ஸிம் வதி:,2-தாளவாடி
ீ
(வ.கி)

ெசட்டியார் வதி:,4-தாளவாடி
ீ
(வ.கி) மற்றும்
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15
16
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14
15
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18

19

5

(ஊ)வார்டு 2, லிங்காயத் வதி:,3-தாளவாடி
ீ
(வ.கி) மற்றும்

தாளவாடி
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(ஊ)வார்டு 2,

(ஊ)வார்டு 1,2, குரும்பர் வதி:,5ீ

ீ
(வ.கி) மற்றும்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2, குட்ைட வதி:,6-தாளவாடி

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி தாளவாடி638461, ேமற்கு

(ஊ)வார்டு 2 குயவர் வதி:
ீ 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-தாளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2, பாரதிபுரம்:,2-தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்

பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

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

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கும்டாபுரம்638461,

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-தாளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 3, அrசனகாலனி கும்டாபுரம்:,2-தாளவாடி

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் நடு

(வ.கி) மற்றும்

ி
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கும்டாபுரம் 638461,

க்
ர் ள்
1-தாளவாடி (வ.கி) மற்றும்

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 3, லிங்காயத்வதி
ீ ெதற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி,

க்
ர் ள்
1-ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5, ெதாட்டகாஜனூர்:,2-

ெதாட்டகாஜனூர் 638461, கிழக்கு பார்த்த

ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5, ேதாட்டக்காலனி:,999-அயல்நாடு

(ஊ)வார்டு 2, ேசஷன் நகர்:,999-

(ஊ)வார்டு 3, லிங்காயத்வதி
ீ வடக்கு:,999-அயல்நாடு வாழ்
(ஊ)வார்டு 3, பீேரஸ்வரர்ேகாயில்ெதரு:,2-தாளவாடி

தார்சு கட்டிடம் வலது பக்கம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி,

1-ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5, ெசட்டியார்வதி:,2-ெதாட்டகாஜனூர்
ீ

ெதாட்டகாஜனூர் 638461, கிழக்கு பார்த்த

(வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5, புதுவதி:,3-ெதாட்டகாஜனூர்
ீ
(வ.கி) தாளவாடி

தார்சு கட்டிடம் இடது பக்கம்

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

ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி,

1-ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5, ெதாட்டகாஜனூர்:,2-

ெதாட்டகாஜனூர் 638461, ெதற்கு பார்த்த

ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5, ேகாவில்வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

தார்சு கட்டிடத்தின் வலது

வாக்காளர்கள், -:

பக்கம்
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3
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ஊ ஒ நடுநிைலப்பள்ளி,

1-ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு5, ேதாட்டத்துசாைலகள்:,2-

ெதாட்டகாஜனூர் 638461, ெதற்கு பார்த்த

ெதாட்டகாஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5, தர்மாபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

தார்சு கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி சிக்ககாஜனூர்638461,

1-சிக்காஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 4, சிக்காஜனூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

வடக்கு பார்த்த இடது புற அைற

வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி சிக்ககாஜனூர்638461,

1-சிக்காஜனூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 4, குரும்பர்வதி:,2-சிக்காஜனூர்
ீ
(வ.கி)

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வலது

தாளவாடி (ஊ)வார்டு 4, புதுவதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு

பக்க அைற

வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,

1-மரூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 5, கிrபுரம்:,2-மரூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு

மகாராஜன்புரம்638461, கிழக்கு பார்த்த

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

ட்
த் ின் இ
க் ம்
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,

1-மரூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 3, மரூர்:,2-மரூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 3,

மகாராஜன்புரம்638461, வடக்கு பார்த்த

மகாராஜன்புரம்:,3-மரூர் (வ.கி) தாளவாடி (ஊ)வார்டு 3, பள்ளிவளாகம்:,4-மரூர் (வ.கி)

தார்சு கட்டிடம்

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

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, ேகர்மாளம் 638401,

1-திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம்

ெதற்கு பார்த்த ைமயக்கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

ம்
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி பூதாளபுரம் 638401,

1-திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம்

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

ேகர்மாளம் (ஊ)வார்டு 1, தலுதி:,3-திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம் (ஊ)வார்டு 1,

வலது பக்கம்

ஒருத்தி:,4-திங்களுர்(வ.கி) ேகர்மாளம் (ஊ)வார்டு 1, வி.எம்.ெதாட்டி:,999-அயல்நாடு
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(ஊ)வார்டு 1, ேகர்மாளம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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(ஊ)வார்டு 1, பூதாளபுரம்:,2-திங்களுர்(வ.கி)
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, ேகர்மாளம் 638401,

1-திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம் (ஊ) வார்டு 1, சிக்குனிேசபாைளயம்:,2-திங்களுர் (வ.கி)

ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் இடதுபக்கம் ேகர்மாளம் (ஊ)வார்டு 1, ேஜாகிகவுண்டனூர்:,3-திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம்
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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(ஊ)வார்டு 1, ேஜ.ஆர்.எஸ்.புரம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

28

28

அரசு பழங்குடியினர் உண்டு

1-திங்களுர் (வ.கி) ேகர்மாளம் (ஊ)வார்டு 1, கானாக்கைர:,999-அயல்நாடு வாழ்

உைறவிடப்பள்ளி கானக்கைர 638401,

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

வடக்கு

29
30

31

32
33

29
30

31

32
33

Ü¬ùî¢¶
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பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ேகாட்டமாளம்-

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

638401, வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

க் ம்
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

காடுபசுவன்மாளம்638401, ேமற்கு

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

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் இடது

ேபடர்பாைளயம்:,4-திங்களூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, காடட்டி:,5-திங்களூர் (வ.கி)

பக்கம்

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

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி காடுபசுவன்மாளம்

1-திங்களூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

வார்டு1, காடுபசுவன்மாளம்:,2-திங்களூர் (வ.கி)

638401, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

மற்றும்(ஊ) வார்டு1, நீர்குண்டி:,3-திங்களூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

சிக்குநந்தி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி சுஜில்கைர-638401, 1-திங்களூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு1, சிலுமித்ெதட்டி:,2-திங்களூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)
வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

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

இ
க் ம்
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி இக்கலூர்638401,

க்
ர் ள்
1-இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, இக்கலூர் அம்ேபத்கார் காலனி:,2-

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, இக்கலூர் அrசன காலனி:,3-இக்கலூர்(வ.கி)
மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, இக்கலூர் நாயக்கர் வதி:,4-இக்கலூர்(வ.கி)
ீ
மற்றும்(ஊ) வார்டு
1, இக்கலூர் பாலபடுைக:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 5 of 54
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி இக்கலூர்638401,

1-இக்கலூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

வார்டு1, லிங்காயத் வதி:,2-இக்கலூர்(வ.கி)
ீ

வடக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, இக்கலூர்காளிபுரம்ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

35

35

ஊ.ஓ.ஆரம்பபள்ளி சிக்கஹள்ளி638461,

1-இக்கலூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, சிக்கஹள்ளி அrசன வதி:,2-இக்கலூர்(வ.கி)
ீ

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, சிக்கஹள்ளி ேமல் வதி:,3-இக்கலூர்(வ.கி)
ீ
மற்றும்(ஊ) வார்டு
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3, சிக்கஹள்ளி கீ ழ் வதி:,4-இக்கலூர்(வ.கி)
ீ
மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, சிக்கஹள்ளி
மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, சிக்கஹள்ளி குரும்பர் வதி:,999ீ
நாயக்கர் வதி:,5-இக்கலூர்(வ.கி)
ீ

36

36

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி கரளவாடி638461, கிழக்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-கரளவாடி (வ.கி) திகினாைர (ஊ) வார்டு 1, லிங்காயத் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

37

37

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி கரளவாடி 638461, வடக்கு 1-திகினாைர (ஊ)கரளவாடி(வ.கி) வார்டு 1, மrயபுரம்:,2-திகினாைர

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

(ஊ)கரளவாடி(வ.கி) வார்டு 1, பாைரயூர்:,3-திகினாைர (ஊ)கரளவாடி(வ.கி) வார்டு 1,

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

ஆதிதராவிடர் காலனி:,4-திகினாைர (ஊ)கரளவாடி(வ.கி) வார்டு 1,

38
39
40

38
39
40

ேதாட்டசாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி திகினாைர638461, ேமற்கு

1-திகினாைர(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2,3,4, ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி திகினாைர638462, கிழக்கு

1-திகினாைர (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3,4, லிங்காயத்து ெதரு:,2-திகினாைர (வ.கி)

பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3,4, நாயக்கர் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி திகினாைர638461, வடக்கு

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-திகினாைர (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3,4, நாயக்கர் ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் இடது பக்கம் வாக்காளர்கள், -:
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3

4

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி திகினாைர638462, வடக்கு

1-திகினாைர(வ.கி) மற்றும்(ஊ) )வார்டு 2,3,4, ேதாட்டசாைலகள்:,2-திகினாைர(வ.கி)

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் வலது பக்கம் மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,3,4, லிங்காயத்து ெதரு:,3-திகினாைர (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
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)வார்டு5, மல்குத்தி புரம்:,4-திகினாைர(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5, மல்குத்திபுரம்
ெதாட்டி:,5-திகினாைர(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5, கிருஷ்ணாபுரம்:,999-அயல்நாடு

42

42

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 5, ேபாயர் ெதரு:,2-எரகன ஹள்ளி

எரகனஹள்ளி638461, வடக்கு பார்த்த

(வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 5, லிங்காயத் ெதரு:,3-எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின் இடது

(ஊ) வார்டு 5, வண்ணார் ெதரு:,4-எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 5,

பக்கம்

உப்பிலியெசட்டியார் ெதரு:,5-எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 5,

Ü¬ùî¢¶
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ேதாட்டத்து சாைலகள்:,6-எரகன ஹள்ளி (வ.கி ) திகினாைர (ஊ) வார்டு 5, அrஜன
காலனி (எரகன ஹள்ளி):,7-எரகன ஹள்ளி (வ.கி)திகினாைர (ஊ)வார்டு 5, அனுமன்
ெதாட்டி:,8-எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 5, ேசாளகர் ெதாட்டி:,9எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 5, ேதாட்டச்சாைலகள் ((பசப்பன்

43

43

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

ெ ட்
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 6, லிங்காயத்து ெதரு:,2-எரகன

எரகனஹள்ளி638461, கிழக்கு பார்த்த

ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 6, ேபாயர் ெதரு:,3-எரகன ஹள்ளி (வ.கி)

தார்சு கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

திகினாைர (ஊ)வார்டு 6, வன்னியர் ெதரு:,4-எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர

Ü¬ùî¢¶
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(ஊ)வார்டு6, உப்பிலிெசட்டி வதி:,5-எரகன
ீ
ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு7,
கல்மண்டிபுரம் ேதாட்டசாைலகள்:,6-எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 7,
ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,7-எரகன ஹள்ளி (வ.கி) திகினாைர (ஊ)வார்டு 7, குரும்பர்

44

44

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

ைபயண்ணாபுரம்638461, ேமற்கு பார்த்த

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

ட்டு

ில்

ட்

ம்
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

ைபயண்ணாபுரம்638461, ெதற்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, எத்திக்கட்ைடேராடு:,3-ைபயண்ணபுரம் (வ.கி)

ைமயக்கட்டிடம் வலதுபுறம்

மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, அம்ேபத்கர்காலனி:,4-) ைபயண்ணபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
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வார்டு 1, ஆதிதிராவிடர் காலனி:,5-ைபயண்ணபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,

46

47

48

46

47

48

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி, ைபயண்ணபுரம்638461,

ஓசூர்மாளம் ராம்நகர்: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ைபயண்ணபுரம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு1, காைமயன்புரம்:,2-மாதஹள்ளி ( வ.கி

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் மதிய

)ைபயண்ணபுரம்(ஊ) வார்டு1, மாதஹள்ளி:,3-ைபயண்ணபுரம் (வ.கி)

உணவு கூடம்

மற்றும்(ஊ)வார்டு1, ேஜாேரஒசூர்:,4-ைபயண்ணபுரம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)வரர்டு1,

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி பனகஹள்ளி638461,

தமிழ்புரம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

1-பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,2-

ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல

பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு3, ஆதிதிராவிடர் ெதரு:,999-அயல்நாடு

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி பனகஹள்ளி-638461,

1-பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 3, லிங்காயத்து ெதரு:,2-

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 3, நாயக்கர் ெதரு:,3-

இடதுபுறம்

பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 3, முகமதியர் ெதரு:,4-
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பனகஹள்ளி(வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊவார்டு3, ேதாட்டச்சாைலகள்:,5-பனகஹள்ளி

49
50

49
50

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகட்டவாடி638461,

(வ கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ) வார்டு 3 நrக்குறவர் ெதரு: 999 அயல்நாடு வாழ்
1-ெகட்டவாடி (வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 4, ஜீரஹள்ளி:,2-ெகட்டவாடி (வ.கி)

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ைபயண்ணபுரம் (ஊ) வார்டு 4, சிங்கன்புரம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகட்டவாடி638461,

1-ெகட்டவாடி (வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ) வார்டு 4, ெகட்டவாடி:,999-அயல்நாடு

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 54

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

19 நீ லகிr ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
107 பவானிசாகர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢

1

2

51

51

52

52

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4
1-ெதாட்டமுதுகைர (வ.கி) ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு 3, ெதாட்டமுதுகைர:,2-

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல

ைபயண்ணபுரம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ைபயண்ணபுரம் (ெதாட்டமுதுகைர):,999-

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெகாங்ஹள்ளி (வ.கி)ைபயண்ணபுரம் (ஊ)வார்டு4, ெகாங்ஹள்ளி:,2-ெகாங்ஹள்ளி

மல்ைலயன்புரம்

(வ.கி) ைபயண்ணபுரம்
)ைபயண்ணபுரம்

53

5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகட்டவாடி638461,

638461, ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

53
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(ஊ)வார்டு 3, ெபௗத்தூர்:,3-ெகாங்ஹள்ளி (வ.கி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

ஊ.ஓ.நடுநிைலபள்ளி ஆசனூர்638401,

1-ஆசனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ேகாயில் ஆசனூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ெதற்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்குப் கட்டிடத்தின் அைற எண்.2

54

54

அரசு பழங்குடியினர் உண்டு

1-ஆசனூர்

உைறவிடப்பள்ளி

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ெகேதசால் 638401,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

55
56

55
56

ஊ.ஓ.ஆரம்பப்பள்ளி ஓங்கல்வாடி638401,

1-ஆசனூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ஆசனூர் பங்களா ெதாட்டி:,2-ஆசனூர்

(வ.கி)

ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது

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

க் ம்
ஊ.ஓ.நடுநிைலபள்ளி அேரபாைளயம்

1-ஆசனூர்

638401, வடக்கு பார்த்த தார்சு

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, அேரபாைளயம்:,3-ஆசனூர்

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

புதுெதாட்டி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ெசன்டர் ெதாட்டி:,2-ஆசனூர் (வ.கி)
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(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,
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3

4

59
60

61

62

58

59
60

61

62

5

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ஆசனூர்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, ேகாட்டாைட:,2-ஆசனூர்

ேகாட்டாைட638461, கிழக்கு பார்த்த

வார்டு 4, ஒசட்டி:,3-ஆசனூர்

தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, கள்குச்சி:,5-ஆசனூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4,
பட்டைரெதாட்டி:,6-ஆசனூர்

58
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

ேதவர்நத்தம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, குழியாைட:,4-ஆசனூர்
(வ.கி)

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, உப்பட்டி:,7-ஆசனூர்

மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 புதுக்காடு: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ஆசனூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, சீகட்டி:,2-ஆசனூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, ஒடமந்ைத:,4-ஆசனூர்

638461, கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

4, அட்டபாடி:,3-ஆசனூர்

இடது பகுதி

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

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கீ ழ்மாவள்ளம்-

1-ஆசனூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, கீ ழ்மாவள்ளம்:,2-ஆசனூர்

638461, கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

இ
ி
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, நாயக்கர் வதி
ீ (ெதாட்டபுரம்):,2-தலமைல

ெதாட்டபுரம்638461, கிழக்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, கேனஷ் ேகாயில் ெதரூ

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பக்கம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, ஆதிதிராவிடர் ெதரு (ெதாட்டபுரம்):,999-அயல்நாடு

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, நாயக்கர் வதி
ீ (ெதாட்டபுரம்):,2-தலமைல

ெதாட்டபுரம்638461, கிழக்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ேகாயில் வதி
ீ (ெதாட்டபுரம்):,3-தலமைல

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,2, சீேரகவுன்டன் ஹள்ளி (ெதாட்டபுரம்):,4-தலமைல

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-ெநய்தாளபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ெநய்தாளபுரம் அrசன வதி:,2ீ

(வ.கி)

ெநய்தாளபுரம்638461, கிழக்கு பார்த்த

ெநய்தாளபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, லிங்காயத் வதி:,3-ெநய்தாளபுரம்
ீ

தார்சு கட்டிடம் இடது பக்கம்

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, குரும்பர் வதி:,4-ெநய்தாளபுரம்
ீ
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2,

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

ெதாட்டபுரம்):,3-தலமைல

(வ.கி)

(வ.கி)

ேகாடம்பள்ளிெதாட்டி:,5-ெநய்தாளபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, அள்ளாபுரம்
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(வ.கி)

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, காந்தி நகர் (ெதாட்டபுரம்):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

ெதாட்டி: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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5

அரசு பழங்குடியினர் உண்டு உைறவிட

1-தலமைல

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, ேகாடிபுரம் (ெதாட்டபுரம்):,2-தலமைல

பள்ளி தலமைல-638 461, ேமற்கு பார்த்த

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தார்சு கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

64

64

அரசு பழங்குடியினர் உண்டு உைறவிட

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

பள்ளி ெபஜலட்டி

வார்டு 3, ெபஜலட்டி:,4-தலமைல

பார்த்த

-638 461, ெதற்கு

தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, மாவநத்தம் பாரஸ்டு ெசட்டில்மண்ட்டு:,6தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, ராமர்.அைண பாரஸ்டு ெசட்டில்ெமண்ட்:,999-

65
66
67

68

69

65
66
67

68

69

ஐசிடிஎஸ் குழந்ைதகள் ைமயம்,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு 3, காளிதிம்பம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

காளிதிம்பம்-638461, வடக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஸ்ெ
ஸ் ட்
ம்
ேராமன் கத்ேதாலிக் நிதியுதவி

1-தலமைல (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, முதியனூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஆரம்பப்பள்ளி முதியனூர்-638461,

வாக்காளர்கள், -:

ே ற்
ர்த்
ட்
ம்
கஸ்தூrபாகாந்திஆதாரகல்விபாடசாைல 1-புதுப்பீர்கடவு (வ.கி) மற்றும்(ஊ)
வார்டு1, புதுப்பீர்கடவு

வார்டு 1, புதுப்பீர்கடவு:,2-புதுப்பீர்கடவு

புதுப்பீர்கடவு638451, கிழக்கு பார்த்த

மற்றும்(ஊ)

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பக்கம்

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

கஸ்தூrபாகாந்திஆதாரகல்விபாடசாைல 1-புதுப்பீர்கடவு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
(வ.கி)

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

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

புதுப்பீர்கடவு638451, கிழக்கு பார்த்த

மற்றும்(ஊ)

வார்டு1, ெகம்பாைர:,3-புதுப்பீர்கடவு

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

உப்புப்பள்ளம் பாரஸ்ட் ெசட்டில்ெமண்ட்:,4-புதுப்பீர்கடவு

(வ.கி)

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,

1-புதுப்பீர்கடவு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பசுவபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

பசுவபாைளயம்638451, கிழக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

ட்

ம்
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õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு

2, பட்டரமங்கலம் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.நடு நிைலப் பள்ளி
ர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢

1

2

70

70

71

71

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

ஊ.ஒ.நடு நிைலப் பள்ளி

1-புதுப்பீர்கடவு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பசுவபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

பசுவபாைளயம்638451, ேமற்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

ர்
ட்
ம்
கஸ்தூrபாநிேகதன்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

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

ராஜன்நகர்638451, ேமற்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

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

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

தங்கும் விடுதி கட்டிடத்தின் ெதற்கு

72

72

கஸ்தூrபாநிேகதன்ேமல்நிைலப்பள்ளி,

1-ராஜன்நகர்

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

ராஜன்நகர்638451, ேமற்கு பார்த்த

மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, கஸ்தூr நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கூடுதல் வகுப்பு அைற வடக்குப் பகுதி

73

73

கஸ்தூrபாநிேகதன்ேமல்நிைலப்பள்ளி,ரா 1-ராஜன்நகர்
ஜன்நகர்638451, ேமற்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, ராஜன்நகர் கஸ்பா, அrசன காலனி:,2-

ராஜன்நகர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5, ேதாட்டசாைளகள்:,999-அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தங்கும்விடுதி கட்டிடத்தின் மத்தியபகுதி வாக்காளர்கள், -:

74
75

74
75

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி புதுவடவள்ளி(

1-ராஜன் நகர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, புது வடவள்ளி:,999-அயல்நாடு வாழ்

ேவடன் நகர் )638451, ேமற்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

ர்
ட்
ம்
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-ராஜன் நகர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, புதுக்குய்யனூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ி

புதுவடவள்ளி(ேவடன்நகர் )638451,

வாக்காளர்கள், -:

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

கிழக்கு பார்த்த மத்திய புதிய தார்சு

76

76

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிசிக்கரசம்பாைளயம்63 1-சிக்கரசம்பாைளயம்
8401, கிழக்கு பார்த்த புதிய தார்சு

77

77

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

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ட்
த் ின்
ம்
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிசிக்கரசம்பாைளயம்63 1-சிக்கரசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ேதாட்டச்சாைலகள்:,28401, ெதற்கு பார்த்த புதிய தார்சு
ட்

த் ின்

ம்

சிக்கரசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4,5, சிக்கரசம்பாைளயம்:,999ல்

டு

ழ்

க்

ர் ள்
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢

1

2

78

78

79

79

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

சிக்கரசம்பாைளயம்638401, ெதற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ர்த்
ட்
த் ின் ே ற்
ி
ேராமன்கத்ேதாலிக்கநிதிஉதவிஆரம்பபள்

1-சிக்கரசம்பாைளயம்

ளி,சிக்கரசம்பாைளயம்638401, வடக்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 7, ேதாட்டத்துச்சாைலகள்:,999-

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

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

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

80

80

ேராமன்கத்ேதாலிக்கநிதிஉதவிஆரம்பபள்

1-சிக்கரசம்பாைளயம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

ளி,சிக்கரசம்பாைளயம்638401, வடக்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வார்டு 6, சிக்கரசம்பாைளயம்:,999-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின்

81

82

81

82

ேராமன்கத்ேதாலிக்கநிதிஉதவிஆரம்பபள்

1-சிக்கரசம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 7, பண்ணாr:,2-சிக்கரசம்பாைளயம்

ளி,சிக்கரசம்பாைளயம்638401, வடக்கு

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 7, ேவடர்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

ேராமன்கத்ேதாலிக்கநிதிஉதவிஆரம்பபள்

1-சிக்கரசம்பாைளயம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 7,4, ேதாட்டத்துச்சாைலகள்:,999-

ளி,சிக்கரசம்பாைளயம்638401, கிழக்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

பார்த்த கட்டிடத்தின் அைறஎண்-2

83

84

83

84

ேராமன்கத்ேதாலிக்கநிதிஉதவிஆரம்பபள்

1-சிக்கரசம்பாைளயம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு3, ேதாட்டத்துசாைல:,2-

ளி,சிக்கரசம்பாைளயம்638401, ெதற்கு

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

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

சிக்கரசம்பாைளயம்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி,

1-பட்டவர்த்தி அய்யம் பாைளயம் (வ.கி) சிக்கரம் பாைளயம் (ஊ) வார்டு8,

சிக்கரசம்பாைளயம்638401, ஜவஹர்

பட்டவர்த்தி அய்யம் பாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

சிக்கரசம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

ேவைலவாய்ப்பு திட்ட
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2

85
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3

4

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

5

அரசு ஆண்கள்

1-சத்தியமங்கலம் ந) வார்டு10, பாரஸ்ட் டிப்ேபா கிழக்கு வதி:,2-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந)

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அத்தாணிேராடு

வார்டு10, பாரஸ்ட்டிப்ேபா கிழக்கு வதி
ீ 1 கட்டெபாம்மன் நகர்:,3-சத்தியமங்கலம் (ந)

சத்தி638401, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

வார்டு10, பாரஸ்ட் டிப்ேபா கிழக்கு வதி2:,4-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு10, பாரஸ்ட்

கட்டிடம் 4வது அைற

டிப்ேபா கிழக்கு வதி
ீ கட்டெபாம்மன் நகர்):,5-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு10, பாரஸ்ட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

டிப்ேபா கிழக்கு வதி
ீ (சூrப்பள்ளம்):,6-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10, சூrப்பள்ளம்:,999-

86

87

86

87

ஜான் பிrட்ேடா ஆரம்பபள்ளி, பாரஸ்ட்

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு 5,12, திப்பு சுல்தான் ேராடு:,2-சத்தியமங்கலம் வார்டு-

டிப்ேபா கிழக்கு வதி
ீ சத்தி638401,

5,6,7, தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ

கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க தார்சு

தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ - 6:,4-சத்தியமங்கலம் (ந)வார்டு-5, தண்டு

கட்டிடம் இரண்டாவது அைற

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

டிப்ேபா கிழக்கு வதி
ீ சத்தி638401,

வார்டு6, தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ ராமர் ேகாவில் வதி:,3-சத்தியமங்கலம்
ீ

கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க தார்சு

(ந) வார்டு6, தண்டு மாrயம்மன் ேகாயில் வதி1:,4-சத்தியமங்கலம்
ீ
வார்டு7,

கட்டிடம் முன்றாவது அைற

ீ 2:,5-சத்தியமங்கலம் வார்டு-7, தண்டுமாrயம்மன்
தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதி

ஜான் பிrட்ேடா ஆரம்பபள்ளி, பாரஸ்ட்

--4:,3-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-5,

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு6, பாரஸ்ட் டிப்ேபா வடக்கு வதி:,2-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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ேகாவில் வதி--3:,6-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-7, தண்டு மாrயம்மன் ேகாயில் வதிீ
7:,7-சத்தியமங்கலம் (ந)வார்டு-6, ராமர்ேகாயில் வதி
ீ (தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில்

88

88

அரசு ஆண்கள்

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு8, திரு நீலகண்டர் கல்யாண மண்டப வதி:,2ீ

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அத்தாணிேராடு

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-8, தண்டல் ரகிமான் சந்து:,3-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-8,

சத்தி638401, கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க

அன்ைனய்யன் வதி:,4-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-8, அன்ைனயன் கிழக்கு வதி
ீ :,5-

தார்சு கட்டிடம் முதல் அைற

சத்தியமங்கலம் (ந)வார்டு7, அன்ைனயன் வதி:,6-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு6,
தண்டுமாrயம்மன் ேகாவில் வதி5:,7-சத்தியமங்கலம்
ீ
வார்டு-6, தண்டுமாrயம்மன்
ே

ில்

ீ ி

ல்

டு
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5

ஜான் பிrட்ேடா ஆரம்பபள்ளி, பாரஸ்ட்

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-5, தண்டு மாrயம்மன் ேகாயில் ேமற்கு வதி-:,2ீ

டிப்ேபா கிழக்கு வதி
ீ சத்தி638401,

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு 4, உருைமய்யன் வதி
ீ :,3-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-4,

கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க தார்சு

வரபத்திரசாமி
ீ
ேகாயில் கிழக்கு வதி:,4-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-4,

கட்டிடம் முதல் அைற

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

வதி,சத்தி-638401,
ீ
ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு

வார்டு15, ெபருவாயப்பன் வதி:,3-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-15, ெபrயபள்ளி வாசல்

பக்க தார்சு கட்டிடம் முதல் அைற

வதி:,4-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-15, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு:,5-சத்தியமங்கலம்

முகமதியர் நிதிஉதவிபள்ளி

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-14, ெவங்கடாசலம்ெபrயவதி:,2-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந)

வடக்குேபட்ைடேராடு சத்தி638401,

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

நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, கச்ேசr

1-சத்தியமங்கலம் (ந)வார்டு-15, சுண்ணாம்புக்கார சந்து:,2-சத்தியமங்கலம் (ந)

(ந) வார்டு16, நஞ்சப்பா சந்து:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு

92

93

92

93

ஜான் பிrட்ேடா ஆரம்பபள்ளி, பாரஸ்ட்

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு9, சத்தியமங்கலம்ரூரல் அண்ணாநகர்:,2-

டிப்ேபா கிழக்கு வதி
ீ சத்தி638401,

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு9, சத்தியமங்கலம்ரூரல் இந்திரா நகர்:,3-சத்தியமங்கலம்

கிழக்கு பார்த்த வடக்கு பக்க முதல்

(ந)வார்டு9, சத்திரூரல் ஒட்டகுட்ைட ேராடு:,4-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-9, சத்தி

அைற

ரூரல் இந்திரா நகர்:,5-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-9, சத்தி ரூரல் ஒட்டகுட்ைட

அரசு ஆண்கள்

ேராடு: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-9, சத்தி ரூரல் (அண்ணா நகர்):,2-சத்தியமங்கலம் (ந)

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அத்தாணிேராடு

வார்டு-9, சத்திரூரல் புளியம்ேகாம்ைப ேராடு:,3-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10,

சத்தி638401, கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க

சத்திரூரல் புளியம்ேகாம்ைப ேராடு:,4-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10,

தார்சு கட்டிடம் முன்றாவது அைற

சத்தியமங்கலம் ரூரல் புளியம்ேகாம்ைப ேராடு:,5-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10,
சத்தியமங்கலம் ரூரல் புது வலவு: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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5

அரசு ஆண்கள்

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு10, சத்தி ரூரல் (புளியம்ேகாம்ைப ேராடு):,2-

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அத்தாணிேராடு

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-12, வடக்குப் ேபட்ைட ேராடு:,3-சத்தியமங்கலம் (ந)

சத்தி638401, வடக்கு பார்த்த கட்டிடம்

வார்டு-12, வடக்குப் ேபட்ைட ேராடு

ேமற்கு பக்க வடக்கு பார்த்த முதல்

வார்டு-12, நகராட்சி பாடசாைலவதி:,5-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு12,

அைற

(ந)
நகராட்சி.பா.சாைல வடக்குவதி:,6-சத்தியமங்கலம்
ீ

சாரு ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி

ந்
ெ ங்
ர்
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-16, பத்திரகாளியம்மன்ேகாயில்புதுசந்து:,2-

பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் புது வதி
ீ -

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-16, பத்திரகாளியம்மன் ேகாயில் புது வதி:,3ீ

சத்தி 638401, ெதற்கு பார்த்தகட்டிடம்

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-16, பத்திரகாளியம்மன் ேகாயில் ேமற்கு வதி:,4ீ

கிழக்கு பகுதி முதல் அைற

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-16, பத்திரகாளியம்மன் ேகாயில் வதி:,5-சத்தியமங்கலம்
ீ

ரமணி நிதிஉதவி பள்ளி,

(ந) வார்டு 16 பத்திரகாளியம்மன் ேகாயில் ேமற்கு வதி:
ீ 999 அயல்நாடு வாழ்
1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு20, மத்திமரதுைற வதி:,2-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-20,

ேகாட்டுவராம்பாைளயம்,
ீ
சத்தி-638401,

பைழய தபாலாபீஸ் வதி:,3-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-20, பைழய தபாலாபீஸ்

ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு பக்க இரண்டாம்

வடக்கு வதி:,4-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-20, பைழய தபாலாபீஸ் ெதற்கு வதி-1:,5ீ

அைற தார்சு கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சந்து-1, (ேவளாளர் வதி):,4-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந)
வார்டு-11, அத்தானி ேராடு

ீ
சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-20, பைழய தபாலாபீஸ் ெதற்கு வதி-2:,6-சத்தியமங்கலம்
(ந) வார்டு-20, பைழய தபாலாபீஸ் ெதற்கு வதி-3:,7-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-20,
பைழய தபாலாபீஸ் ெதற்கு வதி-4:,8-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-20, மீ னாட்சியம்மன்
ேகாயில் ேமற்கு வதி:,9-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-20, மத்திமரதுைர வதி:,10ீ
சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-20 ைகக்ேகாளர் வதி:
ீ 999-அயல்நாடு வாழ்
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நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி கச்ேசr வதி
ீ

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-22, ெபrயதபால் ஆபீஸ் ெதற்கு வதி:,2-சத்தியமங்கலம்
ீ

சத்தி 638401, ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு

(ந) வார்டு-22, ெபrயகைட வதி:,3-சக்தி
ீ
நகராட்சி வார்டு-22, ெபrயதபால்ஆபீஸ்

பக்க முதல் தார்சு கட்டிடம்

வதி:,4-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-22, ேவணுேகாபால்சாமி ேகாயில் சந்து:,5-
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5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-22, சிருங்ேகாr மடம் :,6-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-22,
கைடவதி:,7-சத்தியமங்கலம்(ந)வார்டு-22,
ீ
ேவணுேகாபால்சாமி ேகாயில் வதி:,999ீ

98

98

நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி கச்ேசr வதி
ீ

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-22, பிள்ைளயார் ேகாவில் வதி:,2-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந)

சத்தி 638401, ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு

வார்டு21, ெவங்கிடுதாசர் வதி:,3-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-21, காமாட்சியம்மன்

பக்க இரண்டாம் தார்சு கட்டிடம்

ேகாவில் வதி:,4-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-21, பீமர் வதி:,5-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு-21, காமாட்சியர் வதி:,6-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-21, பrசல் துைர சந்து:,7சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-21, பrசல்துைற வதி:,8-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-21,
மீ னாட்சியம்மன் ேகாயில் வதி:,9-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-21, மாமரத்துைர

99

100

99

100

ரமணி நிதிஉதவி பள்ளி,

1-சத்தியமங்கலம் (ந)

ேகாட்டுவராம்பாைளயம்,
ீ
சத்தி-638401,

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-19, முனியப்பன் ேகாயில் வதி
ீ எண் 2:,3-சத்தியமங்கலம்

ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு பக்க முதல்

(ந) வார்டு-19, முனியப்பன் ேகாயில் வதி
ீ எண் 3:,4-சத்தியமங்கலம்(ந) வார்டு-19,

அைற தார்சு கட்டிடம்

வார்டு-19, முனியப்பன் ேகாயில் வதி
ீ எண் 1:,2-

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

நகராட்சி.ஆரம்பப்பள்ளி

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2, ெபrயகுளம்ேராடு (வரதம்பாைளயம்ரூரல்):,2-

ெகாளத்தூர்638401, ெதற்கு பார்த்த

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2, நாடார் காலனி (வரதம்பாைளயம் ரூரல்):,3-

கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பகுதி

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2, ேஜ ேஜ நகர் வரதம்பாைளயம் ரூரல்:,4சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2, ெகாளத்தூர் - வரதம்பாைளயம் ரூரல்:,999-அயல்நாடு
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3

4

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி,

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10, சத்திரூரல் காசிக்காடு:,2-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-

அத்தாணிேராடு சத்தி638401, வடக்கு

11, கச்ேசr வதி
ீ :,3-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-10, சத்தியமங்கலம் ரூரல் அத்தானி

பார்த்த கட்டிடம் கிழக்கு பக்க வடக்கு

ேராடு (காசிகாடு):,4-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-11, அத்தானி ேராடு:,5-சத்தியமங்கலம்

பார்த்த முதல் அைற

(ந) வார்டு-11, அத்தானிேராடு சந்து எண் --- 1 (ராஜீவ் நகர்):,6-சத்தியமங்கலம் (ந)

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி

வார்டு 11 கச்ேசr வதி:
ீ 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-26, ஜல்லிக்குழி ெமயின் ேராடு:,2-சத்தியமங்கலம் (ந)

ரங்கசமுத்திரம் 638402, வடக்கு பார்த்த

வார்டு-26, ஜல்லிக்குழி வதி:,3-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-26, ஜல்லிக்குழி வதி
ீ எண்-

கிழக்கு பக்க தார்சு கட்டிடம் அைற

3:,4-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-26, ஜல்லிக்குழி வதி
ீ எண்-5:,5-சத்தியமங்கலம் (ந)

எண் 11

வார்டு-26, ேதள்கரடு வதி
ீ எண்-1:,6-சத்சியங்கமஙகலம் (ந) வார்டு-26, ேதள்கரடு வதி
ீ
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3:,7-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-26, ேதள்கரடு வதி
ீ எண் 2:,8-சத்தியமங்கலம் (ந)
வார்டு-26, ேதள்கரடு வதி
ீ எண்-4:,9-சத்தியமங்கலம் (ந), பிள்ைளயார்ேகாயில் வதி
ீ

103

103

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-25, பrசில்துைற வதி:,2-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந),

ரங்கசமுத்திரம் 638402, கிழக்கு பார்த்த

பrசில்துைற வதி
ீ வார்டு-25:,3-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-24, ேகாவிந்தராஜபுரம் வதி
ீ

தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

104

105

104

105

வார்டு-26:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி
அைற

Ü¬ùî¢¶
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எண் 1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு27, ைம டி ேராடு:,2-சத்தியமங்கலம் (ந), கரட்டூர் ேராடு

ரங்கசமுத்திரம்638402, கிழக்கு பார்த்த

வார்டு-23:,3-சத்தியமங்கலம் (ந), பாரதி நகர் வார்டு-23:,999-அயல்நாடு வாழ்

வடக்குபக்கம் முதல் தார்சு அைற

வாக்காளர்கள், -:

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-23, ேதள்கரடு காலனி (அண்ணா நகர்):,2-

ரங்கசமுத்திரம் 638402, வடக்கு பார்த்த

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-26, ேதள்கரடு வதி
ீ எண்-5:,999-அயல்நாடு வாழ்

கிழக்கு பக்க தார்சு கட்டிடம் அைற

வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 18 of 54

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

19 நீ லகிr ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
107 பவானிசாகர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢

1

2

106

106

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

107

5

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி ரங்கசமுத்திரம்- 1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு25, திருநகர் காலனி (ேமட்டுபாைளயம் ேராடு):,2638402, கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

107

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

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-25, திருநகர் காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,

முதல் அைற

-:

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு27, ரங்கசமுத்திரம்சந்து எண் 3:,2-சத்தியமங்கலம் (ந),

ரங்கசமுத்திரம் 638402, வடக்கு பார்த்த

ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்4:,3-சத்தியமங்கலம் (ந), ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்6:,4-

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற

சத்தியமங்கலம் (ந), ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்8:,5-சத்தியமங்கலம் (ந),

எண்9

ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்10:,6-சத்தியமங்கலம் (ந), ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்12:,7-
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சத்தியமங்கலம் (ந), ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்13:,8-சத்தியமங்கலம் (ந),
ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்14:,9-சத்தியமங்கலம் (ந), ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்15:,10-

108

109

110

108

109

110

சத்தியமங்கலம் (ந), ரங்கசமுத்திரம் சந்து எண்2:,999-அயல்நாடு வாழ்

முகமதியர் நிதிஉதவிபள்ளி

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-13, பத்திரகாளியம்மான் ேகாயில் கிழக்கு வதி:,2ீ

வடக்கேபட்ைட

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-13, பத்திரகாளியம்மான் ேகாயில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

சத்தி-638401, ெதற்கு

பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு பக்கம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

சாரு ெமட்rகுேலசன்பள்ளி

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-18, ெசௗடம்மன் ேகாயில் சந்து எண் 1:,2-

பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் புது வதி
ீ

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-18, ெசௗடம்மன் ேகாயில் சந்து எண் 2:,3-

சத்தியமங்கலம் 638401, ெதற்கு பார்த்த

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-18, ெசௗடம்மன் ேகாயில் வதி:,4-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந)

தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி முதல்

வார்டு-18, ைரஸ்மில்ேராடு:,5-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு1, கைட வதி(ஐயப்பன்
ீ

அைற
சாரு ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி

நகர்): 6 சத்தியமங்கலம் (ந) ர்டு 18 கைட வதி:
ீ 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-1, எம்.ஜி.ஆர்.நகர்:,2-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-1,

பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் புது வதி
ீ -

ேகாம்புபள்ளம்:,3-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-1, ேகாட்டு வராம்
ீ
பாைளயம் ரூரல்:,4-

சத்தி638401, கிழக்கு பார்த்த

சத்தியமங்கலம்(ந)வார்டு1, தனவாசி ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி முதல் அைற
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3

4
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1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-17, ேதாப்பூர் வதி-1:,2-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-17,

பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் புது வதி
ீ -

ேதாப்பூர் வதி-2:,3-சத்தியமங்கலம்
ீ
(ந) வார்டு-17, ேதாப்பூர் வதி-3:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

சத்தி638401, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின்

வாக்காளர்கள், -:

கிழக்குபக்கம் 2வது அைற

நகராட்சி.ஆரம்பப்பள்ளி

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2, தனவாசி ேராடு (வரதம்பாைளயம்ரூரல்):,2-

ெகாளத்தூர்638401, கிழக்கு பார்த்த

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-3, வரதம் பாைளயம் ரூரல் மாேதஸ்வரப்பன் ேகாயில்

லிட்டில் பிளவர் ெமட்rகுேலசன் பள்ளி

116

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-2, வரதம்பாைளயம் ரூரல்(பாக்யலட்சுமி நகர்):,2சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-3, வரதம் பாைளயம் ரூரல்-வதி
ீ எண்-1:,3-

பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு பக்கம்

சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-3, வரதம் பாைளயம் ரூரல்-தி எண்-2:,4-சத்தியமங்கலம்

முதல் அைற

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேராடு:,3-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-3, வரதம் பாைளயம் ரூரல்
ஓட்டக்குட்ைடேராடு:,4-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-3, வரதம் பாைளயம் ரூரல்

வரதம்பாைளயம் ருரல் 638401, வடக்கு

(ந) வார்டு-3, திப்புசுல்தான் ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-24, எக்ஸ்டன்சன் வதி
ீ எண் 2:,2-சத்தியமங்கலம் (ந)

ரங்கசமுத்திரம் 638402, கிழக்கு பார்த்த

வார்டு-26, எக்ஸ்டன்சன் வதி
ீ

ெதற்கு பக்க தார்சு கட்டிடம் அைற

வதி
ீ எண் 1:,4-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-24, எக்ஸ்டன்சன் வதி
ீ

எண் 12

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

எண் 5:,3-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-24, எக்ஸ்டன்சன்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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எண் 4:,999-

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-25, கூத்தனூர் ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ரங்கசமுத்திரம் 638402, கிழக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம்

116

5

சாரு ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பக்க முதல் அைற

113

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்கு பகுதி அைற

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி

1-சத்தியமங்கலம் (ந) வார்டு-25, ேமட்டுபாைளயம் ேராடு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ரங்கசமுத்திரம் 638402, கிழக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

தார்சு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி அைற
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3

4

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி அங்கணகவுண்டன்

1-மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு 5, காரணச்ேசr:,2-

புதூர்638503, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம்

ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, நஞ்சப்பெசட்டிபுதூர்:,3-மைலயடிபுதூர் (வ.கி)

வலது பக்கம்ஓடுேபாட்ட கட்டிடம்

ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, எம்.ஜி.ஆர் நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி அங்கணகவுண்டன்

1-மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, இந்திரா நகர்:,2-

புதூர்638503, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம்

மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, காமராஜ் நகர்:,3-

இடது பக்கம்

மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, வி.என்.எஸ் நகர்:,4-

Ü¬ùî¢¶
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
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மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, ேதாட்டசாைலகள் ெதற்கு:,5மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, ேதாட்டசாைலகள் வடக்கு:,6மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, நrக்குறவர் காலனி:,999-

119

119

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி அங்கணகவுண்டன்

1-மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமரபாைளயம் (ஊ) வார்டு2,3, ேதாட்டசாைலகள்:,2-

புதூர்638503, கிழக்கு பார்த்த

மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமரபாைளயம் (ஊ) வார்டு2,3, அங்கணகவுண்டன்புதூர்

சிெமன்ட்ஓடுேபாட்டகட்டிடம் இடது

கிழக்கு:,3-மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமரபாைளயம் (ஊ) வார்டு2,3,

பக்கம்

அங்கணகவுண்டன்புதூர் ேமற்கு:,4-மைலயடிபுதூர் (வ.கி) ெகாமரபாைளயம் (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு2,3, அங்கணகவுண்டன்புதூர் அrசன காலனி:,5-மைலயடிபுதூர் (வ.கி)
ெகாமரபாைளயம் (ஊ) வார்டு2,3, அங்கணகவுண்டன்புதூர் ெதற்கு:,999-அயல்நாடு

120

120

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி

1-தாசrபாைளயம்(வகி)ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு1, தாசrபாைளயம் அrசன

அங்கண்ணகவுண்டன்புதூர் 638401,

காலனி கிழக்கு:,2-தாசrபாைளயம்(வகி) ெகாமரபாைளயம் (ஊ) வார்டு1,

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

தாசrபாைளயம் ஊர்:,3-தாசrபாைளயம் (வகி)ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு1,
தாசrபாைளயம் அrசன காலனி ேமற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 21 of 54
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ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி

1-தாசrபாைளயம் (வ.கி)ெகாமாரபாைளயம்

வார்டு1, தாசrபாைளயம்

அங்கண்ணகவுண்டன்புதூர் 638401,

எம்.ஜி.ஆர்.நகர்,அrசன காலனி:,2-தாசrபாைளயம்(வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ)

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது

வார்டு1, ேதாட்டசாைலகள்:,3-தாசrபாைளயம் (வ.கி) ெகாமாரபாைளயம் (ஊ)

பக்கம்

வார்டு4, ெசங்ேகாட்ைடநகர்:,4-தாசrபாைளயம்(வகி)ெகாமாரபாைளயம் (ஊ) வார்டு4,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காரைணப்புதூர், ேதாட்டசாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு

122

123
124
125

126
127

122

123
124
125

126
127

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

ழ்
க்
ர் ள்
1-ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5, இந்திராநகர்:,2-ெகாமாரபாைளயம்

ெகாமரபாைளயம்638401, ெதற்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு5, வி.என்.எஸ். நகர்:,3-ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி)

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

மற்றும்(ஊ)வார்டு6, ெகாமரப்பாைளயம் அrசன காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெகாமாரபாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு6, ெகாமரப்பாைளயம்:,2-

ெகாமரபாைளயம்638401, ெதற்கு பார்த்த

ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), ேபாக்குவரத்து நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ட்
த் ின் இ
க் ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு7, ெகாமரபாைளயம்:,2-

ெகாமரபாைளயம்638401, ேமற்கு பார்த்த

ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு7, ,பாத்திமாநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ட்டு ில்
ட்
ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-ெகாமாரபாைளயம்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு8, சிவியார் பாைளயம்:,2-

ெகாமரபாைளயம்638401, வடக்கு பார்த்த

ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு8, சிவியார் பாைளயம் அrசன

தார்சுகட்டிடம்

காலனி:,3-ெகாமாரபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)வார்டு8, ேதாட்டசாைலகள்:,999-

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,

1-இக்கைர ெநகமம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, ெகஞ்சனூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ெகஞ்சனூர்,638401, வடக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

ட்
அரசு

1-இக்கைர ெநகமம்

த் ின்

க் ம்

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

வார்டு 2, தாண்டாம்பாைளயம்:,2-இக்கைர

உயர்நிைலப்பள்ளி,ெகஞ்சனூர்,638401,

ெநகமம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, இக்கைர ெநகமம் புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது

வாக்காளர்கள், -:
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அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,

1-இக்கைர ெநகமம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

வார்டு 1, மூலக்கைட:,2-இக்கைர ெநகமம்

ெகஞ்சனூர்,638401, கிழக்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, வட்டு
ீ
வசதி வாrய குடியிருப்பு:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடத்தின்

வாக்காளர்கள், -:

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,

1-இக்கைர ெநகமம்

ெகஞ்சனூர்,638401, வடக்கு பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ர்
ட்
ம் ி க்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,,

1-இக்கைர ெநகமம்

ி

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, ேதாட்ட சாைலகள்:,999-அயல்நாடு

(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

வார்டு 4, அம்மன் ேகாவில் பிrவு,

ெகஞ்சனூர்,638401, ேமற்கு பார்த்த தார்சு

ெகாழிஞ்சானுர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ட்
த் ின்
க் ம்
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,

1-இக்கைர ெநகமம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, டி.என்.ஆர். நகர், எம்.ஜி.ஆர். நகர்,

ெகஞ்சனூர்,638401, கிழக்கு பார்த்த

தாண்டாம்பாைளயம:,2-இக்கைர ெநகமம்

ஒட்டு வில்ைல கட்டிடத்தின்

வசதி வாrய குடியிருப்பு:,3-இக்கைர ெநகமம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

இடதுபுறம்

ேதாட்ட சாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

வார்டு 2, வட்டு
ீ

1-ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) வார்டு 5, ஆலத்துக்ேகாம்ைப

ஆலத்துக்ேகாம்ைப638503, ெதற்கு

ெதற்கு,ேதா.சாைள,அrசன காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ர்த்
ட்
த் ின்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) வார்டு 5, ஆலத்துக்ேகாம்ைப வடக்கு

ஆலத்துக்ேகாம்ைப638503, ெதற்கு

மற்றும் அrசன காலனி:,2-ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) வார்டு 5,

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

வடக்கு ேதா.சாைள,அண்ணா நகர்,ப.அ.சு.கு.காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) வார்டு 7, ெசம்படாபைளயம், வடக்கு

ஆலத்துக்ேகாம்ைப638401, ெதற்கு

ேதா.சா.அrசன காலனி:,2-ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) வார்டு 8,

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்இடதுபக்கம்

அனுப்பர் பாைளயம் வடக்கு ேதா.சா.அrசன காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ்
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

1-ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி) சதுமுைக (ஊ) வார்டு 6, சின்னட்டி

ஆலத்துக்ேகாம்ைப638401, ெதற்கு

பாைளயம்,சின்னம்மா நகர்,ெஜ.ெஜ.நகர் அ.காலன:,2-ஆலத்துக்ேகாம்ைப (வ.கி)

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்வலதுபக்கம்

சதுமுைக (ஊ) வார்டு 6, ஒண்டியூர் ேதாட்ட சாைள:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, சதுமுைக638503,

1-சதுமுைக(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,2, சதுமுைக ேமற்கு,ேதா.சா,வடக்கு

கிழக்கு பார்த்த புதிய கட்டிடம் வலது

பள்ளிக்கூடம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

க் ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, சதுமுைக638503,

1-சதுமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,2, சதுமுைக கிழக்கு,ேதாட்ட

கிழக்கு பார்த்த புதிய கட்டிடம் வலது

சாைளகள்,அ.காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

க் ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, சதுமுைக638503,

1-சதுமுைக (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3,4, நடுப்பாைளயம் ெதான்ேன

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல

ரங்கனூர்,அ.காலனி ேதா.சாைளகள்:,2-சதுமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,

கட்டிடத்தின்வலதுபக்கம்

கள்ளிப்பட்டி,ேதாட்டசாைள,சதுமுைக வடக்கு ேதா.சா:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி கல்கடம்பூர்638503,

1-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

ேமற்கு பார்த்த புது கட்டிடம் இடது

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

புறம்

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

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி, கடம்பூர்638503,

1-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 5, ஏrயூர்:,2-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி)

ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் அைற எண் 3

மற்றும்(ஊ) வார்டு 5, எள்ளுபடுைக (ெபrயசாலட்டி):,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, கல்கடம்பூர்-

க்
ர் ள்
1-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

638503, ேமற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம்

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

க்
ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

மல்லியம்மன்துர்க்கம்638503, கிழக்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ர்த்

ர்

ட்

ம்
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, அத்தியூர்-638503,

1-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

வார்டு 4, அத்தியூர்:,2-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி)

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் அைற

மற்றும்(ஊ)

ண்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, அத்தியூர்-638503,

க்
ர் ள்
1-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, அத்தியூர் ெதாட்டி:,2-குத்தியாலத்தூர்

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, அத்தியூர் ேகர்மாளம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ி
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

க்
ர் ள்
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, இருட்டிப்பாைளயம்:,2-

இருட்டிபாைளயம்638503, ேமற்கு பார்த்த

குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, இக்கைரெதாட்டி:,999-அயல்நாடு வாழ்

ட்டு
ில்
ட்
ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, ஒசப்பாைளயம்:,2-குத்தியாலத்தூர்

பவளக்குட்ைட638503, கிழக்கு பார்த்த

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

வார்டு 4, ேமலூர் ெபருமாள் ெதாட்டி:,999-அயல்நாடு வாழ்

தார்சு கட்டிடம் அங்கன்வாடி ைமயம்

வார்டு 3, பவளக்குட்ைட:,4-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3,4, தாசன்

அருகில்

ெதாட்டி,சித்தன் ெதாட்டி:,5-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ), பரபட்டா:,999-

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
1-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, தின்ைனயூர்,குப்பண்ண கவுண்டன்

இருட்டிபாைளயம்638503, வடக்கு பார்த்த ெதாட்டி:,2-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, அக்கிசிவன்ெதாட்டி:,999-

148

148

தார்சு கட்டிடம் அைற எண்.2

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி எஸ்எஸ்ஏ

1-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

காடகநல்லி - 638503, கிழக்கு

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

தார்சு

பார்த்த

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

வார்டு 1, ெபrயஉள்ேள பாைளயம்:,2-

குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, அன்னேகாபி ெதாட்டி:,4குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ேகாபியூர் ெதாட்டி:,5-குத்தியாலத்தூர்
(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ேகாம்ைபயூர்:,6-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)
ர்டு

த் ிr

டு

ல்
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5

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி எக்கத்தூர் -

1-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, திருமைல நாயக்கனூர்:,2-

638503, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, திப்ப நாயக்கனூர்:,3-குத்தியாலத்தூர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம் அைற எண் 1 (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, குழந்ைத நாயக்கனூர்:,4-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி)
மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, ெகம்ப நாயக்கனூர்:,5-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 2, ேமாடிக்கடவு:,6-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, ெகாங்ைக

150
151

150
151

ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி உகினியம்,

ண் ன் ெ ட்
ல் டு
1-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

கிழக்கு பார்த்த தார்சு

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

கட்டிடத்தின்

ழ்
க்
ர் ள்
வார்டு 1, உகினியம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ெ ற்
க் ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி, அைணக்கைர -

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

638503, ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

மற்றும்(ஊ) (ஊ) வார்டு 1, குருமணி குட்ைட:,3-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)
வார்டு 1, அைணக்கைர:,4-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ)

152

152

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

வார்டு 1, திக்கைர:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசு மைலவாழ்மக்கள் உண்டு

1-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, நகலூர் பாரஸ்ட் ெசட்டில்ெமண்ட்:,999-

உைறவிட நடுநிைலப்பள்ளி, நகலூர் -

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

638503, கிழக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின்

153
154

153
154

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி பசுவணாபுரம்.638503, 1-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, ேசாளத்தூர்:,2-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி)
வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2, கானக்குத்தூர் குடுமியான் ெதாட்டி:,999-அயல்நாடு வாழ்

க் ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி கரைளயம்-638503,

க்
ர் ள்
1-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, கரைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ்

வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைற எண்.1

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ðè¢èñ¢ âí¢ : 26 of 54
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3

4

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி பசுவணாபுரம்.638503, 1-குத்தியாலத்தூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4, பசுவனாபுரம்:,2-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி)
கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

மற்றும்(ஊ) வார்டு 3, ேகாட்ைட ெதாட்டி:,3-குத்தியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ)

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி அrகியம்638503,

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

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, காட்ைடநூர்:,3-குதியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 3, கிட்ைடய கவுண்டன் ெதாட்டி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

156

156

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 1, ேமலூர்:,4-குதியாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, மாrக்குட்டினூர்

157
158

159

157
158

159

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

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-கூத்தம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1, ேகாம்ைபயூர்:,2-கூத்தம்பாைளயம்

மாக்கம்பாைளயம்638503, ெதற்கு பார்த்த

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

தார்சு கட்டிடம்

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

ேராமன்கத்ேதாலிக்எய்ெடட்ஆரம்பப்பள்ளி 1-குன்றி (வ.கி) மற்றும்(ஊ)
குன்றி638503, ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம்

160

160
161
162

வார்டு 1, பண்ைணயத்தூர்:,3-குன்றி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,

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

ெ ற்
ி
க்
ர் ள்
ேராமன்கத்ேதாலிக்எய்ெடட்ஆரம்பப்பள்ளி 1-குன்றி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ஜானூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
குன்றி638503, ேமற்கு பார்த்த

162

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

இ
க் ம்
ர் ம் ி
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
ேராமன்கத்ேதாலிக்எய்ெடட்ஆரம்பப்பள்ளி 1-குன்றி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, சின்ன குன்றி:,2-குன்றி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
குன்றி638503, ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம்

161

ேமலூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி குரும்பூர் 638503,

கட்டிடம்

க்
ேராமன்கத்ேதாலிக்எய்ெடட்ஆரம்பப்பள்ளி 1-குன்றி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ெபrயகுன்றி:,2-குன்றி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
குன்றி638503, ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம்
க் ம்

வார்டு 3, எப்பலூர்,கrய கவுண்டன் பைழயூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்,
ல்

டு

ழ்

க்

ர் ள்
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ெகாண்டப்ப

1-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம்(ேப) வார்டு 1, இட்ேடrத்ேதாட்ட வதி:,2ீ

நாயக்கன்பாைளய638503, ேமற்கு பார்த்த

ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 2, ெதற்குத்ேதாட்ட வதி:,3-ெகம்பநாயக்கன்
ீ

தார்சு கட்டிடம்

பாைளயம் (ேப) வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் வதி:,999-அயல்நாடு
ீ
வாழ்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ெகாண்டப்ப

1-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), ெபருமாள் ேகாயில் வதி:,2-ெகம்பநாயக்கன்
ீ

நாயக்கன்பாைளய638503, ெதற்கு பார்த்த

பாைளயம் (ேப), பிள்ைளயார் ேகாயில் வதி:,3-ெகம்பநாயக்கன்
ீ
பாைளயம் (ேப),

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

பழிஞ்சானூர் வடக்குத்ேதாட்ட வதி:,4-ெகம்பநாயக்கன்
ீ
பாைளயம் (ேப), பிள்ைளயார்
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5
Ü¬ùî¢¶
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ேகாயில் வதி:,5-ெகம்பநாயக்கன்
ீ
பாைளயம் (ேப), வடக்குத் ேதாட்ட வதி:,999ீ

165

165

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகம்ப

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), ெபருமாள்ேகாயில் வதி
ீ வார்டு8:,2-

நாய்க்கன்பாைளயம்638503, கிழக்கு

ெகம்பநாயக்கன்பாைளயம் (ேப), ெபrயார் ெதரு வார்டு 13:,3-ெகம்பநாயக்கன்

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

பாைளயம் (ேப), கிழக்கு வதி
ீ வார்டு 13:,4-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காமராஜ் ெதரு வார்டு 13:,5-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), மார்க்ெகட் வதி
ீ
வார்டு7:,6-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு வார்டு 13:,7ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), அறிஞர் அண்ணா ெதரு வார்டு 13:,999-அயல்நாடு

166

167
168

166

167
168

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகம்ப

1-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), ெபrயசாமி ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 6:,2-

நாய்க்கன்பாைளயம்638503, கிழக்கு

ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), நரசாபுரம் 1 வார்டு 3:,3-ெகம்பநாயக்கன்

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

பாைளயம் (ேப), ெபrயசாமி ேகாவில் வதி
ீ நரசாபுரம் வார்டு 6,3:,999-அயல்நாடு

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிெகம்பநாய்க்கன்பா

1-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), பாரஸ்ட் ேராடு வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ்

ைளயம்638503, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

வாக்காளர்கள், -:

ட்
த் ின் இ
க் ம்
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிெகம்பநாய்க்கன்பா

1-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), பாரஸ்ட் ேராடு வார்டு 4:,999-அயல்நாடு வாழ்

ைளயம்638503, ெதற்கு பார்த்த தார்சு

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ட்

த் ின்

க் ம்
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3

4

171

171

5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ெகம்ப

1-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), பட்டக்காரர் சாவடி வதி
ீ வார்டு 7:,2-

நாய்க்கன்பாைளயம்638503, வடக்கு

ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), மாவுமில் வதி
ீ வார்டு 7:,3-ெகம்பநாயக்கன்

பார்த்த ேமற்கு பக்க

பாைளயம் (ேப), மாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 7:,4-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம்

முள்ளதனிக்கட்டிடம்

(ேப), மார்க்ெகட் வதி
ீ வார்டு 7:,5-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப), ராமர் ேகாவில்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளிெகம்பநாய்க்கன்பா

வதி
ீ வார்டு 7: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 9, கிழக்கு வதி:,2-ெகம்பநாயக்கன்
ீ

ைளயம்638503, வடக்கு பார்த்த

பாைளயம் (ேப) வார்டு 10, பிள்ைளயார் ேகாயில்

வதி:,3-ெகம்பநாயக்கன்
ீ

கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

பாைளயம் (ேப) வார்டு 10, மாrயம்மன் ேகாயில்

ெதரு:,4-ெகம்பநாயக்கன்

பாைளயம் (ேப) வார்டு 9, வரமாத்தி
ீ
ேகாயில்

Ü¬ùî¢¶
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Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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வதி:,5-ெகம்பநாயக்கன்
ீ
பாைளயம்

ஊ.ஒ.ஆரம்பபள்ளி காளியூர்638503,

(ேப) வார்டு 9 வாசகசாைலத் ெதரு: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 11, இந்திரா நிைனவு குடியிருப்பு:,2-

ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம்

ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 10, ெசல்லிபாைளயம் ேதாட்ட வதி:,3ீ

Ü¬ùî¢¶
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ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 12, நாக நாயக்கர் ேதாட்ட வதி:,4ீ
ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு 11, காளியூர் காளியம்மன் ேகாயில் வதி:,5ீ
ெகம்பநாயக்கன் பாைளயம் (ேப) வார்டு11, காளியூர் அrஜன வதி:,6-ெகம்பநாயக்கன்
ீ
ீ
பாைளயம்
பாைளயம் (ேப) வார்டு12, கம்யூனிடி ெசண்டர் வதி:,7-ெகம்பநாயக்கன்

172

172

ீ
வாழ்
(ேப) வார்டு 11, இந்திராகுடியிருப்பு,காளியூர்,அrஜனவதி:,999-அயல்நாடு

ஊ.ஒ.நடுநைலப் பள்ளி புங்கார்638451,

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

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

1, புங்கார்காலனி:,3-புங்கார் (வ.கி) மற்றும் ஊ வார்டு 2, காராச்சிெகாைர:,4-புங்கார்
(வ.கி) மற்றும் ஊ வார்டு1,2, ெபrயார்நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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4

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளிபுங்கார்638451,
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5

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

(வ.கி) மற்றும் ஊ வார்டு

ெதற்குப்பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 2, காராச்சிெகாைர:,3-புங்கார் (வ.கி) மற்றும் ஊ வார்டு 3, சுஜில்குட்ைட:,4-புங்கார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

174
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

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

ெகாத்தமங்கலம்638451, கிழக்கு பார்த்த

ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1, கrயாகவுண்டன்புதூர் ேதா.சாைலகள்:,3-

தார்சு கட்டிடம்

ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1, காமராஜ்நகர்:,4-ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
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மற்றும் (ஊ)வார்டு1, காராச்சிெகாைர:,5-ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1,

175
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி ெகாத்தமங்கலம்-

ெநrஞ்சிப்ேபட்ைட: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1, திம்ைமயகவுண்டன்புதூர்:,2-

638451, கூடுதல் தார்சு ெதற்கு பார்த்த

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

கட்டிடம்-

மற்றும் (ஊ)வார்டு1, ெநrஞ்சிப்ேபட்ைட:,4-ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும்
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(ஊ)வார்டு1, ஜீவாநகர்:,5-ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு1,

176
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி

கrயகவுண்டர்புதூர்: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு3,

ெவள்ளியம்பாைளயம்புதூர்-638451,

ெவள்ளியம்பாைளயம்புதூர்அrசனகாலனி:,2-இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி)

கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்கம்

ெகாத்தமங்கலம்(ஊ)வார்டு3, ெவள்ளியம்பாைளயம்புதூர்:,3-இக்கைரதத்தப்பள்ளி
(வ.கி) ெகாத்தமங்கலம்

(ஊ)வார்டு 2, ெவள்ளியம்பாைளயம்அrசனகாலனி:,4-

இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம்

177

177

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)வார்டு 2, ெஜ.ெஜ.நகர்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

r
ி
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 2,

ெவள்ளியம்பாைளயம்புதூர்638451,

ெவள்ளியம்பாைளயம்:,2-இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி)

கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

ெகாக்கரகுண்டி ேதா.சாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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3
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி)

தயிர்ப்பள்ளம்புதூர் 638451, ெதற்கு

இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம்

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி)

5

ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 2, தயிர்ப்பள்ளம்:,2ெகாத்தமங்கலம்

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

(ஊ)வார்டு 2, தயிர்ப்பள்ளம்புதூர்:,3-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)வார்டு2, ராஜீவ்நகர்:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப் பள்ளி

1-இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 2, துண்டஞ்சாைல:,2-

இக்கைரதத்தப்பள்ளி638451, வலது

இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 3, இக்கைரதத்தப்பள்ளி:,3-

பக்கம் வடக்கு பார்த்த கட்டிடம்

இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 3, ேமல்வளவு:,4-

இக்கைரதத்தப்பள்ளி (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 2, அண்ணாநகர்:,999-

180

181
182

180

181
182

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-பகுத்தம்பாைளயம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 4, பகுத்தம்பாைளயம்:,2-

பகுத்தம்பாைளயம் 638451, ெதற்கு

பகுத்தம்பாைளயம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 4,

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்

பகுத்தம்பாைளயம்அrசனகாலனி:,3-பகுத்தம்பாைளயம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-பகுத்தம்பாைளயம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ)வார்டு 4,

பகுத்தம்பாைளயம்-638451, வடக்கு

உப்புபள்ளம்ேதா.சாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ர்த்
ட்டு
ில்
ட்
ம்
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி உத்தண்டியூர்638402,

1-பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ)வார்டு 3, திம்மநாயக்கன்புதூர்:,2-

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

வடக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 2, ஒட்டரூர் அய்யன் சாைல

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

ராமாபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

183

183

அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி

1-பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 4, பேட கவுண்டன் புதூர்:,999-

உத்தண்டியூர்638402, கிழக்கு பார்த்த

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

தார்சு புதிய கட்டிடம் அைற எண் 3
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி உத்தண்டியூர்638402,

1-பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு3, மாரனூர் காலனி:,2-

ெதற்குப் பார்த்த ஓட்டு வில்ைல

பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 3, மாரனூர்:,3-பூசாrபாைளயம்

கட்டிடம்

(வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 3, திருமூர்த்தி நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி

1-பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 1, உத்தண்டியூர்:,2-

உத்தண்டியூர்638402, கிழக்கு பார்த்த

பூசாrபாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் ஊ வார்டு 1, வாய்க்கால்புதூர்:,999-அயல்நாடு

புதிய தார்சு கட்டிடம் அைற எண் 3

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-கr ெதாட்டம்பாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 5,6, ஆலாம்பாைளயம்

கrெதாட்டம்பாைளயம்638402, கிழக்கு

ேதாட்ட பகுதி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ர்த்
ட்
ம்
ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-கr ெதாட்டம்பாைளயம் (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 5,6, சாஸ்திr நகர்

கrெதாட்டம்பாைளயம்638402, கிழக்கு

அrசன காலனி:,2-கr ெதாட்டம்பாைளயம் (வ.கி)

பார்த்த கட்டிடம்

ெதாட்டம்பாைளயம் அrசன காலனி ேதாட்ட பகுதி:,3-கr ெதாட்டம்பாைளயம்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி எரங்காட்டூர்

1-அக்கைர தத்தப்பள்ளி (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 8, அக்கைர

638402, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் இடது

தத்தப்பள்ளி,ேதாட்ட.சாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

க் ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி எரங்காட்டூர்

1-அக்கைர தத்தப்பள்ளி (வ.கி) உத்தண்டியூர் ஊ வார்டு 8, இந்திராநகர்

638402, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் வலது

ேதா.சாைலகள்:,2-அக்கைர தத்தப்பள்ளி (வ.கி) உத்தண்டியூர் ஊ வார்டு 8,

பக்கம்

எரங்காட்டூர் ஊர் ேதா.சாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி எரங்காட்டூர்

1-அக்கைர தத்தப்பள்ளி (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 8, எரங்காட்டூர்

638402, ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் வலது

வாய்க்காலூக்கு வடக்கு பகுதி:,2-அக்கைர தத்தப்பள்ளி (வ.கி) உத்தண்டியூர் (ஊ)

பக்கம்

வார்டு8, எரங்காட்டூர் கீ ழ்சாஸ்திr நகர்,வாய்க்காலுக்கு ெதற்கு:,999-அயல்நாடு வாழ்

(வ.கி)

உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 7, கr

உத்தண்டியூர் (ஊ) வார்டு 3, ெஜ.ெஜ நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
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5

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேகாேடபாைளயம் ெதற்கு

ேகாேடபாைளயம்638451, வடக்கு பார்த்த

பகுதி:,2-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேகாேடபாைளயம் வடக்கு

கட்டிடம் வலது பக்கம்

பகுதி,ேதாட்டசாைலகள்:,3-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேகாேடபாைளயம் அrசனகாலனி:,4-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2,
நால்ேராடு,வி ேக சி நகர்,அண்ணாநகர்:,5-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 2, ெவள்ளாளபாைளயம்:,6-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

192

193

192

193

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

வார்டு 2,

ெவள்ளாளபாைளயம் ெஜ.ெஜ.நகர்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2, நால்ேராடு,விேகசி நகர்:,2-

ேகாேடபாைளயம்638451, வடக்கு பார்த்த

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

கட்டிடம் இடது பக்கம்

ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, மணல்ேமடு:,4-ெதாப்பம்பாைளயம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

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

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளிெதாப்பம்பாைளயம் 1-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ெதாப்பம்பாைளயம் கிழக்கு
638451, ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்கு பகுதி:,3-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,

194

194

ஆதிதிராவிடர்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளிெதாப்பம்பாைளயம் 1-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,
638451, வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ேதாட்டபகுதிெதாப்பம்பாைளயம்:,2-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,
அம்மாபாைளயம் கிழக்கு பகுதி:,3-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,
அம்மாபாைளயம் ேமற்குபகுதி:,4-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1,
அம்மாபாைளயம் அrசன காலனி: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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198

197

198

5

ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளிெதாட்டம்பாைளயம்63 1-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 3, ேதவாங்கபுரம் ெமயின்
8451, ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

ேராட்டிற்கு வடக்கு பகுதி:,2-ெதாட்டம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் வார்டு 3,

வடக்கு பகுதி

ேதவாங்கபுரம் ெமயின் ேராட்டிற்கு ெதற்கு பகுதி:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.துவக்கப்பள்ளிெதாட்டம்பாைளயம்63 1-ெதாட்டம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் வார்டு 4, அம்மன் ேகாவில் ெமயின்
8451, ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

197

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

ேராட்டிற்கு ெதற்கு பகுதி:,2-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

வார்டு 4,

ெதற்கு பகுதி

ெதாட்டம்பாைளயம் அம்மன் ேகாயில் வதி
ீ வடக்கு பகுதி:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, அண்ணாநகர்:,2-

ெதாட்டம்பாைளயம்638451, ேமற்கு

ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, பங்களாேமடு வடக்கு பகுதி:,3-

பார்த்த

ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, அrசன காலனி:,4-

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

வலது பக்கம்

ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, விக்ேனஸ் நகர் ராஜீவ்நகர்

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி-

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

ெதாட்டம்பாைளயம்638451, ேமற்கு

(ெதாட்டம்பாைளயம்):,2-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5,

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் இடது

ெதாட்டம்பாைளயம் ெமயின் ேராட்டிற்கு ெதற்கு:,3-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி)

பக்கம்

மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ெதாட்டம்பாைளயம் ஆதி திராவிடர் காலனி:,4-
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ெதாட்டம்பாைளயம் ேதாட்டம்:,5ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ெதாட்டம்பாைளயம் ெமயின்
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி-

1-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) முடுக்கன்துைற (ஊ) வார்டு 2, முடுக்கன் துைற

ெதாட்டம்பாைளயம் 638451, ெதற்கு

சந்ைத:,2-ெதாப்பம்பாைளயம் (வ.கி) முடுக்கன்துைற (ஊ) வார்டு 1, முடுக்கன் துைற

பார்த்த ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்

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

அரசுேமல்நிைலப்பள்ளிபவானிசாகர்638451 1-பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 7,8,9,10, கூlஸ்ைலன்:,2-பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 6,
, கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

முன்னாள் இராணுவத்தினர் காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ண்
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3

4

அரசுேமல்நிைலப்பள்ளிபவானிசாகர்638451 1-பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 13, 6 வது அவின்யூ:,2-பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 13, 7
, கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்
அைறஎண் .5

வது அவின்யூ:,3-பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 13, 8 வது அவின்யூ:,4-பவானிசாகர் (ேப)

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 12, 9 வது அவின்யூ:,5-பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 13, பவானிசாகர்:,6பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 4,5, பகுடுதுைற:,7-பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 2,3,

202

202

கல்லுக்ெகாத்து: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
அரசுேமல்நிைலப்பள்ளிபவானிசாகர்638451 1-பவானிசாகர் (ேப) வார்டு 1, பவர்ஹவுஸ்:,2-பவானிசாகர் (ேப), ேடம்ைலன் ேராடு
, கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

வார்டு 1:,3-பவானிசாகர் (ேப), அண்ணாநகர் வார்டு 1:,4-பவானிசாகர் (ேப),

அைறஎண் .6

மத்தியசாைலமி.வ.குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 14:,5-பவானிசாகர் (ேப), முதல் வதி
ீ வார்டு

14:,6-பவானிசாகர் (ேப), முதல் அவன்யூ ெதரு வார்டு 14:,7-பவானிசாகர் (ேப),
இரண்டாவதுஅவன்யூெதரு வார்டு 14:,8-பவானிசாகர் (ேப), எல் டீ சி குடியிருப்பு
வார்டு 14:,9-பவானிசாகர் (ேப), குடில் நகர் வார்டு 12:,10-பவானிசாகர் (ேப), முடுக்கன்
துைற வார்டு 11:,11-பவானிசாகர் (ேப), மார்க்ெகட் ேராடு வார்டு 14:,12-பவானிசாகர்
(ேப), மூன்றாவது அவன்யூ வார்டு 15:,13-பவானிசாகர் (ேப), நான்காவது அவன்யூ
வார்டு 15:,14-பவானிசாகர் (ேப), பவானிசாகர் வார்டு 14:,999-அயல்நாடு வாழ்
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ேராமன்கத்ேதாலிக்நிதியுதவிஉயர்

1-விண்ணப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, எரப்பநாய்க்கன்பாைளயம்:,999-

நிைலப்பள்ளி வாலிபாைளயம்638402,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

204

204

பகுதி

ேராமன்கத்ேதாலிக்நிதியுதவிஉயர்

1-விண்ணப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு2, ெசட்டிபுதூர்:,2-விண்ணப்பள்ளி (வ.கி)

நிைலப்பள்ளி வாலிபாைளயம்638402,

மற்றும்(ஊ) வார்டு3, வாலிபாைளயம்:,3-விண்ணப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4,

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு

சாணார்பதி:,4-விண்ணப்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5, ேதாட்டசாைலகள்:,999-

பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி (புதுேராடு)

1-குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு 5, விண்ணப்பள்ளி:,2-

விண்ணப்பள்ளி638402, வடக்கு பார்த்த

குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு 5, அண்ணாநகர்புதுேராடு:,3-

தார்சு கட்டிடம்

குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு5, சின்னவாவிபுதூர்:,4-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு5, ேவடசின்னானூர்:,5குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு5, சாணார்பாைளயம்:,6-

206

206

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி புதுேராடு

ம்
ம்
ி
ிண்
ப் ள் ி
ர்டு ே ட்
ள்
1-குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு6, ெபrயசாத்தனூர்:,2-

விண்ணப்பள்ளி638402, ெதற்கு பார்த்த

குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு6, சின்னசாத்தனூர்:,3-

தார்சு கட்டிடம்

குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி(ஊ) வார்டு6, குள்ேளகவுண்டன் புதூர்:,4-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி(ஊ) வார்டு7, கள்ளியங்குைற:,5குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி(ஊ) வார்டு7, பனங்காட்டு பாைளயம்:,6குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி(ஊ) வார்டு7, குரும்ப பாைளயம்:,7-

207

207

குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி(ஊ) வார்டு7, ேதாட்ட சாைலகள்:,999-

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு2,7,8, குரும்பபாைளயம்:,2-

குரும்பபாைளயம்638402, ெதற்கு பார்த்த

குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு8,

தார்சு கட்டிடம்

அண்ேணகவுண்டன்பாைளயம்:,3-குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ)
வார்டு8, பாரதிநகர்:,4-குரும்பபாைளயம்(வ.கி) விண்ணப்பள்ளி (ஊ) வார்டு8,
ேதாட்டசாைலகள்: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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3

4

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி

1-தச்செபருமாபாைளயம் (வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு1,

தச்செபருமாபாைளயம்638402, ெதற்கு

தச்செபருமாபாைளயம்:,2-தச்செபருமாபாைளயம் (வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ),

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல

அய்யன்பாைளயம் வார்டு 2:,3-தச்செபருமாபாைளயம் (வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ)

கட்டிடம்

வலதுபுறம்

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 2, அய்யன்பாைளயம் ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு:,4-தச்செபருமாபாைளயம்
(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 2, ெதாட்டிபாைளயம்:,5-தச்செபருமாபாைளயம்
(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 2, அைனயப்பாைளயம்:,6-தச்செபருமாபாைளயம்
(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 2, ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு:,999-அயல்நாடு

209

209

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி புங்கம்பள்ளி638402, ெதற்கு 1-புங்கம்பள்ளி(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு 3 ,4, புங்கம்பள்ளி ஒரு பகுதி:,999-

210

210

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி புங்கம்பள்ளி638402,

1-புங்கம்பள்ளி(வ.கி)ேதசிபாைளயம்(ஊ) வார்டு4, புங்கம்பள்ளி ஆதிதிராவிடர் வதி:,2ீ

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

புங்கம்பள்ளி(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு4, மாதாபாைளயம்:,999-அயல்நாடு

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளிேதசிபாைளயம் 638459,

ழ்
க்
ர் ள்
1-சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வகி)ேதசிபாைளயம்(ஊ) வார்டு6,7,8, சுங்கக்காரன்

வடக்கு பார்த்த

பாைளயம் ஒரு பாகம்:,2-சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ)

211

211

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

வார்டு6,7,8, சுங்கக்காரன் பாைளயம் இரண்டாம் பாகம்:,3-சுங்கக்காரன்
பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, சு.ேதசிபாைளயம்:,4-சுங்கக்காரன்
பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, ைகக்காளன் குட்ைட:,999-அயல்நாடு

212

212

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளிேதசிபாைளயம் 638459,

ழ்
க்
ர் ள்
1-சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, கீ rயம்பாைளயம்:,2-

ெதற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, ராவுத்தன் புதூர்:,3சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு5, சு.ேதசிபாைளயம்:,4சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு8, பாச்சாமல்லனூர்:,5சுங்கக்காரன் பாைளயம்(வ.கி)ேதசிபாைளயம் (ஊ) வார்டு8, ஆதிதிராவிடர்காலனி:,999ல்

டு

ழ்

க்

ர் ள்
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3

4

அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி

1-பைனயம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2,3,

பைனயம்பள்ளி638459, வலது பக்கம்

பைனயம்பள்ளி,ஆதிதிராவிடர்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

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

5
Ü¬ùî¢¶
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வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

214
215

216
217
218
219
220

214
215

216
217
218
219
220

அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி

1-பைனயம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2,3,

பைனயம்பள்ளி638459, வலது பக்கம்

பைனயம்பள்ளி,ஆதிதிராவிடர்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ி க்
ர்த்
ட்
ம்
அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி

1-பைனயம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)பிளாக் 4, புஜங்கனூர், ஆைனகட்டி:,2-

பைனயம்பள்ளி638459, வடக்கு பார்த்த

பைனயம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4, இந்திராநகர்ஆதிதிராவிடர்காலனி:,999-

தார்சு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

இடது பக்கம்

அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி

1-பைனயம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பரசபாைளயம் பிளாக் 5:,999-அயல்நாடு வாழ்

பைனயம்பள்ளி638459, ேமற்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

ர்
ட்
ம்
அரசுேமல்நிைலப்பள்ளி

1-பைனயம்பள்ளி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெசாலவனூர் பிளாக் 9:,999-அயல்நாடு வாழ்

பைனயம்பள்ளி638459, ேமற்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ட்
ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-பைனயம்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மல்லியம்பட்டிபிளாக்6:,2-பைனயம்பள்ளி

மல்லியம்பட்டி638459, ெதற்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), உயிலாம்பாைளயம்பிளாக் 7:,999-அயல்நாடு வாழ்

ட்டு ில்
ட்
ம்
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிெபrயகள்ளிப்பட்டி641302,

க்
ர் ள்
1-ெபrயகள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ெபrயகள்ளிப்பட்டி வார்டு 3:,999-

வடக்கு பார்த்த முகப்பு கட்டிடம்

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிெபrயகள்ளிப்பட்டி641302,

1-ெபrயகள்ளிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, ஓலக்காரன்பாைளயம்

ேமற்கு பார்த்த முகப்பு கட்டிடம்

ேகாட்ைடபுதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி அய்யம்பாைளயம்641302,

1-அய்யம்பாைளயம் (வகி)ெபrயகள்ளிப்பட்டி (ஊ), அய்யம்பாைளயம் வார்டு 1:,999-

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

222

223

224

225

222

223

224

225

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி அய்யம்பாைளயம்641302,

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

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல

அய்யம்பாைளயம் (வ.கி)ெபrயகள்ளிப்பட்டி (ஊ), சித்தன்குட்ைட ெஜ.ெஜ.நகர்

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம்

கன்ராெமாக்ைக வார்டு 2:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-மாதம்பாைளயம்

ெவங்கநாயக்கன்பாைளயம்638459,

மாதம்பாைளயம்

ெதற்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல

ெவங்கநாய்கன்பாைளயம்அrசனகாலனி:,3-மாதம்பாைளயம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2, ெவங்கநாயக்கன்பாைளயம்:,2(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

கட்டிடம் வலது பக்கம்

வார்டு1,2, முத்துநகர்,ேபா.காடு,சுப்புராயல்காடு,ேதா.சாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

வாக்காளர்கள் :
1-மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2, ெவங்கநாயக்கன்பாைளயம்:,2-

ெவங்கநாயக்கன்பாைளயம்638459,

மாதம்பாைளயம்

ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் இடது பக்கம்

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-மாதம்பாைளயம்

ெவங்கநாயக்கன்பாைளயம்638459,

ெவங்கநாய்கன்பாைளயம்அrசனகாலனி:,2-மாதம்பாைளயம்

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

(ஊ)வார்டு2, கணக்கரசம்பாைளயம்:,3-மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 2,

வலது புறம்

ேதாட்டசாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2, கணக்கரசம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2,
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5

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, கீ ழ்முடுதுைற:,2-மாராயிபாைளயம்

மாராயிபாைளயம்638459, ேமற்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, மாராயிபாைளயம்:,3-மாதம்பாைளயம்

ஆர்.சி. கட்டிடம்

(ஊ) வார்டு3, இந்திராநகர்ஆதிதிராவிடர்காலனி:,4-மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும்

(வ.கி) மற்றும்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) வார்டு 3, சின்னப்புதூர்:,5-மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3,

227

227

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

ெபrயப்புதூர்: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-மாதம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, மாதம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு

மாதம்பாைளயம்638459, கிழக்கு பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

228

228

229

229

230

230

231

232

231

232

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

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

மாதம்பாைளயம்638459, கிழக்குபார்த்த

மாதம்பாைளயம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு4, மாதம்பாைளயம அrஜனகாலனி:,999-

ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளிநல்லூர்638459,

1-நல்லூர்

வடக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2, நல்லூர் கஸ்பா வடக்குபகுதி:,999-

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளிநல்லூர்638459,

2-நல்லூர்

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு

(ஊ), புங்கம்பள்ளிேதாட்டபகுதிகள்:,4-நல்லூர்

பகுதி

ெசல்லம்பாைளயம் ேதா.பகுதி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:,1-நல்லூர்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளிநல்லூர்638459,

1-நல்லூர்

கிழக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வடக்கு

(ஊ)வார்டு6, புதுப்பாைளயம்:,3-நல்லூர்

பக்கம்

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

ட்

ம்

(வ.கி) மற்றும்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ),

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2, நல்லூர்கஸ்பாெதற்குபகுதி:

ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளிஎரங்காட்டு 1-நல்லூர்
ப்பாைளயம்638459, கிழக்கு பார்த்த

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, பண்ணாடி புதூர்:,3-நல்லூர்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு4,5, தாசம்பாைளயம்:,2-நல்லூர்

(வ.கி) மற்றும்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதுக்காலனி:,4-நல்லூர்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு7, ெபான்னம்பாைளயம்:,2-நல்லூர்

மற்றும் (ஊ) வார்டு7, காந்திபுரம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

க் ம்
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-நல்லூர்

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு7, கேணசபுரம்:,2-நல்லூர்

எரங்காட்டுப்பாைளயம்638459, வடக்கு

வார்டு7, ேநருநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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5
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த கட்டிடம் இடதுபுறம்

234
235

234
235

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி ேநரு நகர், வடக்கு

1-நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு7, ேநருநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

பார்த்த கிழக்குப்புர கட்டிடம்

வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-நல்லூர்

எரங்காட்டுப்பாைளயம்638459, கிழக்கு

ஆதிதிராவிடர்காலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு8, எரங்காட்டுபாைளயம்
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பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

236

237

236

237

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(காவல் நிைலயம்

1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), அண்ணா நகர் ெதரு-1 வார்டு-7:,2-புஞ்ைச புளியம்பட்டி

அருகில்) பு.புளியம்பட்டி638459, ெதற்கு

(ந), அண்ணா நகர் ெதரு-2 வார்டு-7:,3-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), அண்ணா நகர் ெதரு-

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் வலது

3 வார்டு-7:,4-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), அண்ணா நகர் ெதரு-4 வார்டு-7:,5-புஞ்ைச

பக்கம்

புளியம்பட்டி (ந), தங்கசாைல ெதரு வார்டு-12:,6-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), காந்திநகர்

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி.(காவல் நிைலயம்

ேமல்பகுதி வார்டு 11: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), கிழேமல் ெதரு 1 வார்டு-10:,2-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந),

அருகில்)புளியம்பட்டி638459, ெதற்கு

ெதன்வடல் ெதரு 1 வார்டு-10:,3-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), ெதன்வடல் ெதரு 2 வார்டு-

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் கிழக்கு

10:,4-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), ெதன்வடல் ெதரு 3 வார்டு-10:,5-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி

பகுதி

(ந), கிழேமல் ெதரு 2 வார்டு-10:,6-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), புதுகாலனி ெதன்வடல்
ெதரு 1வார்டு-11:,7-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), புதுகாலனி ெதன்வடல் ெதரு 2வார்டு11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி.(காவல் நிைலயம்

1-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), புதுகாலனி ெதன்வடல் ெதரு 3 வார்டு-10:,2-

அருகில்)புளியம்பட்டி638459, ெதற்கு

புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), புதுகாலனி ெதன்வடல் ெதரு 4வார்டு-10:,3-

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் ேமற்கு

புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), ேதாட்டச்சாைலகள் வார்டு-11:,4-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந),

பகுதி

நம்பியூர் ேராடு வார்டு-10:,5-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), ராஜவதி
ீ வார்டு-8:,6புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), காந்திநகர் கீ ழ்வதி
ீ வார்டு-10:,7-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந),
ீ -2வார்டு-10:,8-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), காந்திநகர்ெதன்வடல்
காந்திநகர் கீ ழ்ேமல்வதி

239

239

ெதருவார்டு-10:,9-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந), புதுக்காலனி வார்டு-10:,999-அயல்நாடு வாழ்

ேக.வி.ேக.அரசுஆ.ேமல்நி.பள்ளிபு.புளியம்ப 1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ஜவஹர் வதி
ீ வார்டு-13:,2-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),
ட்டி638459, கிழக்கு பார்த்த தார்சு

அவினாசி ேராடு வார்டு-13:,3-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), அவினாசி ேராடு ெதரு-1

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி அைற

வார்டு-13:,4-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), அவினாசி ேராடு ெதரு -2 வார்டு-13:,5-புஞ்ைச
புளியம்பட்டி (ந), அவினாசி ேராடு ெதரு-3 வார்டு-13:,6-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ஊர்
கவுண்டர் ெதரு வார்டு13:,7-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), கள்ளித்ேதாட்டத்ெதரு வார்டு13:,8-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெபாறிக்காரர் ெதரு வார்டு-13:,9-புஞ்ைச புளியம்பட்டி
(ந), ெபாறிக்காரர் ெதரு-2 வார்டு-13:,10-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), இந்திரா
நிைனவுக்குடியிருப்பு ெதரு-1 வார்டு-13:,11-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), இந்திரா
நிைனவுக்குடியிருப்பு ெதரு-2

வார்டு-13:,12-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), இந்திரா

நிைனவுக்குடியிருப்பு ெதரு-3

வார்டு-13:,13-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), இந்திரா

நிைனவுக்குடியிருப்பு ெதரு-4 வார்டு-13:,14-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),
ே

ட்

ள்

ர்டு

ஞ்
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி(காவல் நிைலயம்

1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ஜவஹர் ெதரு பகுதி வார்டு15:,2-புஞ்ைச புளியம்பட்டி

அருகில்) பு.புளியம்பட்டி638459,

(ந), ராஜா ெதரு பகுதி வார்டு7:,3-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ேமட்டுப்பாைளயம் ேராடு

கிழக்கு

பார்த்த கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு-14:,4-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), அண்ணமார் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு-14:,5-புஞ்ைச
புளியம்பட்டி (ந),
புளியம்பட்டி (ந), மாrயம்மன் ேகாவில் வதிவார்டு-14:,6-புஞ்ைச
ீ

241

241

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி(காவல் நிைலயம்

ெபருமாள் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு 14: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெஜ.ெஜ. நகர்வார்டு-14:,2-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ஆசாத்

அருகில்) பு.புளியம்பட்டி638459, கிழக்கு

ெதரு பகுதி வார்டு6:,3-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), சுல்தான் ெதரு

பார்த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), சர்ச் வதி
ீ வார்டு-6:,5-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெபrயார்

பகுதி வார்டு6:,4-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதரு வார்டு-6:,6-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெகம்பண்ணா ெதரு வார்டு-8:,7-புஞ்ைச
புளியம்பட்டி (ந), முத்து விநாயகர் ெதரு வார்டு-8:,8-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),

242

242

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி(சத்திரம் அருகில்)

ண்
ெ
ி
ர்டு
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), மைறமைலயடிகள் ெதரு வார்டு-17,1,3:,2-புஞ்ைச

பு.புளியம்பட்டி638459, ெதற்கு பார்த்த

புளியம்பட்டி (ந), திரு.வி.க.ெதரு வார்டு-17:,3-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ேநதாஜி

மத்திய தார்சுகட்டிடம்

ேராடு வார்டு-17:,4-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), உடுமைல நாராயணன் ெதரு வார்டு-17:,5-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), அன்பழகன் ெதரு வார்டு-17:,6-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),
ராஜாஜி ெதரு வார்டு-17,1:,7-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெசௗடம்மன் ேகாவில் ெதரு

243

243

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி(சத்திரம் அருகில்)

ர்டு
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), இளங்ேகா ெதரு வார்டு-2:,2-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),

பு.புளியம்பட்டி638459, வடக்கு பார்த்த

நாவலர் ெதரு வார்டு-2:,3-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), வ.உ.சி ெதரு வார்டு-2:,4-புஞ்ைச

மத்திய தார்சுகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

புளியம்பட்டி (ந), சின்னசாமி ெதரு வார்டு-2:,5-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), கிழேமல்
ெதரு வார்டு-2:,6-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ேக.வி.ேக.சாமி ெதரு வார்டு-2:,7-புஞ்ைச
புளியம்பட்டி (ந) பாரதிதாசன் ெதரு வார்டு 2: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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5

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி(சத்திரம் அருகில்)

1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெதன்வடல் ெதரு வார்டு-2:,2-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),

பு.புளியம்பட்டி638459, வடக்கு பார்த்த

மாதம்பாைளயம் ேராடு வார்டு-2:,3-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), காமராஜர் ெதரு வார்டு-

மத்திய தார்சு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

2:,4-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), விேனாபா ெதரு வார்டு-3:,5-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கி ெபா விஸ்வநாதன் ெதரு வார்டு2:,6-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), திரு.வி.க. ெதரு
வார்டு-18:,7-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), சுல்தான் ெதரு வார்டு-18:,8-புஞ்ைச
புளியம்பட்டி (ந), திரு.வி.க. இைண ெதரு

245

245

வார்டு-18:,999-அயல்நாடு வாழ்

ேக.வி.ேகஅரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-15, திரு.வி.க. ெதரு:,2-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந)
பு.புளியம்பட்டி638459, கிழக்கு பார்த்த

வார்டு-15, பாலசுப்ரமணியம் வதி:,3-புஞ்ைச
ீ
புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-15,

தார்சு கட்டிடம் ைமயஅைற ெதற்கு

காயிேதமில்லத் ெதரு:,4-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-16, ேசரன் வதி:,5-புஞ்ைச
ீ

பகுதி

புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-16, ஔைவெதரு:,6-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-16,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நக்கீ ரன் ெதரு:,7-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-16, கண்ணகி ெதரு:,8-புஞ்ைச
புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-16, மாதவி ெதரு:,9-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந) வார்டு-16,

246

246

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(சத்திரம் அருகில்)

1-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-18, திரு.வி.க. இைண ெதரு:,2-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி

பு.புளியம்பட்டி638459, சத்திரம் அருகில்

(ந) வார்டு-2, எஸ்.ஆர்.டி. பின்புற ெதரு-1:,3-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-2,

ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம்

எஸ்.ஆர்.டி. பின்புற ெதரு-2:,4-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-2, எஸ்.ஆர்.டி. பின்புற
ெதரு-3:,5-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-2, எஸ்.ஆர்.டி. பின்புற ெதரு-4:,6புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-2, எஸ்.ஆர்.டி. பின்புற ெதரு-5:,7-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி
(ந) வார்டு-18, பன்ன ீர் ெசல்வம் ெதரு:,8-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-3, சுல்தான்
ெதரு:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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3

4

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(சத்திரம் அருகில்)

1-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-3, மாணிக்கமுதலியார் வதி:,2-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி
ீ

பு.புளியம்பட்டி638459, ெதற்கு பார்த்த

(ந) வார்டு-3, மைறமைலயடிகள் ெதரு:,3-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-3,

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஓட்டு வில்ைலக் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி மாணிக்கம் ெதரு:,4-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-3, பி.எஸ்.சுந்தரம் ெதரு:,5புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-18, ெதரு ெபயர் இல்ைல:,6-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந)
(ந) வார்டு-1, கிழக்குேமல்ெதரு:,8வார்டு-3, விேனாபா வதி:,7-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி
ீ
புஞ்ைசபுளியம்பட்டி (ந) வார்டு-3, பாரதிவதி:,9-புஞ்ைசபுளியம்பட்டி
ீ
(ந) வார்டு-3,

248

248

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி(காவல் நிைலயம்

ீ
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:
சுந்திரம்வதி:,999-அயல்நாடு

1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ஜவஹர் ெதரு பகுதி வார்டு4,6,7,8:,2-புஞ்ைச புளியம்பட்டி

அருகில்)புளியம்பட்டி638459, வடக்கு

(ந), காமாட்சியம்மன்

ேகாவில் ெதரு வார்டு-5:,3-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), சுல்தான்

பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்கம்

ெதரு வார்டு-4:,4-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), குமரன் ெதரு வார்டு-5:,5-புஞ்ைச
புளியம்பட்டி (ந), மாேதஸ்வரன்

ேகாவில் ெதரு வார்டு-6:,6-புஞ்ைச புளியம்பட்டி

(ந), ஆசாத் ெதரு வார்டு-6:,7-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெசாக்கப்ப ெதரு வார்டு-6:,8புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), அண்ணா ெதரு வார்டு-7:,9-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ராஜ
வதி
ீ வார்டு-8:,10-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), சேராஜினி வதி
ீ வார்டு-9:,11-புஞ்ைச
புளியம்பட்டி (ந), ெகம்பண்ணா ெதரு வார்டு-9:,12-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),
கட்ைடயப்பா ெதரு வார்டு-9:,13-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), பாரதி ெதரு வார்டு-9:,14-
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5

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி.(காவல் நைலயம்

1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), தாகூர் ெதரு வார்டு-5,4:,2-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),

அருகில்)புளியம்பட்டி638459, வடக்கு

தாகூர் இைண ெதரு வார்டு-5:,3-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெசங்குந்தபுரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடத்தின்

ெதன்வடல் ெதரு 1 வார்டு-4:,4-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெசங்குந்தபுரம் ெதன்வடல்

ேமற்கு பகுதி

ெதரு 2 வார்டு-4:,5-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெசங்குந்தபுரம் ெதன்வடல் ெதரு 3
வார்டு-4:,6-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெசங்குந்தபுரம்

கிழேமல் ெதரு 1 வார்டு-4:,7-

புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெசங்குந்தபுரம் கிழேமல் ெதரு 2 வார்டு-4:,8-புஞ்ைச
புளியம்பட்டி (ந), ெசங்குந்தபுரம் கிழேமல்

ெதரு 3 வார்டு-4:,9-புஞ்ைச புளியம்பட்டி

(ந), ெசங்குந்தபுரம் கிழேமல் ெதரு 4 வார்டு-4:,10-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), அண்ணா

250

250

ீ ி
ர்டு
ஞ்
ி ம் ட்
ன் ீ ி
ர்டு
ல் டு
ேக.வி.ேகஅரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ஜவஹர் ெதரு வார்டு-7:,2-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),
பு.புளியம்பட்டி638459, ேமற்கு பார்த்த
தார்சு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

மாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ

ழ்

வார்டு-7:,3-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), கைலவாணர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதரு வார்டு-7:,4-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ேதேவந்திரா ெதரு வார்டு-7:,5-புஞ்ைச
புளியம்பட்டி (ந), பட்டக்காரர் ெதரு வார்டு-10:,6-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), நம்பியூர்
ேராடு வார்டு-10:,7-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெகம்பண்ணா ெதரு வார்டு-9:,999-

251

251

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
ேக.வி.ேகஅரசுஆண்கள்ேமல்நிைலப்பள்ளி 1-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), தங்கசாைலத் ெதரு வார்டு-9:,2-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),
பு.புளியம்பட்டி638459, ேமற்கு பார்த்த

ெசன்னிமைலத் ெதரு வார்டு-9:,3-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), சுப்பராயலு ெதரு வார்டு-

தார்சு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

9:,4-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), பாரதி ெதரு வார்டு-9:,5-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி ஆலாம்பாைளயம்638459,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-(ெநாச்சிக்குட்ைட) (ஊ)புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ெநாச்சிக்குட்ைட:,2-

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

ெநாச்சிக்குட்ைட (ஊ)புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ஆலாம்பாைளயம்:,999-அயல்நாடு

ெதற்கு பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சேராஜினி வதி
ீ வார்டு-9:,6-புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ேதாட்டசாைல வார்டு-12:,999-

252

252
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ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி ஆலாம்பாைளயம்638459,

1-ெநாச்சிக்குட்ைட (ஊ)புஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), ேகாயில்புதூர்:,2-ெநாச்சிக்குட்ைட

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

ஊபுஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந), அrசனகாலனி:,3-ெநாச்சிக்குட்ைட ஊபுஞ்ைச

வடக்கு பக்கம்

254

254

ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி
ேகாணமூைல638402, வடக்கு பார்த்த

255

255
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புளியம்பட்டி (ந), ெபான்ேமடு:,4-ெநாச்சிக்குட்ைட ஊபுஞ்ைச புளியம்பட்டி (ந),
நல்லகாளிபாைளயம்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ்

1-ேகாணமூைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ேகாணமூைல:,2-ேகாணமூைல (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, அண்ணாநகர்:,3-ேகாணமூைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,2,

கட்டிடம் இடது புறம்

காந்திநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ேகாணமூைல(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

ேகாணமூைல638402, வடக்கு பார்த்த

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
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வார்டு 1,2, காந்திநகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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வார்டு2, ெசன்னிமூப்பன்புதூர்:,999-அயல்நாடு

Ü¬ùî¢¶
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தார்சு கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

256
257

258

256
257

258

ஊ. ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-ேகாணமூைல(வ.கி) மற்றும் (ஊ)

ேகாணமூைல638402, ேமற்கு பார்த்த

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்:

ர்
ட்
ம்
ஊ.ஒ.நடு.நி.பள்ளி

1-ேகாணமூைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, நஞ்சப்பகவுண்டன் புதூர்:,2-

நஞ்சப்பகவுண்டன்புதூ638402, ெதற்கு

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

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

ேகாணமூைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, நஞ்சப்பகவுண்டன்புதூர் ேதா.சா:,999-

ஊ.ஒ.நடு.நி.பள்ளி

1-அக்கைரெநகமம்(வ.கி) ேகாணமூைல (ஊ) வார்டு 3, அக்கைரெநகமம்:,2-

நஞ்சப்பகவுண்டன்புதூ638402, கிழக்கு

அக்கைரெநகமம் (வகி) ேகாணமூைல (ஊ) வார்டு 4, அக்கைரெநகமம்புதூர்:,3-

பார்த்த தார்சு கட்டிடம்

அக்கைரெநகமம் (வ கி) ேகாணமூைல (ஊ) வார்டு 3,

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அக்கைரெநகமம்ேதா.சாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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3

4

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிபைழயகைலயனூர்638402, 1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), முருகர் வதி
ீ 2 வார்டு 8:,2-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப),
ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வலது
பக்கம்

அருந்ததியர் வதி
ீ வடக்கு வார்டு 6:,3-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), ஈஸ்வரன் வதி
ீ

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

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்டு 8:,4-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), அருந்ததியர் ெதரு வார்டு 6:,5அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), முருகர் வதி
ீ வார்டு 8:,6-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப),
ீ
நஞ்சப்பாவதி
ீ வார்டு 8:,7-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), பிள்ைளயார் ேகாயில் வதி

260

260

ர்டு
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிபைழயகைலயனூர்638402, 1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7, அண்ணா வதி
ீ 1:,2-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப)
ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது
பக்கம்

வார்டு 7, அண்ணா வதி
ீ 2:,3-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7, அண்ணா வதி
ீ 3:,4-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7, அண்ணாமைல வதி:,5-அrயப்பம்பாைளயம்
ீ
(ேப) வார்டு 6, சத்தி ஈேராடு ெநடுஞ்சாைல (பகுதி):,6-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப)
வார்டு 7, ராஜாஜி வதி:,7-அrயப்பம்பாைளயம்
ீ
(ேப) வார்டு 7, அண்ணாமைல வதி
ீ
(ேதாட்டசாைலகள்):,8-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 7, ெபருமாள்ேகாவில்

261

261

வாழ் வாக்காளர்கள், -:
வதி:,999-அயல்நாடு
ீ

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளிபைழயகைலயனூர்638402, 1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9, காமாட்சியம்மன் ேகாவில்வதி:,2ீ
வடக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல
கட்டிடம் வலது பக்கம்

அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 8,9, அrயப்பம்பாைளயம்ெகாடிகாத்தகுமரன்வதி:,3ீ
அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 9, ெகாடிகாத்த குமரன் வதி:,4ீ
அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு9, திருவள்ளுவர்வதி:,5-அrயப்பம்பாைளயம்
ீ
(ேப)
வார்டு 9, ஆதிதிராவிடர்வதி:,6-அrயப்பம்பாைளயம்
ீ
(ேப) வார்டு 9,
காணியாளர்வதி:,7-அrயப்பம்பாைளயம்
ீ
(ேப) வார்டு 9, பவானிஆற்றுவதி:,999ீ
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5

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி பள்ளி

1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 13, பட்டக்காரர் வதி
ீ (ெகஞ்சநாயக்கனூர்):,2-

ெபrயூர்638402, ெதற்கு பார்த்த

அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 13, எல்ைலவாய் காந்தி நகர்

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

(ெகஞ்சநாயக்கனூர்):,3-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு13, அழகிr காலனி

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி பள்ளி

1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), காமராசர் வதி
ீ வார்டு15:,2-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப),

ெபrயூர்638402, ெதற்கு பார்த்த

ேகாடங்கி ரங்ைகயன் வதி
ீ வார்டு14:,3-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), திருமைல வதி
ீ

கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

(ெகஞ்சநாயக்கனூர்):,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

வார்டு 14:,4-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), வ.உ.சி. வதி
ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெகால்லூர் வார்டு 14:,5-

அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), ெபருமாள் ேகாவில் வதி
ீ வார்டு15:,6அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), கட்டெபாம்மன் வதி
ீ வார்டு 15:,7-அrயப்பம்பாைளயம்
(ேப), சத்தி புளியம்பட்டி ேராடு வார்டு 15:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

264

264

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி இண்டியம்பாைளயம்

1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), பைழய ெகாத்துக்காடு

638402, வடக்கு பார்த்த

வார்டு1:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

கட்டிடம் வலது

மாrயம்மன் ேகாவில் வதி
ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேராடு

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பக்கம்

265

266

265

266

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி இண்டியம்பாைளயம்

1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), சத்தி ஈேராடு ெமயின்

வார்டு 11:,2-

638402, வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் இடது

அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), ெகாண்டாமுத்தனூர் அருந்ததியர் வதி
ீ வார்டு10:,3-

பக்கம்

அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), ரங்ைகயன் வதி
ீ வார்டு10:,4-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப),

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப)வார்டு 11, சத்தி ஈேராடு ெமயின் ேராடு:,2-

அண்ணாநகர் (அrஜன காலனி) வார்டு 11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

இண்டியம்பாைளயம்(ெகாத்துக்காடு63402), அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு11, முனியன் வதி
ீ 1:,3-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப)
கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது
பக்கம்

வார்டு 11, குப்பன் வதி
ீ 1:,4-அrயப்பம்பாைளயம் (சி.சி.ஊ) வார்டு 11, குப்பன் வதி
ீ
2:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு11, வரமாத்தி
ீ
ேகாவில் வதி:,2ீ

இண்டியம்பாைளயம்(ெகாத்துக்காடு63402), அrயப்பம்பாைளயம் (ேப) வார்டு 11, நாகரைண சாைல:,3-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப)
கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

268

268

வலது பக்கம்

வார்டு 11, அம்மாைச வதி
ீ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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5
Ü¬ùî¢¶
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1:,4-புதூக்கைலயனூர்(ேப), புதூக்கைலயனூர்

வார்டு11:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அ.மகளிர்ேம.நி.பள்ளிதிம்ைமயன்புதூர்அ

1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), ேநருநகர்ேமற்குவதி
ீ 1 வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ்

rயப்பம்பாைளயம்638402,

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்குப்பார்த்த கட்டிடத்தின் கிழக்கு

269

269

அ.மகளிர்ேம.நி.பள்ளிதிம்ைமயன்புதூர்அ

1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), ேநருநகர்ேமற்குவதி
ீ 2 வார்டு 1:,999-அயல்நாடு வாழ்

rயப்பம்பாைளயம்638402,

வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்குப்பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

270

271

272

270

271

272

அ.மகளிர்ேம.நி.பள்ளிதிம்ைமயன்புதூர்அ

1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), ேநரு நகர் அருந்ததியர் வதி
ீ வார்டு1:,2-

rயப்பம்பாைளயம்638402, வடக்கு

அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), சத்தி ஈேராடு ெநடுஞ்சாைல வார்டு 3:,3-

பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது பக்கம்

அrயப்பம்பாைளயம்(ேப)வார்டு 3, திம்ைமயன்புதூர்வதி1,2
ீ

அ.மகளிர்ேம.நி.பள்ளிதிம்ைமயன்புதூர்அ

1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), ராஜ வதி
ீ வார்டு 4:,2-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப),

rயப்பம்பாைளயம்638402, வடக்கு

அம்ேபத்கார் வதி
ீ வார்டு 5:,3-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), காந்தி வதி
ீ (கரட்டூர்) வார்டு

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது பக்கம்

5:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

அ.மகளிர்ேம.நி.பள்ளிதிம்ைமயன்புதூர்அ

1-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), சுப்ரமணியம் வதி
ீ 1 வார்டு 5:,2-அrயப்பம்பாைளயம்

rயப்பம்பாைளயம்638402, வடக்கு

(ேப), சுப்ரமணியம் வதி
ீ 2 வார்டு 5:,3-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), ெபrயண்ணன் வதி
ீ

பார்த்த கட்டிடம் அைற எண்-22

வார்டு 5:,4-அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), மாrயம்மன் ேகாயில் வதி
ீ வார்டு 5:,5அrயப்பம்பாைளயம் (ேப), மணியக்காரன் வதி
ீ வார்டு 5:,6-அrயப்பம்பாைளயம்
(ேப) வார்டு 5, அrயப்பம்பாைளயம் மாrயம்மன் ேகாவில் வதி,
ீ
கரட்டூர்:,999ல்

டு

ழ்

க்

ர் ள்
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3
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ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

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

ேவடச்சின்னானூர்638402, வடக்கு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, தம்மக்காவூர்:,3-ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் வலது

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

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

1-ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு3, நடுப்பாைளயம்:,2-ெசண்பகப்புதூர்

ேவடச்சின்னானூர்638402, வடக்கு

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, நடுப்பாைளயம் ஆ.தி.காலனி:,3-ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி)

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் இடது

மற்றும் (ஊ) வார்டு3, சின்னகுட்ைடபுதூர்:,4-ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும்

பக்கம்

(ஊ)வார்டு3, தங்கநகரம்:,5-ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3, சாைலயூர்:,999-

ஊ.ஒ.ஆரம்பப்பள்ளி

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு2, ெபாந்தலி தாசrயூர்:,2-

ேவடச்சின்னானூர்638402, ேமற்கு பார்த்த ெசண்பகப்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, முள்ளிக்காபாைளயம்:,3கட்டிடம் வலது பக்கம்

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெசண்பகப்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ெசண்பகப்புதூர்:,4-ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு2, ெசன்னப்பனூர்:,5-ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2,

276

276

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

ஒப்பலவாடனூர்: 999 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் :
1-ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, ேமட்டூர்:,2-ெசண்பகப்புதூர் (வ.கி)

குண்டிெபாம்மனூர்-638402, கிழக்கு

மற்றும் (ஊ) வார்டு1, குட்ைடேமட்டூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வலது பக்கம்

277

278

277

278

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

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

குண்டிெபாம்மனூர்-638402, கிழக்கு

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

பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது பக்கம்

வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி உக்கரம்638402,

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

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் வலது

வார்டு 7, குப்பன்துைறகாலனி:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

க் ம்
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3

4

281

280
281

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

இ
க் ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி உக்கரம்638402,

1-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு7, குப்பந்துைர:,2-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

கிழக்கு பார்த்த ஓட்டு வில்ைல

வார்டு7, ெபாங்கியானூர்:,3-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு7, குப்பன்துைற

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ி
ட்
ம்
ஊ.ஒ.ந.பள்ளி-காளிகுளம்638402, ேமற்கு

ி
ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு8, காளிகுளம்:,2-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின் அைற எண்.2 வார்டு12, ேகத்தம்பாைளயம்:,3-உக்கரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு12, கக்ராகுட்ைட:,999-

282

283

284
285

282

283

284
285

5

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

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி உக்கரம்638402,
கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடத்தின்

280
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ஊ.ஒ.ந.பள்ளி காளிகுளம்638402, ேமற்கு

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு8, காளிகுளம்:,2-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

பார்த்த

வார்டு6, மல்லநாய்கன்பாைளயம்:,3-உக்கரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6,

தார்சு கட்டிடத்தின் அைற

எண்.3

அண்ணாநகர்:,4-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு6, மில்ேமடு:,5-உக்கரம்(வ.கி)

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி சாணார்பாைளயம்

1-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு11, சாணார்பாைளயம்:,2-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும்

638402, இடது பக்கம் கிழக்கு பார்த்த

(ஊ), கக்கராக்குட்ைட (ேபாடிபாைளயம்) வார்டு12:,3-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

மற்றும் (ஊ) வார்டு6, எம் ஜி ஆர் நகர், ேதா.சாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ்

கட்டிடம்

கக்ராகுட்ைடகரடு வார்டு12:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

ஊ.ஒ.ஆ.பள்ளி சாணார்பாைளயம்

1-உக்கரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), மில்ேமடு வார்டு 12:,2-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ),

638402, கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் வலது

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

க் ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

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

வண்டிபாைளயம்638402, ேமற்கு பார்த்த
ர்

ட்

ம்

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

ம்
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ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி

1-உக்கரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, வண்டிபாைளயம்கிழக்கு:,2-உக்ரம் (வ.கி)

வண்டிபாைளயம்638402, ேமற்கு பார்த்த

மற்றும் (ஊ) வார்டு5, வண்டிபாைளயம் ேமற்கு:,3-உக்ரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)

தார்சு கட்டிடம் இடது புறம்

வார்டு4, வண்டிபாைளயம் காலனி:,4-உக்ரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு5,

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி குள்ளம்பாைளயம்63845,

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

வடக்கு பார்த்த கட்டிடம்

(ஊ) வார்டு4, தாசநாயக்கனூர்:,3-அரசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, அரசூர்:,999-

ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி அரசூர்638454,

ல் டு
ழ்
க்
ர் ள்
1-மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4, ேத.புரம்,கேணசபுரம்,அரசூர்

வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் வலது

பைழயூர்,அண்ணாநகர்:,2-மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4,

பக்கம்

ஆ.தி.காலனி,கணபதிநகர்,அ.ெம.ேராடு,ெஜ ெஜ.நகர்:,3-மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி)

ெவள்ளிநகர்:,5-உக்ரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)வார்டு 5, குமார்நகர்:,999-அயல்நாடு வாழ்
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மற்றும் (ஊ) வார்டு4, த.புதூர்.ஆ.தி.காலனி,தங்கநகர்,ேதா.சாைலகள்:,999-அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள், -:

289
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ஊ.ஒ. ந.பள்ளி அரசூர்638454, வடக்கு

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

பார்த்த கட்டிடத்தின் இடது பக்கம்

ேதவாங்கபுரம்,கேணசபுரம்,அரசூர்,பைழயூர்,அ.நகர்:,2-மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மற்றும் (ஊ) வார்டு4, அரசூர்ஆ.தி.காலனி,கண.நகர்,அ.ெம.ேராடு,ெஜ ெஜ.நகர்:,3மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு4,
தட்டாம்புதூர,த.பு.அ.காலனி,த.நகர்,ேதா.சாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ்

290
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அரசுஉயர்நிைலப்பள்ளி

க்
ர் ள்
1-மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, மாக்கினாங்ேகாம்ைப:,999-

மாக்கினாங்ேகாம்ைப638454, ெதற்கு

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்கம்
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அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1-மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, மங்களபுரம்

மாக்கினாங்ேகாம்ைப638454, வடக்கு

ம.ஆதிதிராவிடர்காலனி:,2-மாக்கினாங்ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3,

பார்த்த கட்டிடம் வலது பக்கம்

ெகாங்கரடு,ெவள்ளிமைலஆ.காலனி,ேதா.சாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ்

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி அரசூர்638454, ேமற்கு

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

பார்த்த ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் வலது

ஆதிதிராவிடர்காலனி:,2-இண்டியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2,

பக்கம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி அரசூர்638454,
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இ.ேமட்டுப்புதூர்:,3-இண்டியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,
இண்டியம்பாைளயம்கஸ்பா:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:
1-இண்டியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3,

ேமற்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது

அரசூர்புதூர்,கண்ணதாசன்நகர்,நாய்க்கர்புதூர்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், -:

க் ம்
ஊ.ஒ.நடுநிைலப்பள்ளி அரசூர்638454,

1-இண்டியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு2, இ.ேமட்டுப்புதூர்:,2-

கிழக்கு பார்த்த தார்சு கட்டிடம் இடது

இண்டியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு3,

பக்கம்

குறவர்காலனிேதாட்டசாைலகள்:,999-அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நாடு

சி.கதிரவன் இ.ஆ.ப

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