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1 2 3 4 5

1 1 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ெவட்டுவானம் - 635809.

1. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 6, ேபட்ைட ெதரு , 2. 
ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 7 ெவட்டுவானம் 
ரயில்ேராடு ெதரு , 3. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 7, 
ெவட்டுவானம் குமரன் ெதரு , 4. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , 
வார்டு 7, ெவட்டுவானம் சத்தியமூர்த்தி ெதரு , 5. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 7, ெவட்டுவானம் ராஜாஜி ெதரு , 6. 
ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 7, ெவட்டுவானம் 
கட்டெபாம்மன்  ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                   
                                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கைடசி 
கட்டிடம் ெதற்கு பார்த்தது, 
ெவட்டுவானம் - 635809.

1. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 8, மகமாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 2. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 7 
ெவட்டுவானம் பஜைன ேகாவில்  ெதரு , 3. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 8, ெதன்னந்ேதாப்பு , 4. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 8 திருவள்ளூவர் ெதரு , 5. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 8 புதுப்ேபட்ைட ெதரு , 6. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 8, சின்னேகாவிந்தம்பாடி டிரங்ேராடு , 7. 
ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 8, ேமட்டு ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

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

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

1 2 3 4 5

3 3 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ெவட்டுவானம் - 635809.

1. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 5, 1.சராத்திேபட்ைட 
கிழக்கு ேமற்கு நீட்டு ெதரு , 2. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , 
வார்டு 5, 2. சாரத்திேபட்ைட வடக்கு ெதற்கு துண்டு ெதரு , 3. ெவட்டுவாணம் 
(வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 5, 3. சாரத்திேபட்ைட வடக்கு ெதற்கு 
பள்ளி ெதரு , 4. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 6, 4. 
ெவட்டுவானம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 6, 5. ெவட்டுவானம் ேமாகன்குமாரமங்கலம் , 6. 
ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 6, 6. ேகாவிந்தபாடி ெதரு , 
7. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 6 தீர்த்த நதி ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் - 
சின்னேகாவிந்தம்பாடி - 635803,

1. ேகாவிந்தம்பாடி (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 5, 8. ேகாவிந்தபாடி 
புதியகாலனி கீழ்வாைட ெதரு , 2. ேகாவிந்தம்பாடி (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  
, வார்டு 6, 9.ேகாவிந்தபாடி புதியகாலனி ேமல்வாைட ெதரு , 3. ேகாவிந்தம்பாடி 
(வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 5, 10. ேகாவிந்தபாடி பைழயகாலனி ேநர் 
ெதரு , 4. ேகாவிந்தம்பாடி (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 5, 
11.ேகாவிந்தபாடி பைழயகாலனி கிழக்கு ெதரு , 5. ேகாவிந்தம்பாடி (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 5, 12. ேகாவிந்தபாடி பைழயகாலனி குறுக்கு 
சந்து , 6. ேகாவிந்தம்பாடி (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 5, 13. 
ேகாவிந்தபாடி பைழயகாலனி கிழக்கு ேமற்கு , 7. ேகாவிந்தம்பாடி (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 5, 15. ேகாவிந்தபாடி வன்னியர் கீழ்வாைட ெதரு , 
8. ேகாவிந்தம்பாடி (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 5, 16.சின்ன 
ேகாவிந்தபாடி வன்னியர் ேமல்வாைட ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

5 5 ஆதிதிராவிடர் நல 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ெவட்டுவானம் - 635809.

1. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 9, மக்கான் சந்து , 2. 
ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 9, கீழ்புரம் 1ல் ெதரு , 3. 
ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 9, வயல் வடக்கு ெதற்கு 
ெதரு , 4. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 9, வயல் கிழக்கு 
ேமற்கு ெதரு , 5. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 9 ேமல் 
ெதரு 1ல் சந்து , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஆதிதிராவிடர் நல 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ெவட்டுவானம் - 635809.

1. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 9 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 2. ெவட்டுவாணம் (வ.கி)  பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 9, புதிய காலனி , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், பிராமணமங்கலம் - 
635809.

1. பிராமணமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிராமணமங்கலம் பூக்காரத் 
ெதரு , 2. பிராமணமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன்ேகாயில் 
ெதரு , 3. பிராமணமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பைழய மைனத் 
ெதரு , 4. பிராமணமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, புதுமைனத் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், பிராமணமங்கலம் - 
635809.

1. பிராமணமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஈடியர்பாைளயம் பஜைன 
ேகாயில் ெதரு , 2. பிராமணமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 3. பிராமணமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ஈடியர்பாைளயம் அருந்ததியர் காலனி , 4. பிராமணமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, சதுரங்க பாைளயம் , 5. பிராமணமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, கட்டுபுடி அருந்ததியர் காலனி , 6. பிராமணமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, ஓதியத்தூர் ேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்          
                                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

9 9 அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பக்க 
அைற, பள்ளிெகாண்டா - 635809.

1. பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 10 குடியாத்தம் ேராடு , 2. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 10, மில்லத் ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பக்க 
அைற, பள்ளிெகாண்டா - 635809.

1. பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 11, பஜார் ெதரு , 2. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 11, சன்னதி ெதரு , 3. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 11, மாடத் ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 யாதவா ஊராட்சி  ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ெதற்கு அைற 
பள்ளிெகாண்டா 635809.

1. பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 3, ஏrக்கைரத் ெதரு , 2. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 4, யாதவ் ெதரு , 3. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 4, கலங்கு ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் அைற எண் 4, 
பள்ளிெகாண்டா - 635809.

1. பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 4, ேமட்டுத் ெதரு , 2. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 4, கானார் ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் அைற எண் 5, 
பள்ளிெகாண்டா - 635809.

1. பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1 ஜேமதார்ேதாப்பு 1வது ெதரு , 
2. பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1 ஜேமதார்ேதாப்பு 2வதுெதரு , 3. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1, எச் ஏ ஆர்  ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 யாதவா ஊராட்சி  ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், வடக்கு அைற 
பள்ளிெகாண்டா 635809.

1. பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 3, மசூதி ெதரு , 2. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 3, டிரங்க் ேராடு , 3. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 3, நடு ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

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

1 2 3 4 5

15 15 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,அறிவியல் 
ஆய்வகம் கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், பள்ளிெகாண்டா - 
635809.

1. பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1 புதிய காணார் ெதரு , 2. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1, அமானி நகர் 1 , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கூட்ட 
அரங்க கட்டிடம், 
பள்ளிெகாண்டா - 635809.

1. பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1, காமராஜர் நகர் , 2. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1 ஜேமதார் ேதாப்பு 2வது ெதரு , 3. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1, ைஹஸ்கூல் ேராடு , 4. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1, அமானி நகர் 2 , 5. 
பள்ளி்ெகாண்டா (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1 புளியந்ேதாப்பு ஜேமதார் ேதாப்பு 
3 , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                       
                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி(மளிைக),ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பக்க அைற, 
பள்ளிெகாண்டா - 635809.

1. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 16, ேகாட்ைடெதரு , 2. கீழாச்சூர் 
(வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 16, முருேகசனார் ெதரு , 3. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 12, ஔைவயார் ெதரு , 4. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 12, சாவடி ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி(மளிைக),ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பக்க அைற, 
பள்ளிெகாண்டா - 635809.

1. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 13, மளிைக ெதரு , 2. கீழாச்சூர் 
(வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 13, மண்டபத் ெதரு , 3. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 13, என் எஸ் ேக ெதரு , 4. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 13 பஜைனேகாயில் ெதரு , 5. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 13, ெகாத்தவால் ெதரு , 6. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 14 டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் ெதரு , 7. கீழாச்சூர் 
(வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 14 வள்ளியம்ைம ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

19 19 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி(மளிைக),ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம், 
பள்ளிெகாண்டா - 635809.

1. கீழச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (சி.சி), வார்டு 14, வ உ சி ெதரு , 2. கீழாச்சூர் 
(வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 14, மந்ைதெவளி ெதரு , 3. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 14, ேபார்டின்ேபட்ைட , 4. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 14 பாரதிதாசன் ெதரு , 5. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 14, பாரதி ெதரு , 6. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 15, ெதக்கா ேராடு , 7. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 15, கீழ்வாைட 1வது ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி(மளிைக),சி ஆர் 
சி கூட்ட அரங்கம் ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
பள்ளிெகாண்டா - 635809.

1. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 15, கீழ்வாைட 2வது  ெதரு , 2. 
கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 15 ேமல்வாைடத் ெதரு , 3. 
கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 15, ேமல்வாைடத் ெதரு 1 , 4. 
கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 15 வள்ளுவர் ெதரு , 5. கீழாச்சூர் 
(வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 14 சிவன்படத் ெதரு , 6. கீழாச்சூர் (வ.கி) 
பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 14, ேநதாஜி ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 புனிதா ெதேரசா 
உயர்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பக்க 
அைற, பள்ளிெகாண்டா - 635809.

1. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 17 ேகம்ரான் ேபட்ைட 1வது 
ெதரு , 2. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 17 ேகம்ரான் ேபட்ைட 
2வது ெதரு , 3. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 17 ேகம்ரான் 
ேபட்ைட கஸ்தூrபாய் ெதரு , 4. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 
1 கம்ரான்ேபட்ைட 4வது ெதரு , 5. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , 
வார்டு 17 ேகம்ரான்ேபட்ைட 3வது ெதரு , 6. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா 
(ேப)  , வார்டு 17 ேவப்பங்கால் பார்த்தசாரதி நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

22 22 புனிதா ெதேரசா 
உயர்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பக்க 
அைற, பள்ளிெகாண்டா - 635809.

1. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 16 தளபதி கிருஷ்ணசாமி ெதரு 
, 2. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 16 சத்தியவாணி முத்து நகர் , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
புதிய கட்டிடம்  வடக்கு பக்கம் 
ேவப்பங்கால் பள்ளிெகாண்டா 
635809.

1. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 18, ேவப்பங்கால் பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 2. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 18 
ேவப்பங்கால் 2வது ெதரு , 3. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 8 
ேவப்பங்கால் கரம்பு 3வது ெதரு , 4. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , 
வார்டு 18, ஸ்ரீராமாபுரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                   
                                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
புதிய கட்டிடம்  ெதற்கு பக்கம் 
ேவப்பங்கால் பள்ளிெகாண்டா 
635809.

1. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 18, காவாக்காரன் ெகால்ைல , 2. 
கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 18 ேவப்பங்கால் கரம்பு 1வது 
ெதரு , 3. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 18 ேவப்பங்கால் கரம்பு 
2வது ெதரு , 4. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 18 ேவப்பங்கால் 
3வது ெதரு , 5. கீழாச்சூர் (வ.கி) பள்ளி்ெகாண்டா (ேப)  , வார்டு 18 ேவப்பங்கால் 
4வது ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                             
                                                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், கந்தேநr - 635809.

1. கந்தேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2. கந்தேனr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேவளாலர் வதீி , 3. கந்தேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, ஆrய கவுண்டர் வதீி , 4. கந்தேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
2,ேமற்கு ெதரு , 5. கந்தேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பிள்ைளயார் 
ேகாயில் வதீி , 6. கந்தேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மசூதி ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

26 26 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், கந்தேநr - 
635809.

1. கந்தேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் வதீி , 2. கந்தேனr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அருந்ததியர் வதீி , 3. கந்தேனr (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, பட்டைரதார் , 4. கந்தேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
ெகால்ைலேமடு , 5. கந்தேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஆதிதிராவிடர் 
காலனி , 6. கந்தேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, மாrயம்மன் ேகாயில் வதீி , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊராட்சி  ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ேமற்கு அைற - 
கழனிபாக்கம்-635809.

1. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாவில் ெதரு , 2. 
கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஈஸ்வரன்ேகாவில் ெதரு , 3. 
கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மூப்பர் ெதரு , 4. கழனிபாக்கம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கல்லாங்குப்பம் , 5. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, சின்ன முத்து நாயக்கன் பட்டி , 6. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, உைடயார் ெதரு , 7. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
வள்ளுவர் ெதரு , 8. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முத்திைரயர் 
ெதரு , 9. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, யாதவர் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊராட்சி  ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், கிழக்கு அைற - 
கழனிபாக்கம்-635809.

1. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, புது மைன , 2. கழனிபாக்கம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மசூதி ெதரு , 3. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
5, ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
4, சாவடி ெதரு , 5. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கசக்கால்வாய் 
பட்டைர , 6. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற, 
கழணிப்பாக்கம் மதுரா 
கன்னிகாபுரம் - 635809.

1. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஏr ேகாடி , 2. கழனிபாக்கம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கன்னிகாபுரம் , 3. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, சிவராம் பட்டி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                  
                                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

30 30 ஊராட்சி  ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், கிழக்கு அைற- 
கழனிபாக்கம்- 635809.

1. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, நூர் நகர் , 2. கழனிபாக்கம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பமீநாத புரம் , 3. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 5, ேபங்க் ெதரு , 4. கழனிபாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, எம் சி  
ேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                  
                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற  
இைறயங்காடு - 632104.

1. இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 2. 
இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3. 
இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பைழய காலனி , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம்  இைறயங்காடு - 
632104.

1. இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சின்ன கல்லாங்குத்து , 2. 
இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, விrஞ்சிபுரம் ேராடு  
(ேகாடிகாலனி) , 3. இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஓமகுத்தான் 
பட்டி , 4. இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கயிறுகாரன்பட்டி 
(ெகால்ைலேமடு  எைறயங்காடு) , 5. இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
2, ெபங்களூர்ேராடு (கல்குட்ைட) , 6. இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
இந்திராநகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                             
                                                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற, 
காட்டுக்ெகால்ைல - 632104.

1. இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, காட்டுெகால்ைல 
(ெசல்லியம்மன்  மாrயம்மன்) , 2. இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
காட்டுக்ெகால்ைல (ெகால்ைலேமடு  அைணக்கட்டு) , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற, 
காட்டுக்ெகால்ைல - 632104.

1. இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பள்ளெகால்ைல , 2. 
இைறயன்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேதவகாரன் பட்டி , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

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

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

1 2 3 4 5

35 35 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், வசந்தநைட - 632104.

1. வசந்தநைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, ேவம்புலி அம்மன் ேகாயில் ெதரு. 
, 2. வசந்தநைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, பள்ளிகூடத் ெதரு , 3. வசந்தநைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4. வசந்தநைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, மாத்திைரப்பட்டி , 5. வசந்தநைட (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ)  , வார்டு 3, பாைறப் பட்டி , 6. வசந்தநைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, 
பனந்ேதாப்பு பட்டி , 7. வசந்தநைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, 
பாப்பாத்திகுட்ைட , 8. வசந்தநைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 ஏrேகாடி , 9. 
வசந்தநைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, வசந்தநைட காலனி , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ஏ ஜி ஏ எம் டி 
கட்டிடம், வசந்தநைட - 632104.

1. ஓக்கனாபுரம் (வ.கி) வசந்தநைட (ஊ)  , வார்டு 2 வசந்தநைட 
மதுரேகாட்ைடயூர் பிள்ைளயார் ேகாவில் , 2. ஓக்கனாபுரம் (வ.கி) வசந்தநைட 
(ஊ)  , வார்டு 4 ஓக்கனபுரம் முருகன் ேகாவில் ெதரு , 3. ஓக்கனாபுரம் (வ.கி) 
வசந்தநைட (ஊ)  , வார்டு 2, அருந்ததி காலனி , 4. ஓக்கனாபுரம் (வ.கி) 
வசந்தநைட (ஊ)  , வார்டு 4, ஓக்கனபுரம் காலனி , 5. ஓக்கனாபுரம் (வ.கி) 
வசந்தநைட (ஊ)  , வார்டு 4, கீழககத்தியான் பட்டி ெகால்ைலேமடு , 6. 
ஓக்கனாபுரம் (வ.கி) வசந்தநைட (ஊ)  , வார்டு 4, ரம்பகாரன் பட்டி , 7. 
ஓக்கனாபுரம் (வ.கி) வசந்தநைட (ஊ)  , வார்டு 4, கிங்கினி அம்மன் பட்டி , 8. 
ஓக்கனாபுரம் (வ.கி) வசந்தநைட (ஊ)  , வார்டு 4, கசக்குட்ைட , 9. ஓக்கனாபுரம் 
(வ.கி) வசந்தநைட (ஊ)  , வார்டு 4, இஸ்மாயில் ேபட்ைட , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

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

1 2 3 4 5

37 37 ஆதிதிராவிடர் நல 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம், 
ெசதுவாைல -632104.

1. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, மணி ேகாயில் ெதரு 1 , 2. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு  1, மணி ேகாயில் ெதரு 2 , 3. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, மணி ேகாயில் ெதரு 3 , 4. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, மணி ேகாயில் ெதரு 4 , 5. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் ெதரு 1 , 6. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 பஜைன ேகாயில் ெதரு 2 , 7. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் ெதரு 3 , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ஆதிதிராவிடர் நல 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க கட்டிடம், 
ெசதுவாைல -632104.

1. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1பஜைன ேகாயில் ெதரு 4 , 2. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 1 , 3. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 2 , 4. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 3 , 5. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாரத் நகர் , 6. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாைற ெதரு , 7. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
1, ஈத்கார் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடகிழக்கு 
பக்க நடு கட்டிடம் ெதற்கு 
பார்த்த அைற எண் 7, 
விrஞ்சிபுரம் - 632104.

1.விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, சாவடித் ெதரு , 2.விrஞ்சிபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டு 2ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 4.விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) வார்டு 2, கருணகீர் ெதரு , 5.விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 
கிழக்கு ேதேராடும் ெதரு, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                  
                                                                                                                -

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

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

1 2 3 4 5

40 40 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடகிழக்கு 
பக்க நடு கட்டிடம் ெதற்கு 
பார்த்த அைற எண் 8, 
விrஞ்சிபுரம் - 632104.

1. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெபrய ேகாயில் ெதரு , 2. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, திருக்குள ெதரு , 3. விrஞ்சிபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, வடக்கு மாட வதீி , 4. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, பிராமணர் வதீி , 5. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேஜ 
ேஜ  நகர் , 6. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 வரீபத்திரன் ேகாயில் 
ெதரு , 7. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, இப்ராஹிம் சாகிப் ெதரு , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் அைற 
எண் 11, விrஞ்சிபுரம் - 632104.

1. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3ேமலாண்ைட பஜார் ெதரு , 2. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெசங்குந்தர் ெதரு , 3. விrஞ்சிபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, வண்ணார ெதரு , 4. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, சிவன்பைட ெதரு , 5. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
பட்ேடல் ெதரு , 6. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, சாலியா ெதரு , 7. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெபrமஜுத் ெதரு , 8. விrஞ்சிபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பைழயமஜித் ெதரு , 9. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அஞ்சுமன் ெதரு , 10. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3ேமலண்ைட பஜார் சந்து ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்   
                                                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 2, 
விrஞ்சிபுரம் - 632104.

1. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஜாபர் கான் ேபட்ைட , 2. 
விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, புது ெதரு 1 , 3. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, புது ெதரு 2 , 4. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
புது ெதரு 3 , 5. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, காயிேத மில்லத் 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

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

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

1 2 3 4 5

43 43 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 3, 
விrஞ்சிபுரம் - 632104.

1. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ெபான்னியம்மன் ேகாயில்  ெதரு 1 
, 2. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு 2 
, 3. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு 3 
, 4. விrஞ்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ெபrய ெதரு , 5. விrஞ்சிபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, மாrயம்மன் ேகாயில்   ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற, 
ெசதுவாைல -632104.

1. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, என் எச் ெபங்களூர்ேராடு , 2. 
ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, இந்திராநகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் , ெசதுவாைல -632104.

1. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, இருளர் காலனி , 3. ெசதுவாைல 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெதன்னமரத் ெதரு , 4. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, கைலஞர் வதீி , 5. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
அரசமரத் ெதரு , 6. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 பைழய ேபாஸ்ட் 
ஆபிஸ் ெதரு , 7. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சத்திரம் ெதரு , 8. 
ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ைரஸ்மில் ெதரு , 9. ெசதுவாைல 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஈத்கார் ெதரு , 10. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, மசூதி ெதரு , 11. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, குளத்து 
ெதரு , 12. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 13. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 14. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கானார் ெதரு , 15. 
ெசதுவாைல, காந்தி நகர் , 16. ெசதுவாைல, எம். சி ேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

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

1 2 3 4 5

46 46 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த புதிய கட்டிடம், 
ெசதுவாைல -632104.

1. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1,  பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மணியக்கார ெதரு , 3. ெசதுவாைல 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மசூதி ெதரு , 4. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, நடு ெதரு , 6. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
கானார் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                           
                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற, 
ெசதுவாைல -632104.

1. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சூள்க்கல் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பட்ேடல் ெதரு , 3. ெசதுவாைல 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆலமரத் ெதரு , 4. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, நrக்குறவர் காலனி , 5. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
1, குளத்து ெதரு , 6. ெசதுவாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வல்லண்டராம 
கூட்ேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                              
                                                                                                          .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 
கட்டிம் ேமற்கு பார்த்தது, 
மருதவள்ளிப்பாைளயம் - 632104.

1. ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 5 மருதவல்லி 
பாைலயம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. ெசதுவாைல (வ.கி) 
மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 5, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3. ெசதுவாைல 
(வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 5, ஏrேகாடி , 4. ெசதுவாைல (வ.கி) 
மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 5, அண்ணா நகர் (மந்ைதெவளி) , 5. 
ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 3, காதாைழ 
ெகால்ைல , 6. ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 3, 
கீழ்ேமடு பட்டி , 7. ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 3, 
வார்புதூர் பட்டி , 8. ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 3, 
அலேமலுவடு  பட்டி , 9. ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , 
வார்டு 3, கைரேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                      
                                                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 14 of 76



 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

49 49 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கூடுதல் 
கட்டிடம் ேமற்கு பார்த்தது, 
மருதவள்ளிப்பாைளயம் - 632104.

1. ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 3, அலேமலுவடு  
பட்டி , 2. ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 3, கைரேமடு , 
3. ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 3, வார்புதூர் பட்டி , 4. 
ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 5, பஜைன ேகாயில் 
ெதரு , 5. ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 5, ஏrேகாடி , 
6. ெசதுவாைல (வ.கி) மருதவள்ளிபாைளயம் (ஊ)  , வார்டு 3, கீழ்ேமடு பட்டி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதன்கிழக்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு பார்த்தது, 
சத்தியமங்கலம் - 632114.

1. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேமட்டு ெதரு , 3. சத்தியமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1நல்லதாயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பள்ள ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம் ேமற்கு பார்த்தது, 
சத்தியமங்கலம் - 632114.

1. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, குளத்து ெதரு , 2. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆலமரத்து ெதரு , 3. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ராமர் ேகாயில் ெதரு , 4. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, புதிய காலனி , 5. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பைழய காலனி , 6. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, வள்ளுவர் ெதரு , 7. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகால்ைலேமடு 1 , 8. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ராமதாஸ் நகர் , 9. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ராமாபுரம் ேராடு , 10. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகால்ைலேமடு 2 , 11. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, எம் சி  ேராடு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

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

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

1 2 3 4 5

52 52 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, 
இராமாபுரம் - 632114.

1. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேமட்டுத் ெதரு , 3. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அரசமரத் ெதரு , 4. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெகால்ைல ேமடு 1 , 5. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, எல்ைல நகர் , 6. சத்தியமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ராமதாஸ் நகர் , 7. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, உைடயார் ெதரு , 8. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
5, கன்னி ேகாவில் ெதரு , 9. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, 
பாலக்குட்ைட , 10. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெகால்ைல 
ேமடு 2 , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                  
                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பக்க 
கட்டிடம், கம்மாரப்பாைளயம் - 
632114.

1. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 1 , 3. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, அம்ேபத்கார் ெதரு , 4. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, புதிய காலனி , 5. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெமயின் ேராடு , 6. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, கன்னி ேகாயில் ெதரு , 7. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 2 , 8. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ஆலமரத் ெதரு , 9. 
சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, மாடி ெதரு 1 , 10. சத்தியமங்கலம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ெகால்ைல ேமடு , 11. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, பாரதியார் ெதரு 1 , 12. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 5, பாரதியார் ெதரு 2 , 13. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 5, ராமாபுரம் ேராடு , 14. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, 
மாடி ெதரு 2 , 15. சத்தியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, மாடி ெதரு 3 , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 16 of 76



 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

54 54 அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது 
அைற எண் 5, ெபாய்ைக - 632114.

1. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆச்சாr ெதரு , 2. ெபாய்ைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முதலியார் ெதரு , 3. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, பாடசாைல ெதரு , 4. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 5. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
உப்பரேமட்டு ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                      
                                                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது 
அைற எண் 3, ெபாய்ைக - 632114.

1. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அம்ேபத்கர் நகர் , 2. ெபாய்ைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, எம். சி. ேராடு , 3. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
எம் சி ேராடு , 4. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சந்ைதேபட்ைட ெதரு , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது 
அைற எண் 1, ெபாய்ைக - 632114.

1. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பமீராவ் ெதரு , 2. ெபாய்ைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, இராமாபாய் ெதரு , 3. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, புத்தர் நகர் , 4. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, மணிேமகைல 
ெதரு , 5. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, சீவகசிந்தாமணி ெதரு , 6. 
ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, வைளயாபதி ெதரு , 7. ெபாய்ைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, குண்டலேகசி ெதரு , 8. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, திருவள்ளுவர் ெதரு , 9. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
புறநானூறு ெதரு , 10. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அகநானூறு 
ெதரு , 11. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கலித்ெதாைக ெதரு , 12. 
ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, குறுந்ெதாைக ெதரு , 13. ெபாய்ைக 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பிள்ைளயார் குப்பம் , 14. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, சிலப்பதிகார ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்          
                                                                                                                               .
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

57 57 ஊராட்சி  ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ெபாய்ைக ேமாட்டுர் -
632114.

1. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெகால்ைலேமடு , 3. ெபாய்ைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேமாட்டூர் , 4. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊராட்சி  ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ெபாய்ைக ேமாட்டுர் -
632114.

1. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, பூசாr குடியிருப்பு , 2. ெபாய்ைக 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, மின்னல் நகர் , 3. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 5, ேமாட்டூர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                       
                                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கூடுதல் 
கட்டிடம் ேமற்கு பார்த்தது 
அைற எண் 12, ெபாய்ைக - 
632114.

1. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, புதூர் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, சின்ன ெதரு , 3. ெபாய்ைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 4. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
5, ஆலமரத் ெதரு , 5. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, நாராயணன் பட்டி 
, 6. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, முத்தன் பட்டி , 7. ெபாய்ைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, நாவிதன் பட்டி , 8. ெபாய்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
5, புதிய காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                         
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், புத்தூர் - 632105.

1. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. புத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1,ெகால்ைலேமடு , 4. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
1,ஆதிதிராவிடர் புது ெதரு , 5. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
2,ஆதிதிராவிடர் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, ஆதிதிராவிடர் குறுக்குத் ெதரு , 7. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
2, அம்ேபத்கார் ெதரு 1 , 8. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருந்ததியர் 
காலனி ெதரு , 9. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருந்ததியர் காலனி 
குறுக்குத் ெதரு , 10. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2,அம்ேபத்கார் ெதரு 2 , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், புத்தூர் - 632105.

1. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஈச்சங்காடு காமராஜ் நகர் , 2. புத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஈச்சங்காடு ெகால்ைலேமடு , 3. புத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, குமரன் குடியிருப்பு , 4. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, நாட்டான்மங்கலம் ெகால்ைலேமடு , 5. புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, நாட்டான்மங்கலம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6. புத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, நாட்டான்மங்கலம் பஜைன ேகாயில் ெதரு , 7. புத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, நாட்டான்மங்கலம் ேதாம்பரா காலனி , 8. புத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, நரசிங்கபுரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 9. 
புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, நரசிங்கபுரம் ேமட்டுத் ெதரு , 10. புத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, நரசிங்கபுரம் பள்ளிகூட ெதரு , 11. புத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, நரசிங்கபுரம் ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க கட்டிடம், 
இலவம்பாடி - 632105.

1. இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, இலவம்பாடி திெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 2. இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, இலவம்பாடி புது 
ெதரு , 3. இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, இலவம்பாடி 
பஜைனேகாயில் ெதரு , 4. இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
இலவம்பாடி கருணகீர் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்             
                                                                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம், 
இலவம்பாடி - 632105.

1. இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, இலவம்பாடி ெமயின் ேராடு , 2. 
இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, இலவம்பாடி கவுண்டர் பட்டி ெதரு , 
3. இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, இலவம்பாடி மந்திrவட்டு பட்டி , 4. 
இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, இலவம்பாடி ேவப்பஞ்சாைல ெதரு , 
5. இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, இலவம்பாடி ேகாேனr  குப்பம்  
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

64 64 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,குடிைச - 632105.,

1. இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, குடிைச பஜைன ேகாவில் ெதரு , 
2. இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, குடிைச புதுத் ெதரு , 3. 
இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, குடிைச ேராடு ெதரு , 4. இலவம்பாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, குடிைச ஆதிதிராவிடர் காலனி , 5. இலவம்பாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, குடிைச நீதிமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6. 
இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, குடிைச ெதற்கு ெகால்ைலேமடு , 7. 
இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, குடிைச ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கல்லாங்குளம் - 
632105.,

1. இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, கல்லாங்குளம் ஸ்கூல் ெதரு , 2. 
இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, கல்லாங்குளம் ெமயின் ேராடு , 3. 
இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, மைலசந்து ெகால்ைலேமடு , 4. 
இலவம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, தார்வழி ேராடு ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற, 
வல்லண்டராமம் - 632104.

1. வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வல்லண்டராமம் 
ெபாற்ெகாடியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2. வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு  (ஆதிதிராவிடர் காலனி) , 3. 
வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முத்திைரயர் ெதரு , 4. 
வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிராமணர் ெதரு , 5. 
வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அரசமரெதரு , 6. 
வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு1, பனங்காடு பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 7. வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பச்சகான்பட்டி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

67 67 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற, 
வல்லண்டராமம் - 632104.

1. வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அன்னாசிபாைளயம் 
அருந்ததியர் ெதரு , 2. வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
அன்னாசிபாைளயம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3. வல்லண்டராமம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அன்னாசிபாைளயம் பாடசாைல ெதரு , 4. 
வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, காளிவட்டுபட்டி ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 1, 
ேவலங்காடு - 632101.

1. வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேவலங்காடு அரசமரத் ெதரு , 
2. வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேவலங்காடு பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் நடு அைற 
மூைலேகட் - 632101

1. வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேராடு ெதரு , 2. 
வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ேபாயர் ெதரு , 3. 
வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, புதூர் பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 4. வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, காலாசப்பட்டி , 5. 
வல்லண்டராமம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, மூைலேகட் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பக்க 
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு 
பார்த்தது, ெகங்கநல்லூர் - 632101.

1. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெபrய ெகங்கநல்லூர் , 2. 
ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 
ேமற்கு பார்த்தது, ெகங்கநல்லூர் 
- 632101.

1. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சீேலr கிராமம் , 2. 
ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெதன்னஞ்சாைல ெதரு , 3. 
ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேமட்டுப் பட்டி , 4. ெகங்கநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, சின்னெகங்கநல்லூர் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 21 of 76



 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

72 72 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, 
ெகங்கநல்லூர் மதுரா சீேலr - 
632101.

1. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கன்னிகாபுரம் , 2. ெகங்கநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பாட்ைடயூர் , 3. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, முனியன் பட்டி , 4. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
அனபத்தூரான் பட்டி , 5. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
சின்னெகங்கநல்லூர் , 6. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
இருளர்பட்டி , 7. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, காளிவூட்டு பட்டி , 
8. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, மூைலேகட் , 9. ெகங்கநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, மைலசந்து , 10. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, ஆயிரம்குளம் , 11. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ேதாரணங்குளம் , 12. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சீேலr , 13. 
ெகங்கநல்லூர், ராமர் ேகாவில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்      
                                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கூடுதல் 
கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, 
ெகங்கநல்லூர் மதுரா சீேலr - 
632101.

1. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, நாமகாரன் பட்டி , 2. 
ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சின்னெகங்கநல்லூர் , 3. 
ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேதாரணங்குளம் , 4. ெகங்கநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சீேலr அருந்ததியர் காலனி , 5. ெகங்கநல்லூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, இருளர் பட்டி , 6. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, சீேலr கிராமம் , 7. ெகங்கநல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ஆயிரம்குளம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                           
                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பக்க 
கூடுதல் கட்டிடம் வடக்கு 
பார்த்தது, அப்புக்கல் - 632101.

1. அப்புகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெசட்டியார் ெதரு , 2. அப்புகல் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வண்டிக்காரர் ெதரு , 3. அப்புகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, அன்னாசி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4. அப்புகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5. அப்புகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
இந்திரா நகர் , 6. அப்புகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அருந்ததியர் காலனி , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

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

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

1 2 3 4 5

75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கூடுதல் கட்டிடம், அப்புக்கல் - 
632101.

1. அப்புகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 2. அப்புகல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, யாதவர் குடியிருப்பு , 3. அப்புகல் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, மாணியக் ெகால்ைல , 4. அப்புகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)), வார்டு 4, 
ஏrக்ெகால்ைல , 5. அப்புகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேமல்வாழபந்தல் , 6. 
அப்புக்கல், அப்புக்கல் ெமயின் ேராடு , 7. அப்புக்கல், கருமாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த கூடுதல் கட்டிடம் 
அைற எண் 11, அைணக்கட்டு 
632101.

1. அைணகட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, தட்டாரத் ெதரு , 2. அைணகட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3. அைணகட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கம்மாரக் ெதரு , 4. அைணகட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, காந்தி ேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                   
                                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,புதிய 
கட்டிடம் அைற எண் 9, 
அைணக்கட்டு 632101.

1. அைணகட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜார் ெதரு , 2. அைணகட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 3. அைணகட்டு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 5, கருணகீர் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்            
                                                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,புதிய 
கட்டிடம் அைற எண் 8, 
அைணக்கட்டு 632101.

1. அைணகட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சின்ன அைணக்கட்டு , 2. 
அைணகட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆலங்குப்பம் , 3. அைணகட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, அருந்ததியர் கருமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,புதிய 
கட்டிடம் அைற எண் 7, 
அைணக்கட்டு 632101.

1. அைணகட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, காந்திேராடு அருந்ததியர் காலனி , 
2. அைணகட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, வரீப்பன்பட்டி , 3. அைணகட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, நாமக்காரன் பட்டி , 4. அைணகட்டு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, குள்ளப்பனூர் , 5. அைணகட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, புதிய 
காலனி ஆதிதிராவிடர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                   
                                                                                                                      .
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பக்க 
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு 
பார்த்தது அைற எண் 2, ஊைன 
- 632101.

1. ஊைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஊைன புளியமரத் ெதரு , 2. ஊைன 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3. ஊைன (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஞ்சாயத்து ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  
                                                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பக்க 
புதிய கட்டிடம் கிழக்கு 
பார்த்தது அைற எண் 3, ஊைன 
- 632101.

1. ஊைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அரசமரெதரு , 2. ஊைன (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, ேடங்க் ேராடு , 3. ஊைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ஆஸ்பிட்டல் ேராடு , 4. ஊைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சின்ன ஊைன 
ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு , 5. ஊைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெரட்டியார் 
ெதரு , 6. ஊைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கந்தபுr ேகாயில் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ஊைன ேமாட்டூர் - 
632101.

1. ஊைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3,ேமாட்டுர் ெமயின் ேராடு , 2. ஊைன 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ராமர் ேகாயில் ேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ஊைன பள்ளத்தூர்- 
632101.

1. ஊைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பள்ளத்தூர் கீழ் ெதரு , 2. ஊைன (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பாட்ைட ெதரு , 3. ஊைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, 
பள்ளத்தூர் நடு ெதரு , 4. ஊைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, பள்ளத்தூர் ேமல் 
ெதரு , 5. ஊைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, பள்ளத்தூர் அருந்ததியர் காலனி 
, 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                         
                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு கட்டிடம், ஏrப்புதூர் - 
632101.

1. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மதுரா ஏrப்புதூர், வார்டு 3, பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 2. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மதுரா ஏrப்புதூர், 
வார்டு 3, ராமர்ேகாயில் ெதரு , 3. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மதுரா 
ஏrப்புதூர், வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் அருந்ததியர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

1 2 3 4 5

85 85 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கூடுதல் 
கட்டிடம் ெதற்கு பார்த்தது, 
ஏrப்புதூர் - 632101.

1. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மதுரா ஏrப்புதூர், வார்டு 4, ேபாஸ்ட் 
ஆபிஸ் ெதரு , 2. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மதுரா ஏrப்புதூர், வார்டு 
4, புதுமைன , 3. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) & (ஊ) மதுரா ஏrப்புதூர், வார்டு 4, 
ெகால்லிேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                           
                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஆதிதிராவிடர் 
நலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ஊைன 
வாணியம்பாடி - 632101.

1. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ராமர் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 4. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ெகாட்டாய் ெதரு , 5. ஊைனவாணியம்பாடி, ேகாட்ைடேமட்டு ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், நாராயணபுரம் - 632101.

1. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெகௗதமபுரம் 
மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 2. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 5, நாராயணபுரம் பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு , 3. ஊைன வாணியம்பாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, நாராயணபுரம் ேபாயர் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ஊைன 
வாணியம்பாடி - 632101.

1. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெரட்டியூர் யாதவர் 
ெதரு , 2. ஊைன வாணியம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெரட்டியூர் ெதரு , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க கட்டிடம், 
ஒதியத்தூர் - 635809.

1. ஓதியத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, புதுமைன மாதா ேகாயில் ெதரு , 2. 
ஓதியத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, புதுமைன மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

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

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

1 2 3 4 5

90 90 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ஒதியத்தூர் - 635809.

1. ஓதியத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஓதியத்தூர் ஆதிதிராவிடர் காலணி 
, 2. ஓதியத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஓதியத்தூர் பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3. ஓதியத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பைழய ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் 
ெதரு , 4. ஓதியத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மங்கலம் , 5. ஓதியத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, தாங்கல் ராமர் பஜைன ேகாயில் ெதரு , 6. 
ஓதியத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கன்னிகாபுரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க கட்டிடம், 
ஒதியத்தூர் - 635809.

1. ெகாமளாங்குட்ைட (வ.கி) ஓதியத்தூர் (ஊ)  , வார்டு 4, ெகாம்மாளங்குட்ைட 
ஆதிதிராவிடர் காலனி , 2. ெகாமளாங்குட்ைட (வ.கி) ஓதியத்தூர் (ஊ)  , வார்டு 4, 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3. ெகாமளாங்குட்ைட (வ.கி) ஓதியத்தூர் (ஊ)  , 
வார்டு 4, ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 4. ெகாமளாங்குட்ைட (வ.கி) ஓதியத்தூர் (ஊ)  
, வார்டு 4, அருந்ததியர் காலணி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்          
                                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ஒதியத்தூர் 
மதுரா இரஜாபுரம் - 635809.,

1. ஓதியத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ராஜாபுரம் அருந்ததியர் காலனி , 2. 
ஓதியத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, இராஜாபுரம் பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3. ஓதியத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ராஜாபுரம் கர்ணம் வதீி , 4. 
ஓதியத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, யாதவா வதீி , 5. ஓதியத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, தாங்கல் அருந்ததியர் காலணி , 6. ஓதியத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, தாங்கல் சாைல , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்    
                                                                                                                                    .

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

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

1 2 3 4 5

93 93 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் - 
635809.

1. கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கீழ் கிருஷ்ணாபுரம் ெமயின் 
ேராடு , 2. கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, புளியமர ெதரு , 3. 
கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேகாயில் ெதரு , 4. 
கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஒத்தவாைட ெதரு , 5. 
கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கிழக்கு காலனி குடியிருப்பு , 6. 
கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேமற்கு காலனி குடியிருப்பு , 7. 
கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 ெகாட்டாய்ேமடு பகுதி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் - 
635809.

1. கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, முற்ேகாடி பகுதி , 2. 
கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 3. 
கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, கிழக்கு காலனி குடியிருப்பு , 4. 
கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, தட்டாங்குட்ைட குடியிருப்பு , 5. 
கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெகால்ைலேமடு பகுதி , 6. 
கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கீழ் கிருஷ்ணாபுரம் ெமயின் 
ேராடு , 7. கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 ெகாட்டாய்ேமடு 
பகுதி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், 
திப்பசமுத்திரம் - 635809.

1. திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, திப்பசமுத்திரம் ெமயின் ேராடு , 
2. திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முத்திைரயர் ெதரு , 3. 
திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 4. 
திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, தட்டாங்குட்ைட கீழ் ெதரு , 5. 
திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, தட்டாங்குட்ைட ேமல் ெதரு , 6. 
திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெமயின் ேராடு , 7. திப்பசமுத்திரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, திருநகர் குடியிருப்பு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

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

1 2 3 4 5

96 96 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம், 
திப்பசமுத்திரம் - 635809.

1. திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, மங்களம் குடியிருப்பு , 2. 
திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, குச்சிபாைளயம் ெமயின் ேராடு , 
3. திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ராஜவ்காந்தி ெதரு , 4. 
திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, சித்ேதr ெதரு , 5. திப்பசமுத்திரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெபrய முத்திைரயர் ெதரு , 6. திப்பசமுத்திரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெமயின் ேராடு , 7. திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, அருந்ததியர் குடியிருப்பு , 8. திப்பசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, ேமடுபட்டி குடியிருப்பு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்           
                                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ேதவிெசட்டிகுப்ப
ம் - 632107.,

1. ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மந்ைதெவளி , 2. 
ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வாணியர்ெதரு , 3. 
ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆச்சாr ெதரு , 4. 
ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெசட்டித் ெதரு , 5. 
ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அரசமர ெதரு , 6. 
ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 7. 
ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருந்ததியர் ெதரு , 8. 
ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ேதவிெசட்டிகுப்பம் 
மதுரா ஆண்டிக்ெகாட்டாய் - 
632107.

1. ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, தீபாபாத் 
(முஸ்lம்)குடியிருப்பு , 2. ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ஆத்துேமடு அருந்ததியர் காலனி , 3. ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, ஆண்டிெகாட்டாய் ெபrய ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  
                                                                                                                                       .

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

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

1 2 3 4 5

99 99 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
ேதவிெசட்டிகுப்பம் மதுரா 
ஆண்டிக்ெகாட்டாய் - 632107.

1. ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஆண்டிெகாட்டாய் ேகாயில் 
ெதரு , 2. ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ராமாச்சாrயார் 
ெகாட்டாய் , 3. ேதவிெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, புதுமைன 
காலனி குடியிருப்பு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                      
                                                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற, 
கருங்காலி - 635804.

1. கருங்காலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கருங்காலி முதலியார் ெதரு , 2. 
கருங்காலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாடசாைல ெதரு , 3. கருங்காலி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற, 
கருங்காலி - 635804.

1. கருங்காலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, காளிகுப்பம் , 2. கருங்காலி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, குட்டப்பல்லி , 3. கருங்காலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
பசுவநாயினி குப்பம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஆதிதிராவிடர் நல 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க கட்டிடம், 
மகமதுபுரம் - 635804.

1. மகமதுபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேவணுேகாபால்சாமி ெதரு , 2. 
மகமதுபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அரசமரெதரு , 3. மகமதுபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4. மகமதுபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஞ்சாயத்து ெதரு , 5. மகமதுபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6. மகமதுபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, புதுமைன காலனி , 7. மகமதுபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
நாகேலr பைழய மைன , 8. மகமதுபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
நாகேலr புதுமைன , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                   .

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

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

1 2 3 4 5

103 103 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
ேகாவிந்தப்பன்ெகாட்டாய், 
மகமதுபுரம் - 635804.

1. மகமதுபுரம் (ஊ) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, மைலயடி ராஜாபாைளயம் , 2. 
மகமதுபுரம் (ஊ) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அண்ணா நகர் , 3. மகமதுபுரம் 
(ஊ) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பாட்ைட வதீி , 4. மகமதுபுரம் (ஊ) (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, நாகேலrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5. மகமதுபுரம் (ஊ) 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பூஞ்ேசாைல , 6. மகமதுபுரம் (ஊ) (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, கல்லூr ராஜாபாைளயம் , 7. மகமதுபுரம் (ஊ) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, சாமன் ெகாட்டாய் , 8. மகமதுபுரம் (ஊ) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, 
ேகாவிந்தப்பன் ெகாட்டாய் , 9. மகமதுபுரம் (ஊ) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, 
அருந்ததியர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                    .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற, 
கரடிகுடி 632107.

1. கரடிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 2. கரடிகுடி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாடசாைல ெதரு , 3. கரடிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
1, அரசமர ெதரு , 4. கரடிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, குறவர் குடியிருப்பு , 
5. கரடிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சந்ைதேமடு பகுதி , 6. கரடிகுடி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெகால்ைல ேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்   
                                                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 அரசினர் உயா் நிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் அைற 
எண்.5. பிச்சாநத்தம் கரடிகுடி - 
632107

1. கரடிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பிச்சாநத்தம் ேமல் காலனி , 2. கரடிகுடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பிச்சாநத்தம் கீழ் காலனி , 3. கரடிகுடி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பிச்சாநத்தம் ெரட்டியார் வதீி , 4. கரடிகுடி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, ேபாயர் ெதரு , 5. கரடிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ஈச்சந்த்ேதாப்பு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                           
                                                                                                             .

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

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

1 2 3 4 5

106 106 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க கட்டிடம், 
ஒங்கப்பாடி 632101.

1. ஓங்கபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சின்ன ஓங்கபாடி , 2. ஓங்கபாடி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ராமர் ேகாயில் ெதரு , 3. ஓங்கபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, யாதவர் ெதரு , 4. ஓங்கபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ஆதிதிராவிடர் காலனி , 5. ஓங்கபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருந்ததியர் 
காலனி , 6. ஓங்கபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அரசமர ெதரு , 7. ஓங்கபாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், ஒங்கப்பாடி 
632101.

1. ஓங்கபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, உைடயார் ெதரு , 2. ஓங்கபாடி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, டிரான்ஸ்பார்மர் ெதரு , 3. ஓங்கபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, ெசன்னராயன் ெகாட்டாய் குட்ைடேமடு , 4. ஓங்கபாடி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, ராமர் ேகாயில் ெதரு , 5. ஓங்கபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
கீழ் ெதரு பகுதி , 6. ஓங்கபாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேமல் ெதரு , 7. 
ஓங்கப்பாடி, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்       
                                                                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஆதிதிராவிடர் நல உண்டு 
உைறவிடப்பள்ளி, ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம், அல்ேலr. 
632107

1. அல்ேலr (வ.கி) பஞ்சமந்ைத (ஊ)  , வார்டு 1, அல்ேலr , 2. அல்ேலr (வ.கி) 
பஞ்சமந்ைத (ஊ)  , வார்டு 1, ஜைடயன் ெகால்ைல , 3. அல்ேலr (வ.கி) 
பஞ்சமந்ைத (ஊ)  , வார்டு 1 ெபrயதட்டாங்குட்ைட   , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க புதிய 
கட்டிடம், வரதலம்பட்டு 632103.

1. வரதலம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வரதலம்பட்டு ெமயின் ேராடு , 2. 
வரதலம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 3. 
வரதலம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெதன்னமர ெதரு , 4. வரதலம்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5. வரதலம்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 6. வரதலம்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அருந்ததியர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

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

1 2 3 4 5

110 110 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம், 
வரதலம்பட்டு 632103.

1. வரதலம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெவண்ணிலா புரம் , 2. 
வரதலம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெவங்கடசாமி ெகாட்டாய் , 3. 
வரதலம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, புது மைன , 4. வரதலம்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ஓட்ைட குட்ைட , 5. வரதலம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 5, குறவன்ெகாட்டாய் , 6. வரதலம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, 
ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                         
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பக்க 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் , 
கீழ்க்ெகாத்தூர் - 632103.

1. கீழ்ெகாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ராமர் ேகாயில் ெதரு , 2. 
கீழ்ெகாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 3. 
கீழ்ெகாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பைழய காலனி , 4. கீழ்ெகாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெமயின் ேராடு , 5. கீழ்ெகாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, ெகால்ைல ேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்           
                                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு பக்க 
ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம், 
கீழ்க்ெகாத்தூர் - 632103.

1. கீழ்ெகாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கண்ணப்பகவுண்டர் ெதரு , 2. 
கீழ்ெகாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கும்பல் ெகாட்டாய் , 3. கீழ்ெகாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3கும்பல் ெகாட்டாய் ெகால்ைல ேமடு , 4. 
கீழ்ெகாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பஸ் ேராடு , 5. கீழ்ெகாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, தண்ைடயன் ெகாட்டாய் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கீழ்க்ெகாத்தூர் - 
632103.,

1. கீழ்ெகாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, முத்துகுமரன் மைல , 2. 
கீழ்ெகாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, சின்னப்புதூர் , 3. கீழ்ெகாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, சின்னபுதூர் ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

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

1 2 3 4 5

114 114 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,பின்னத்துைற - 
632103.,

1. பின்னத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாலகிருஷ்ணன் ெதரு , 2. 
பின்னத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1,  சுப்பிரமணி ெதரு , 3. பின்னத்துைர 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4. பின்னத்துைர 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கைடக்கார் ெதரு , 5. பின்னத்துைர (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, ெகங்கன் ெதரு , 6. பின்னத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
தானப்பன் ெகாட்டாய் , 7. பின்னத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெபாம்மன் 
ெகாட்டாய் , 8. பின்னத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெகால்ைலேமடு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு பக்க 
ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம், 
ஒடுகத்தூர் - 632103.

1. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1, 1வதுெதரு அண்ணாநகர் , 2. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1, 2வது ெதரு அண்ணாநகர் , 3. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1, 3வதுெதரு அண்ணாநகர் , 4. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 3, ெவங்கணம் பாைளயம் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
அைற எண் 5, ஒடுகத்தூர் - 
632103.

1. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 3, 5 வது ெதரு அrஜன காலனி , 2. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 3, 6 வது ெதரு அருந்ததியர் காலனி , 3. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 3, 7 வது ெதரு அருந்ததியர் காலனி , 4. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 12,  பஸ் ேராடு 8வது ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
அைற எண் 2, ஒடுகத்தூர் - 
632103.

1. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 12,  நrக்குறவர் காலனி 10வது ெதரு 
, 2. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 15, 11 வது ெதரு ெவங்கணம் 
பாைளயம் , 3. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 15, 12 வது ெதரு 
ெவங்கணம் பாைளயம் , 4. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 15, 13 வது 
ெதரு ெவங்கணம் பாைளயம் , 5. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 15, 
அம்ேபத்கார் நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                        
                                                                                                                .

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

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

1 2 3 4 5

118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம், 
ராஜாபாைளயம் 632103.

1. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 4, ராஜாபாைளயம் 1வது ெதரு , 2. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 4, ராஜாபாைளயம் 2வது ெதரு , 3. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 4, ராஜாபாைளயம் 3வது ெதரு , 4. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 5, ராஜாபாைளயம் 4 வது  ெதரு , 5. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 5, ராஜாபாைளயம் 5வது ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்க கட்டிடம், 
ராஜாபாைளயம் 632103.

1. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 5, ராஜாபாைளயம் 6வது ெதரு , 2. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 6, ராஜாபாைளயம் ெமயின் ேராடு , 3. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 6, ராஜாபாைளயம் 1வது குறுக்கு ெதரு 
, 4. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 6, ராைஜபாைளயம் 2வது குறுக்கு 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு கட்டிடம், 
ேக ஜி ஏrயூர் 632103.

1. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 7, ேக ஜி ஏrயூர் 1வது ெதரு , 2. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 7, ேக ஜி ஏrயூர் 2வது ெதரு , 3. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 7, ேக ஜி ஏrயூர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 
4. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 7, ேக ஜி ஏrயூர் 2வது குறுக்கு ெதரு 
, 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                         
                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு 
ெதன்ேமற்கு கட்டிடம், 
ஒடுகத்தூர் - 632103.

1. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 8, கல்லுட்ைட 2வது ெதரு , 2. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 8, கல்லுட்ைட 3வது ெதரு , 3. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 8, கல்லுட்ைட 4வது ெதரு , 4. 
ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 8, கல்லுட்ைட காலனி , 5. ஒடுகத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 8, கல்லுட்ைட ேராடு , 6. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ேப)  , வார்டு 8, கல்லுட்ைட 1வது ெதரு , 7. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , 
வார்டு 9, ஆத்துேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                   .

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

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

1 2 3 4 5

122 122 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்க புதிய கட்டிடம், 
ஒடுகத்தூர் - 632103.

1. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 10, மந்தெவளி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம், 
ஒடுகத்தூர் - 632103.

1. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 11, கிடங்கு ெதரு , 2. ஒடுகத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 11, ஒட்டத் ெதரு , 3. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  
, வார்டு 11, ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  
, வார்டு 13, பஜார் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                  
                                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க கட்டிடம், 
ஒடுகத்தூர் - 632103.

1. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 14, உைடயார் ெதரு , 2. ஒடுகத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 13, ேமல் ெதரு , 3. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , 
வார்டு 14, வணிகர் ெதரு , 4. ஒடுகத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 14, 
வணிகர் ெதரு 2 , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                         
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம், ேநமந்தபுரம் - 632103.

1. ேநமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ேநமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சாைல ஓரத்ெதரு , 3. ேநமந்தபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேபாயர் ெதரு , 4. ேநமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, மந்திr ெதரு , 5. ேநமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கற்பூர 
குட்ைட , 6. ேநமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                              .

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

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

1 2 3 4 5

126 126 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ஒட்ேடrபாைளயம் - 
632103.

1. ேநமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ேநமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஓட்ேடr பாைளயம் , 3. ேநமந்தபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெகங்ைகயம்மன் ெதரு , 4. ேநமந்தபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அருந்ததியர் குடியிருப்பு ேமல் பகுதி , 5. ேநமந்தபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கீழ்குடியிருப்பு , 6. ேநமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, ஓட்ேடr பாைளயம் , 7. ேநமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
ராஜா ெதரு , 8. ேநமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஆதிதிராவிடர் 
காலனி , 9. ேநமந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஓண்டி 
குருவராஜபாைளயம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                    
                                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், அத்திகுப்பம் - 632103.

1. அத்திகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, தார்சாைல மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 2. அத்திகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆதிதிராவிடர் காலனி நடு 
ெதரு , 3. அத்திகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் காலனி 
புதுமைன குடியிருப்பு , 4. அத்திகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
அருந்ததியர் காலனி குடியிருப்பு , 5. அத்திகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
மந்ைதெவளி குடியிருப்பு , 6. அத்திகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
அத்திகுப்பம் நாவிதர் வதீி , 7. அத்திகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
4அத்திகுப்பம்ஏrெகால்ைல ேமடு , 8. அத்திகுப்பம், ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில் 
ெதரு , 9. அத்திகுப்பம், மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 10. அத்திகுப்பம், முத்து 
மாrயம்மன் , 11. அத்திகுப்பம், ஏடி காலணி , 12. அத்திகுப்பம், ேநமந்தபுரம் , 13. 
ேசர்பாடி, மைடயபட்டு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                   
                                                                                                                      .

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

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

1 2 3 4 5

128 128 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம், மைடயப்பட்டு - 632103.

1. மைடயப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மைடயப்பட்டு ெகங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 2. மைடயப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அருந்ததியர் 
வதீி , 3. மைடயப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, முத்தன் வட்டு ெதரு , 4. 
மைடயப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சூrயன் வட்டு ெதரு , 5. 
மைடயப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகால்ைலேமடு , 6. மைடயப்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஏrபகுதி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்     
                                                                                                                                    .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் அைற 
எண் 4, ேசர்ப்பாடி - 632103.

1. ேசர்ப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கரக ேகாயில் ெதரு , 2. ேசர்ப்பாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, நாயுடு ெதரு , 3. ேசர்ப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, தட்டான் ெதரு , 4. ேசர்ப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
தஞ்சியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5. ேசர்ப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
ெபருமாள் புரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                         
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் அைற 
எண் 5, ேசர்ப்பாடி - 632103.

1. ேசர்ப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2. ேசர்ப்பாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பனந்ேதாப்பு , 3. ேசர்ப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 5, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4. ேசர்ப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
5, அருந்ததியர் குடியிருப்பு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்               
                                                                                                                          .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 சீதா ெபருமாள் நிதிஉதவி 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் அைற 
எண் 1, ேசர்ப்பாடி - 632103.

1. ேசர்ப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ேசர்ப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, குறவர் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 சீதா ெபருமாள் நிதிஉதவி 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் அைற 
எண் 3, ேசர்ப்பாடி - 632103.

1. ேசர்ப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2. ேசர்ப்பாடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, திருவள்ளூவர் ெதரு , 3. ேசர்ப்பாடி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்            
                                                                                                                             .

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

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

1 2 3 4 5

133 133 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம், 
கத்தாrகுப்பம் - 63213.

1. கத்தாrகுப்பம் (வ.கி) மைடயப்பட்டு (ஊ)  , வார்டு 3, பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு (கத்தாrகுப்பம்) , 2. கத்தாrகுப்பம் (வ.கி) மைடயப்பட்டு (ஊ)  , வார்டு 3, 
பள்ளிகூட ெதரு ெகால்ைலேமடு (கத்தாr குப்பம்) , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், 
ெகங்கசாணிகுப்பம் - 632103.

1. ெகங்கசாணிகுப்பம் (வ.கி) மைடயப்பட்டு (ஊ)  , வார்டு 4, ேசாளாபுr அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு (ெகங்கசாணிகுப்பம்) , 2. ெகங்கசாணிகுப்பம் (வ.கி) 
மைடயப்பட்டு (ஊ)  , வார்டு 4, (ெகங்கசாணி குப்பம்) மாrயம்மன் ேகாயில் ெத , 
3. ெகங்கசாணிகுப்பம் (வ.கி) மைடயப்பட்டு (ஊ)  , வார்டு 4, (ெகங்கசாணி குப்பம்) 
ஆதிதிராவிடர் ெதரு , 4. ெகங்கசாணிகுப்பம் (வ.கி) மைடயப்பட்டு (ஊ)  , வார்டு 
4, (ெகங்கசாணி குப்பம்) அருந்ததியர் ெதரு , 5. ெகங்கசாணிகுப்பம் (வ.கி) 
மைடயப்பட்டு (ஊ)  , வார்டு 3, கத்தாrகுப்பம் கிராமம் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்க கட்டிடம், 
ெகாட்டாவுர் - 632103.

1. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, ெகாட்டாவூர் பாடசாைல   
, 2. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, ெகாட்டாவூர் ேகாட்ைட 
ெதரு   , 3. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, ெகாட்டாவூர் 
காமராஜர் ெதரு   , 4. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, 
ெகாட்டாவூர் ேகாயிலூர்   , 5. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, 
ெகாட்டாவூர் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கூடுதல் கட்டிடம், ெகாட்டாவுர் - 
632103.

1. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ெகாட்டாவூர் கைட ெதரு   
, 2. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ெகாட்டாவூர் காலனி 
ெதரு   , 3. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ெகாட்டாவூர் 
தாழேமடு   , 4. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ெகாட்டாவூர் 
ெகால்ைலேமடு   , 5. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3,முதல் 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

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

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

1 2 3 4 5

137 137 எம் டி நிடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்க கட்டிடம், 
வண்ணாதாங்கள் - 632103.

1. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வண்ணாந்தாங்கல் ேமல் 
ெதரு , 2. வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, காலனி ெதரு , 3. 
வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, உைமயம்பட்டு , 4. 
வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெகாண்டத்தூர் , 5. 
வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேதாப்பூர் , 6. 
வண்ணாந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, அம்மனூர் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற, 
ேமலரசம்பட்டு - 632103.

1. ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முத்துகிருஷ்ண முதலி ெதரு , 
2. ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, நேடச முதலி ெதரு , 3. 
ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4. ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 5. 
ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேமட்டுகுடி ெதரு , 6. 
ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, முருக கவுண்டர் ெதரு , 7. 
ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெபாம்ைம சந்து இருளர் காலனி , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற, 
ேமலரசம்பட்டு - 632103.

1. ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, தஞ்ச கவுண்டர் ெதரு , 2. 
ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 3. 
ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, தீர்த்தம் ெதரு , 4. 
ேமல்அரசம்பட்டு, ெபாம்மல் சந்து , 5. ேமல்அரசம்பட்டு, பங்களா ேமடு , 6. 
ேமல்அரசம்பட்டு, ேபாயர் ெதரு , 7. ேமல்அரசம்பட்டு, ேரசன் கைட ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

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

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

1 2 3 4 5

140 140 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற, 
ேமலரசம்பட்டு - 632103.

1. ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4, இந்திரா நகர் குடியிருப்பு 
மடிகம் , 2. ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4, ஆதிதிராவிடர் காலனி 
ெதரு , 3. ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5, பங்களா ேமடு , 4. 
ேமலரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5, காளி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5. 
முள்ளுவாடி (வ.கி)  பஞ்சமந்ைத (ஊ)  , வார்டு 5, குடிகம் , 6. முள்ளுவாடி (வ.கி)  
பஞ்சமந்ைத (ஊ)  , வார்டு 5, முள்ளுவாடி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  
                                                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,பைழய கட்டிடம், 
பஞ்சமந்ைத - 632103.

1. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, பஞ்சமந்ைத , 2. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, கீழ்பஞ்சமந்ைத , 3. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , 
வார்டு 2, நாய்க்கனூர் , 4. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, 
முத்தானூர் , 5. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, கவுளியூர் , 6. 
பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ேகானூர் , 7. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, சின்ன எட்டிபட்டு , 8. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , 
வார்டு 4, சின்ன ெகாட்டான் ெசட்டி , 9. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 
4, ெபrயெகாட்டான் ெசட்டி , 10. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, 
குனக்கனூர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                             
                                                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம், பஞ்சமந்ைத - 
632103.

1. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ெபrய எட்டிபட்டு , 2. பஞ்சமந்ைத 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ேகாராத்தூர் , 3. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , 
வார்டு 4, ேதந்தூர் , 4. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, பாலாண்டூர் , 5. 
பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, சாட்டாத்தூர் , 6. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5, புளியமரத்தூர் , 7. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , 
வார்டு 5, புதூர் , 8. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5, கட்டியபட்டு , 9. 
புதுகுப்பம் (வ.கி) பஞ்சமந்ைத (ஊ)  , வார்டு 2, பஞ்சபுதுகுப்பம் , 10. எள்ளுபாைற 
(வ.கி) பஞ்சமந்ைத (ஊ)  , வார்டு 4, எள்ளுபாைற , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

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

1 2 3 4 5

143 143 ஆதிதிராவிடர் நல உண்டு 
உைறவிடப்பள்ளி,ெதாங்குமைல
 - 632103.,

1. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, நார்சிேமடு , 2. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ெதாங்குமைல , 3. ெபrயபனப்பாைற (வ.கி) பஞ்சமந்ைத 
(ஊ)  , வார்டு 5, ெபrயபணப்பாைற , 4. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 
3, பிள்ைளயார் குட்ைட , 5. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, 
ெசங்காடு , 6. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5, சின்னபணப்பாைற , 7. 
பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4, ெதத்தூர் , 8. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ேதக்குமரத்தூர் , 9. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , 
வார்டு 2, மூலனூர் , 10. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, 
ேமல்குப்புசூர் , 11. பஞ்சமந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, கீழ்குப்புசூர் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 அரசினர் வனத்துைற 
ெதாடக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 2, 
ெபலாம்பட்டு - 632102.

1. ெபலாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, பலாம்பட்டு , 2. ெபலாம்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, பட்டிெகால்ைல பகுதி , 3. ெபலாம்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, பலாம்பட்டு ேமற்கு பகுதி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 அரசினர் வனத்துைற 
ெதாடக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 3, 
ெபலாம்பட்டு - 632102.

1. ெபலாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 சின்னூர்   , 2. ெபலாம்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, பட்டிெகால்ைல கிழக்கு பகுதி , 3. ெபலாம்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ெநக்கினி , 4. ெபலாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 
4, ெநக்கினி கீழ்ெகால்ைல , 5. ெபலாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 
அரசமரத்தூர்   , 6. ெபலாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 தாணிமரத்தூர்   
, 7. ெபலாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , Ward 4 Kuranoor   , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

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

1 2 3 4 5

146 146 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 5, 
ஜார்தான்ெகால்ைல - 632113.

1. ஜார்தான்ெகால்ைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, ஜார்தான் ெகால்ைல , 2. 
ஜார்தான்ெகால்ைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 சின்ன கனிைச புதூர்   , 3. 
ஜார்தான்ெகால்ைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, ஏrேமடு , 4. 
ஜார்தான்ெகால்ைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 ெபrய கனிைச புதூர்   , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 6, 
ஜார்தான்ெகால்ைல - 632113.

1. ஜார்தான்ெகால்ைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 எலந்தம் புதூர்   , 2. 
ஜார்தான்ெகால்ைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, குண்டுராணி , 3. 
ஜார்தான்ெகால்ைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 ஊைமயன் புதூர்   , 4. 
ெபலாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4, ேதானியூர் , 5. ெபலாம்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4, சாலாத்தூர் , 6. ஜார்தான்ெகால்ைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , 
வார்டு 4, ஏrமரத்தூர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்க கட்டிடம், அத்தியூர் 
- 632105.

1. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 2. 
அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, டாங்க் ெதரு , 3. அத்தியூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெசல்லியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4. அத்தியூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெமயின் ேராடு , 5. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
1, பள்ளி ெதரு, பாைற ேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்              
                                                                                                                          .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம், அத்தியூர் 
- 632105.

1. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேமற்கு ெகால்ைலேமடு,  நாகப்பன் 
வடு , 2. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ரங்கன் ேபட்ைட , 3. அத்தியூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கிழக்கு ெகால்ைலேமடு , 4. அத்தியூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கலங்கு ேமடு , 5. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ெதற்கு ெகால்ைலேமடு , 6. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, காந்திெதரு , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

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

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

1 2 3 4 5

150 150 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் நடு பக்க அைற, 
அத்தியூர் மதுரா சிவநாதபுரம் - 
632105.

1. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேமற்கு ெகால்ைல ேமடு , 2. அத்தியூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, வண்ணாங்குளம் , 3. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, கிழக்கு ெகால்ைல ேமடு , 4. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ெமயின் ேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், அத்தியூர் 
மதுரா சிவநாதபுரம் - 632105.

1. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேடங்கு ெதரு , 2. அத்தியூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, ெகால்ைல ேமடு , 4. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
கல்லாங்குளம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 
பார்த்தது குருமைல அrயூர் - 
632105.

1. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, குறுமைல , 2. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, நச்சு ேமடு , 3. அத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ெவள்ைளகல் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                           
                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடகிழக்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு பார்த்தது, 
புலிேமடு - 632105.

1. புலிேமடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2. 
புலிேமடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முஸ்lம் ெதரு , 3. புலிேமடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4. புலிேமடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, கூத்தாண்டவர் ேகாவில் ெதரு , 5. புலிேமடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, இந்திரா நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                   
                                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது, 
புலிேமடு - 632105.

1. புலிேமடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, இந்திரா நகர் ேமற்கு , 2. புலிேமடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வல்லண்டப்பன் ேகாவில் , 3. புலிேமடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கீr ேதாப்பு சாைல , 4. புலிேமடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, ெகால்ைல ேமடு ேமற்கு , 5. புலிேமடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ஏrக்கைர , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                               
                                                                                                         .

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

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

1 2 3 4 5

155 155 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,மத்திய 
கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது, 
புலிேமடு - 632105.

1. புலிேமடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பனந்ேதாப்பு , 2. புலிேமடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெபங்களுரான் ெகால்ைல , 3. புலிேமடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, மந்திr ெகால்ைல, பூசாr மைலகார் , 4. புலிேமடு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, முந்திr ேதாப்பு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்            
                                                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
அைற எண் 11, 
ேகாவிந்தெரட்டிபாைளயம் - 
632105.

1. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, குட்ைடேமடு , 2. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, மந்ைதெவளி , 3. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பாரதியார் வதீி , 
4. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, இந்திரா குடியிருப்பு , 5. பூதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, புதுப்பாைளயம் , 6. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
எம் ஜி ஆர் நகர் , 7. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேமட்டு  காலனி , 8. 
பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, இருளர் காலனி , 9. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, ெகால்ைலேமடு கிழக்கு ெதரு , 10. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, ெகால்ைலேமடு ெதற்கு , 11. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
ெகால்ைலேமடு ேமற்கு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                  
                                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
அைற எண் 10, 
ேகாவிந்தெரட்டிபாைளயம் - 
632105.

1. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேமல் வதீி , 2. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, புது ெதரு , 3. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெரண்ேடr ேகாடி , 4. 
பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, முத்திைரயர் வதீி , 5. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, ராஜ வதீி , 6. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கீழ் வதீி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற, 
பூதூர் - 632105.

1. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாட்ைட ெதரு , 2. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாவில் ெதரு , 3. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1,  ேமட்டு 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

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

1 2 3 4 5

159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற, 
பூதூர் - 632105.

1. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கூத்தாண்டவர் ேகாயில் ெதரு , 2. பூதூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3. பூதூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, புதியைலன் , 4. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
இந்திரா குடியிருப்பு , 5. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 6. 
பூதூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வவ்வாகுட்ைட , 7. பூதூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்            
                                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க கிழக்கு கட்டிடம் 
அைற எண் 4, ஊசூர் - 632105.

1. ஊசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஊசூர் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க கிழக்கு கட்டிடம் 
அைற எண் 5, ஊசூர் - 632105.

1. ஊசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஊசூர் ெகால்லேமடு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
கிழக்கு பக்க அைற, ஊசூர் - 
632105.

1. ஊசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேகாட்ைட ேமடு , 2. ஊசூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, இந்திரா நகர் , 3. ஊசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு ஊசூர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்            
                                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
ேமற்கு பக்க அைற, ஊசூர் - 
632105.

1. ஊசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ராஜாபாைளயம் பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                      .

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

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

1 2 3 4 5

164 164 அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 
மத்திய அைற, ஊசூர் - 632105.

1. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, முஸ்lம்ெதரு , 2. ேசக்கனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3. ேசக்கனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சந்து ெதரு , 4. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ேபட்ைட ெதரு , 5. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வாணித் ெதரு , 6. 
ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஓத்தவாட ெதரு , 7. ேசக்கனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, உைடயார் பாைளயம் , 8. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, அைனக்கட்டு  ேவலூர் ெமயின் ேராடு , 9. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, ெபrய மசூதி ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்         
                                                                                                                                .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 
ெதன்மத்திய அைற, ஊசூர் - 
632105.

1. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, புத்தர் ெதரு , 2. ேசக்கனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3. ேசக்கனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, படிப்பகம் ெதரு , 4. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, சத்தியவாணி முத்து ெதரு , 5. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
1, இந்திரா குடியிருப்பு , 6. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அருந்ததியர் 
ெதரு , 7. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அருந்ததியர் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த வடேமற்கு கட்டிடம், 
ஊசூர் - 632105.

1. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 2. 
ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3. 
ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெகால்ைலேமடு , 4. ேசக்கனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5. ேசக்கனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாடசாைல ெதரு , 6. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, புதுமைன ெதரு , 7. ேசக்கனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைன 
ேகாவில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                              .

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

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

1 2 3 4 5

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம், ெதள்ளூர் - 632105.

1. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேமட்டு ெதரு , 2. ெதள்ளூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ராமர் (அ) பஜைன ேகாவில் ெதரு , 3. ெதள்ளூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் (அ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு , 4. 
ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பள்ளத் ெதரு , 5. ெதள்ளூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வடக்குேமடு (ேராடு) , 6. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, வடக்குேமடு (பள்ளத்ெதரு) , 7. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
வடக்குேமடு (நடு ெதரு) , 8. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
வடக்குேமடு (பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு) , 9. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, வடக்குேமடு (ெகால்ைலேமடு) , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்   
                                                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், ஜமால்புரம் - 
632105.

1. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, இந்திரா குடியிருப்பு (ெபrய ெதள்ளுர்) 
, 2. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு (ெபrய 
ெதள்ளுர்) , 3. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாடசாைல ெதரு (ெபrய 
ெதள்ளுர்) , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                               
                                                                                                         .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், ஜமால்புரம் - 
632105.

1. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
(ஜமால்புரம்) , 2. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு (ஜமால்புரம்) , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                       
                                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,புதிய 
கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது 
அைற எண் 31, ஊசூர் - 632105.

1. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு (வரீா 
ெரட்டி பாைளயம்) , 2. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கானார்பகுதி (அ) 
ஏrகைர ( வரீாெரட்டிபாைளயம்) , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்           
                                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,புதிய 
கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது 
அைற எண் 30, ஊசூர் - 632105.

1. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, புதுெதரு ( வரீா ெரட்டிபாைளயம்) , 2. 
ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு ( வரீா 
ெரட்டிபாைளயம்) , 3. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெமயின்ேராடு ( 
வரீாெரட்டிபாைளயம்) , 4. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வண்டிகார் 
நகர் (வரீாெரட்டிபாைளயம்) , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்               
                                                                                                                         .

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

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

1 2 3 4 5

172 172 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,புதிய 
கட்டிடம் ேமற்கு பார்த்தது, 
ஊசூர் - 632105.

1. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சந்து ெதரு (ெதாள்ளூர் பாைளயம்) , 2. 
ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 
(ெதள்ளுர்பாைளயம்) , 3. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, புதுெதரு ( 
ெதள்ளுர் பாைளயம்) , 4. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
சின்னத்ெதள்ளூர் (மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு) , 5. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, சின்னெதள்ளூர் (முதல்ெதரு) , 6. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, சின்னெதள்ளூர் (2வது ெதரு) , 7. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
2, சின்னத்ெதள்ளூர் (3வது ெதரு) , 8. ெதள்ளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
சின்னத்ெதள்ளூர் ம்(இந்திரா குடியிருப்பு) , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்   
                                                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 
அன்பூண்டி - 632010.

1. அன்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாப்பார ெதரு , 2. அன்பூண்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெபான்னியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3. அன்பூண்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பள்ள ெதரு , 4. அன்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ேமட்டு ெதரு , 5. அன்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கால்வாய் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்க பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், அன்பூண்டி - 
632010.

1. அன்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாட்ைட ெதரு , 2. அன்பூண்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ைரஸ்மில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்   
                                                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், அன்பூண்டி - 
632010.

1. அன்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெகால்ைலேமடு , 2. அன்பூண்டி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, வி எம் ெதரு , 3. அன்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
3, விமாணதளம் கூட் ேராடு , 4. அன்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
காக்கம்மாபட்டி , 5. அன்பூண்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, முருகர் ேகாயில் 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

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

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

1 2 3 4 5

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம்  ேமாட்டுர், 
ேமல்ெமாணவூர்-632010.

1. ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, ேவங்கன்பட்டைர , 2. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, ேமட்டுர் கால்வாய் ெதரு , 3. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, பஜைன ேகாவில் ெதரு , 4. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5, பாட்ைட ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் - ரூம் ெந.1 
ேமல்ெமாணவூர்-632010.,

1. ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, புதுத் ெதரு , 2. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, ராஜவ்காந்தி நகர் , 3. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, ேவம்பன் நகர் , 4. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, அம்மன் நகர் முதல் ெதரு , 5. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, அம்மன் நகர் 2வது ெதரு , 6. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, அம்மன் நகர் 3வது ெதரு , 7. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, ேமல்மணவூர் ெபங்களூர் 
ெமயின் ேராடு , 8. ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2, மாrயம்மன் 
ேகாவில்  ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                         
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் - ரூம் ெந.4 
ேமல்ெமாணவூர்-632010.,

1. ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, பஜைன ேகாவில் ெதரு , 2. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, உைடயார் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் - ரூம் ெந.6 
ேமல்ெமாணவூர்-632010.,

1. ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4, அரசமர ெதரு , 2. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4, பவுண்டு ெதரு , 3. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, காத்து ேமட்டு ெதரு , 4. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4, ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 5. 
ேமல்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1, ஐயன்குளம் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

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

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

1 2 3 4 5

180 180 ஆதிதிராவிடர் நல 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு கட்டிடம், 
கீழ்ெமாணவூர் - 632010.

1. கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. 
கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேஜாதி அம்மன் ெதரு , 3. 
கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4. 
கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அம்ேபத்கார் ெதரு , 5. 
கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெஜகஜவீன்ராம் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு கட்டிடம் 
 வடக்கு பார்த்தது 
ேமல்ெமாணவூர்-632010.

1. கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, பாரதியார் ெதரு , 2. 
கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, சிவாஜி ெதரு , 3. கீழ்ெமாணவூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 4. கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ஸ்கூல் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்     
                                                                                                                                    .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம்  ெதற்கு பார்த்தது  
ேமல்ெமாணவூர்-632010.

1. கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, இந்திரா ெதரு , 2. 
கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, ேநதாஜி ெதரு , 3. கீழ்ெமாணவூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3, அம்மன் நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஒருங்கிைனந்த குழந்ைத 
வளர்ச்சி திட்ட ைமயம், ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
ெபருமாள் நகர்  கீழ்ெமாணவூர் 
- 632010.

1. கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ெபருமாள் நகர் பாட்ைட ெதரு , 
2. கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ெபருமாள் நகர் மாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு , 3. கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, சீனிவாசன் 
ெதரு , 4. கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, அண்ணாநகர் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஒருங்கிைனந்த குழந்ைத 
வளர்ச்சி திட்ட ைமயம், ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 
ெபருமாள் நகர் கீழ்ெமாணவூர் - 
632010.

1. கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, திருமால் நகர் , 2. கீழ்ெமாணவூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, கண்ணப்ப நகர் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3. 
கீழ்ெமாணவூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, கண்ணப்ப நகர் பாட்ைட ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

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

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

1 2 3 4 5

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் மத்திய அைற  
கருகம்பத்தூர் - 632013.

1. கருகம்பத்தூர் (ஊ), வார்டு 2, முத்தாலம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2. கருகம்பத்தூர், 
வார்டு 2, கன்னிக்ேகாவில் ெதரு , 3. கருகம்பத்தூர், வார்டு 2, புதுத்ெதரு , 4. 
கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 2, அரசமரத்ெதரு , 5. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 2, 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்             
                                                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம்  கருகம்பத்தூர் - 632013.

1. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 2, கழனிக்காட்டு ெதரு , 2. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 
2, பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 2, அரசமரத்ெதரு , 
4. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 2, பைழய ேடங்க் ெதரு , 5. கருகம்பத்தூர், வார்டு 2, 
புதுத்ெதரு , 6. கருகம்பத்தூர், வார்டு 2, கன்னிக்ேகாவில் ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற  
கருகம்பத்தூர் - 632013.

1. கருகம்பத்தூர் (ஊ), வார்டு 2, பஜைன ேகாவில் ெதரு , 2. கருகம்பத்தூர்(ஊ), 
வார்டு 2, ேமலாண்ைடத் ெதரு , 3. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 2, பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம்  ெதற்கு பக்கம் அைற 
எண் 4 கருகம்பத்தூர் - 632013.

1. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 2, அரசமரத் ெதரு , 2. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 2, 
பாட்ைடத் ெதரு , 3. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 2, புது ேடங்க் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஆதிதிராவிடர் நல 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் அைற எண் 4, 
கருகம்பத்தூர் - 632013.

1. கருகம்பத்தூர் (ஊ), வார்டு 4, மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2. கருகம்பத்தூர் 
(ஊ), வார்டு 4, பஜைன ேகாவில் ெதரு , 3. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 4, புதுத் 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஆதிதிராவிடர் நல 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் அைற எண் 5, 
கருகம்பத்தூர் - 632013.

1. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 4, சிவராஜ் ெதரு , 2. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 4, 
ரமாபாய் ெதரு , 3. கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 4, பமீராவ் ெதரு , 4. 
கருகம்பத்தூர்(ஊ), வார்டு 4, ஆஜ்பூரா , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்      
                                                                                                                                  .

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

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

1 2 3 4 5

191 191 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
புதிய கட்டிடம், அப்துல்லாபுரம் - 
632010.

1. அப்துல்லாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 2. 
அப்துல்லாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, நடு ெதரு , 3. அப்துல்லாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேமட்டு ெதரு , 4. அப்துல்லாபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, பஜைன ேகாவில் ெதரு , 5. அப்துல்லாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, ேகாயில் ேமடு , 6. அப்துல்லாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, புது 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், 
அப்துல்லாபுரம் - 632010.

1. அப்துல்லாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2. 
அப்துல்லாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாந்ேதாப்பு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 
அப்துல்லாபுரம் - 632010.

1. அப்துல்லாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, இந்திரா குடியிருப்பு , 2. 
அப்துல்லாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, rக்க்ஷா காலணி , 3. 
அப்துல்லாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெதள்ளூர் கூட்ேராடு , 4. 
அப்துல்லாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், சதுப்ேபr - 
632002.

1. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, காந்தி ெமயின் ேராடு , 2. சதுப்ேபr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆபசீர் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
                                                                                                                                        .

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

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

1 2 3 4 5

195 195 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,   ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம்  ெதற்கு 
அைற சதுப்ேபr - 632002.

1. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2. 
சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, எஸ் ஆர் முனிசாமி ெதரு , 3. சதுப்ேபr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெசங்கான் ெதரு , 4. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, அகேமடு உலகநாயகி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5. சதுப்ேபr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அகேமடு பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6. சதுப்ேபr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, எல்ைலயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7. சதுப்ேபr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, திருவள்ளூவர் ெதரு , 8. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, ஆனந்தா நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்              
                                                                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம், 
சதுப்ேபr - 632002.

1. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, இந்திரா நகர் , 2. சதுப்ேபr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, மச்சக்கண்ணன் ெதரு , 3. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, புதுத் ெதரு , 4. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அம்ேபத்கார் 
ெதரு , 5. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அவுல்தார் குப்புசாமி ெதரு , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,  ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம்  வடக்கு 
அைற சதுப்ேபr - 632002.

1. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, வடிேவல் முதலி ெதரு , 2. சதுப்ேபr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, புத்தர் ெதரு , 3. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, திருமால் ெதரு , 4. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ெஜகநாதன் ெதரு , 6. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, காமராஜர் ெதரு , 
7. சதுப்ேபr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, எம் ஜி ஆர் நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

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

1 2 3 4 5

198 198 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
வடேமற்கு கட்டிடம், சிறுகாஞ்சி 
- 632002.

1. சிறுகாஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1,  ஆலமரத் ெதரு , 2. சிறுகாஞ்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3. சிறுகாஞ்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4. சிறுகாஞ்சி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5. சிறுகாஞ்சி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, எம் ஜி ஆர் நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்           
                                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம்  ேமற்கு அைற 
ெசம்ேபடு -632002.

1. ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாவில் ெதரு , 2. ெசம்ேபடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3. ெசம்ேபடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 4. ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, அருந்தியர் காலனி , 5. ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
குளத்துேமடு அருந்தியர் காலனி , 6. ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
குளத்துேமடு ஆதிதிராவிடர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்      
                                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,  ெதற்கு பார்த்த 
புதிய கட்டிடம்  ெசம்ேபடு - 
632002.

1. ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பள்ளிகூட ெதரு , 2. ெசம்ேபடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஜமால்புரம் ேராடு , 3. ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, கத்தியவடியான் பட்டி , 4. ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
பாப்பாத்தி அம்மன் சத்திரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்              
                                                                                                                          .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,  ெதற்கு பார்த்த 
புதிய கட்டிடம் அைற எண் 9  
ெசம்ேபடு - 632002.

1. ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெவள்ளக்கால்வாய் , 2. ெசம்ேபடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆைனக்குத்தியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3. 
ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, சகாேதவன் பட்டி , 4. ெசம்ேபடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 54 of 76
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

202 202 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், குப்பம் - 632002.

1. குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, குப்பம் ஆலமரத் ெதரு , 2. குப்பம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, குப்பம் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 3. குப்பம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, குப்பம் சின்னத் ெதரு , 4. குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, குப்பம்  சிந்து நகர் , 5. குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பழேவr 
பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 6. குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பழேவr 
பஜைன ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                  
                                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 நிதிஉதவி எம் டி 
ெதாடக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், குப்பம் மதுரா 
முருக்ேகr - 632002.

1. முருக்ேகr (வ.கி) குப்பம் (ஊ)  , வார்டு 2, பழேவr பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 2. முருக்ேகr (வ.கி) குப்பம் (ஊ)  , வார்டு 2, பழேவr பஜைனேகாயில் 
ெதரு , 3. முருக்ேகr (வ.கி) குப்பம் (ஊ)  , வார்டு 2, பழேவr ெதன்ைனமரத் 
ெதரு , 4. முருக்ேகr (வ.கி) குப்பம் (ஊ)  , வார்டு 2, பழேவr சாயக்கார ஓைட 
ெதரு , 5. முருக்ேகr (வ.கி) குப்பம் (ஊ)  , வார்டு 2, முருக்ேகr பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 6. முருக்ேகr (வ.கி) குப்பம் (ஊ)  , வார்டு 2, முருக்ேகr 
படேவட்டம்மன் ேகாயில் ெதரு , 7. முருக்ேகr (வ.கி) குப்பம் (ஊ)  , வார்டு 2, 
முருக்ேகr ைரஸ்மில் ெதரு , 8. முருக்ேகr (வ.கி) குப்பம் (ஊ)  , வார்டு 2, 
முருக்ேகr மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9. முருக்ேகr (வ.கி) குப்பம் (ஊ)  , 
வார்டு 2, முருக்ேகr ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்     
                                                                                                                                   .

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

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

1 2 3 4 5

204 204 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு பக்க 
கட்டிடம், அrயூர் - 632055.

1. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 ஜவீரத்தின நகர்   , 2. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 திருமைல நகர்   , 3. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 காந்தி ேராடு   , 4. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 ெஜயபிரகாஷ் நாராயனன் ெதரு   , 5. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 திருப்பூர் குமரன் ெதரு   , 6. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 வ.ஊ.சி. ெதரு   , 7. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 காந்தி நகர்   , 8. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 48 வரீ ேகாயில் ெதரு   , 9. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 48 காருன்ய நகர்   , 10. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 
நாகராஜ ெதரு   , 11. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 
கஸ்தூrபாய் ெதரு   , 12. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 
விேனாபாபா ெதரு   , 13. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 
பகவத்சிங் ெதரு   , 14. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு   , 15. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 48 புது ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                    
                                                                                                                    .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம், அrயூர் - 632055.

1. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 பகவத்சிங் ெதரு   , 2. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு   
, 3. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 வரீபத்திர ேகாயில் ெதரு   , 
4. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 புது ெதரு   , 5. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 கஸ்தூrபாய் ெதரு   , 6. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 விேனாபாபா ெதரு   , 7. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 ெஜயபிரகாஷ் நாராயனன் ெதரு   , 8. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 திருப்பூர் குமரன் ெதரு   , 9. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 வ.ஊ.சி. ெதரு   , 10. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 வரீ ேகாயில் ெதரு   , 11. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 காந்தி ேராடு   , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

206 206 ஊராட்சி ஓன்றிய இந்து 
துவக்கப்பள்ளி,அைற எண் 2, 
அrயூர் - 632055.

1. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 ெஜகஜவீன்ராம் ெதரு   , 2. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 ேநரு ெதரு   , 3. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு   , 4. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 லால்பகதூர் சாஸ்திr ெதரு   , 5. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 பாரதி ெதரு   , 6. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 நம்பிராஜபுரம்   , 7. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 விஸ்வநாத நகர்   , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,அைற எண் 1, 
அrயூர் - 632055.

1. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 அண்ணா நகர்   , 2. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 நாகராஜ நகர்   , 3. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 காமராஜர் ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊராட்சி ஓன்றிய இந்து 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம், அrயூர் - 632055.

1. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 ஈத் நகர்   , 2. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 நம்பிராஜ புரம்   , 3. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 ஏ.ஜி நகர்   , 4. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 48 ேஷக் ஆதாம் ெதரு   , 5. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 48 காமராஜர் ெதரு   , 6. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 
உபயத்துல்லா ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                   
                                                                                                                      .

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

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

1 2 3 4 5

209 209 ஊராட்சி ஓன்றிய இந்து 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பக்க 
கட்டிடம், அrயூர் - 632055.

1. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 திருவள்ளுவர் குடியிருப்பு   , 
2. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 ஜாகீர்உேசன் ெதரு   , 3. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 காந்தி ேராடு   , 4. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 மசூதி ெதரு   , 5. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 கிருபா நகர்   , 6. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 ெஜகதீச முதலியார் ெதரு   , 7. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 48 ெஜகதீச முதலியார் ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஆதிதிராவிடர் நல 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம், சித்ேதr - 632002.

1. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 முருகர் ேகாயில் ெதரு   , 2. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு   
, 3. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 இந்திரா குடியிருப்பு   , 4. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 பஜைன ேகாயில் ெதரு   , 5. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 கழனிகாட்டு ெதரு   , 6. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 அமிர்தி ேராடு   , 7. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு   , 8. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 அங்காடி ெதரு   , 9. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு   , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஆதிதிராவிடர் நல 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம், சித்ேதr - 632002.

1. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு  
 , 2. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 முருகன் ேகாவில் ெதரு   , 
3. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 ஆஞ்சேநயர் ேகாவில்ெதரு  
 , 4. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 இந்திரா குடியிருப்பு   , 5. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 ெரட்டி ெதரு   , 6. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 கழனி காட்டு ெதரு   , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

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

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

1 2 3 4 5

212 212 ஆதிதிராவிடர் நல 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம் அைற எண் 3, 
சித்ேதr - 632002.

1. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 ெதன்றல் நகர்   , 2. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 சின்ன சித்ேதr   , 3. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 ேபாஸ்ட் ஆபிஸ்  ெதரு   , 4. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 அங்காடி ெதரு   , 5. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 அமிர்தி ேராடு   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  
                                                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 நிதிஉதவி 
ெதாடக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம் அைற எண் 1, 
ஆவாரம்பாைளயம் - 632058.

1. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 பஜைன ேகாயில் ெதரு   , 2. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு   
, 3. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு   , 4. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 ஆலமரத்துபட்டைர 
  , 5. அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 கேனச புரம்   , 6. அrயூர் 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 காணத்து பட்டைர   , 7. அrயூர் (வ.கி) 
ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 ஆவாரம்பாைளயம் ஏr எதிர் வழி   , 8. 
அrயூர் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 47 ஆரணி ேராடு   , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 புது ெதரு   , 2. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 நடு ெதரு   , 3. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 ெதன்னமர ெதரு   , 4. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 பஜைன ேகாயில் ெதரு 
  , 5. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 பாரதி ெதரு   , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 9, 
பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 பாரதியார் நகர்   , 2. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 காணாத்து கைர   , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

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

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

1 2 3 4 5

216 216 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 13, 
பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 காந்தி ெதரு   , 2. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 ராஜவ்காந்தி ெதரு   , 3. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 அவ்ைவ நகர்   , 4. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 முத்தமிழ் நகர்   , 5. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 பாr ெதரு   , 6. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 காமராஜர் ெதரு   , 7. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 விேவகானந்தர் ெதரு   , 
8. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 சீனிவாசன் ெதரு   , 9. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 கைலவாணர் ெதரு   , 
10. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 பாரதியார் ெதரு   , 
11. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 எம் ஜி ஆர் ெதரு   , 
12. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 வி எம் ேதவராஜ் 
நகர்   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                  
                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 14, 
பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 ஏகாம்பரநாதர் ெதரு   
, 2. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 சுப்ராம் ஆச்சாr 
ெதரு   , 3. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 
திருஞானம்மாள் ெதரு   , 4. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 42 தணிைகேவல் ெதரு   , 5. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி) 
 , வார்டு 42 ஓத்தவாைட ெதரு   , 6. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  
, வார்டு 42 தியாகி குமரன் ெதரு   , 7. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 ேகாவில்மாணியம்   , 8. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 கூத்தாண்டவர் ேகாயில் ெதரு   , 9. பலவன்சாத்து 
(வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 ெபrயார் நகர்   , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

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

1 2 3 4 5

218 218 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 15, 
பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 ஆசிrயர் சுப்பிரமணி 
ெதரு   , 2. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 
முனியம்மாள் நகர்   , 3. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 
இராஜவ் காந்தி ெதரு   , 4. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 
42 எழில் நகர்   , 5. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 
வாசன் நகர்   , 6. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 
மாசிலாமணி நகர்   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                    .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 6, 
பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 திருவள்ளுவர் ெதரு   
, 2. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 ஆசிrயர் சுப்பிரமணி 
ெதரு   , 3. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 
முனியம்மாள் நகர்   , 4. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 
இராஜவ் காந்தி ெதரு   , 5. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 
45 வாசன் நகர்   , 6. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 
திருவள்ளுவர் ெதரு   , 7. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 
45 சூைள சபாபதி ெதரு   , 8. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 45 ேமேனஜர் நரசிம்மன் ெதரு   , 9. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 துைரசாமி ெதரு   , 10. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 உண்ணாமைல அம்மாள் ெதரு   , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம்,  
பாகாயம், பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 தணிகாசலம் ெதரு   , 
2. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 என் ேக நகர் 
குழந்ைத ஏசு ேகாயில் ெதரு   , 3. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 45 ஆரணி ெமயின்ேராடு பாகாயம்   , 4. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 காமராஜர் ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

221 221 முத்துரங்கம் அரசினர் 
கைலக்கல்லூr, ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண்.6 வரலாறு 
முதல் வருடம் ஒட்ேடr ேராடு 
பாகாயம் ேவலூர் - 632002

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 பாகாயம் ஆரணி 
ேராடு   , 2. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்ட 42 
இராமசாமிபிள்ைள ெதரு  , 3. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 45 எம் ஜி ஆர்  நகர்   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்            
                                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 முத்துரங்கம் அரசினர் 
கைலக்கல்லூr, ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண்.7 வரலாறு 
இரண்டாம் வருடம் ஒட்ேடr 
ேராடு பாகாயம் ேவலூர் - 632002

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 எம் ஜி ஆர்  நகர்   , 2. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 ெமட்ராஸ் 
ெமட்rகுேலஷன் ெதரு   , 3. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 45 பாைற ேமடு   , 4. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 45 ெபrயார் நகர்   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                
                                                                                                                        .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பார்த்தது அைற எண்.4 
பாகாயம் பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 பாகாயம் (ேகம்பஸ்)   , 
2. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 வளர் நகர்   , 3. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 பிருந்தாவன் நகர்   , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 முத்துரங்கம் அரசினர் 
கைலக்கல்லூr, காதா் 
ெமாஹ்தின் கட்டிடம் அைற 
எண்.50  ஒட்ேடr ேராடு 
பாகாயம் ேவலூர் - 632002

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 அம்ேபத்கார் நகர்   , 2. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 என் ேக  நகர்   , 3. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 தங்கேவல் ெதரு   , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

225 225 முத்துரங்கம் அரசினர் 
கைலக்கல்லூr, ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண்.8 வரலாறு 
மூன்றாம் வருடம் ஒட்ேடr 
ேராடு பாகாயம் ேவலூர் - 632002

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 சிவில் சப்ைள 
குேடான் ெதரு   , 2. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 
ஜின்னு முதலி ெதரு   , 3. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 
42 இரத்தின கவுண்டர் ெதரு   , 4. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 42 ஜின்னு முதலி ெதரு   , 5. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி)  , வார்டு 42 இரத்தின கவுண்டர் ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 5, 
பாகாயம் பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 மாந்ேதாப்பு 1 2 வது 
ெதரு   , 2. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 சஞ்சீவி புரம் 
  , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                        
                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 6, 
பாகாயம் பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 சண்முகம் ெதரு   , 2. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 ஈ.ெவ. ெபrயார் ெதரு   
, 3. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 வள்ளலார் ெதரு   , 4. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 சஞ்சீவி புரம்   , 5. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 முல்ைல நகர்   , 6. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 மாந்ேதாப்பு 1 2 வது 
ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                 
                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 7, 
பாகாயம் பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 முல்ைல நகர்   , 2. 
பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 கம்பர் ெதரு   , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

229 229 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 8, 
பாகாயம் பலவன்சாத்து - 632002.

1. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 முத்துமாrயம்மன் 
ேகாவில் ெதரு   , 2. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 ேக 
சி சாமி நகர்   , 3. பலவன்சாத்து (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 45 
பாரதிதாசன் ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 மாநகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 12, 
விருபாட்சிபுரம் - 632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 அவ்ைவயார் வதீி   , 
2. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு   , 3. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 
காந்தி நகர்   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                           
                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 மாநகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 13, 
விருபாட்சிபுரம் - 632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 ேநதாஜி வதீி   , 2. 
விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 காந்தி நகர்   , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
விருபாட்சிபுரம் - 632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 ேக சி சாமி நகர்   , 
2. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 அன்ைன அஞ்சுகம் 
(rக் ஷா காலனி)   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                       
                                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் வடக்கு பக்க 
அைற, விருபாட்சிபுரம் - 632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 நம்பிராஜ புரம் 
(இருளர் காலனி)   , 2. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 
ஆனந்த நகர்   , 3. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 
ஓட்ேடr ேராடு   , 4. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 
ேக ேக  நகர்   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                         
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் மத்திய அைற, 
விருபாட்சிபுரம் - 632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 இந்திரா குரூப் 
அவுஸ்   , 2. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 அண்ணா 
வதீி   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                  
                                                                                                      .

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

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

1 2 3 4 5

235 235 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் ெதற்கு பக்க 
அைற, விருபாட்சிபுரம் - 632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 சுப்பிரமணியம் ெதரு 
  , 2. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 இரத்தின கவுண்டர் 
ெதரு   , 3. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 ஜின்னு 
முதலி ெதரு   , 4. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 
திரு.வி.க.ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                        
                                                                                                                .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 மாநகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், கன்னிகாபுரம் 
விருபாட்சிபுரம் - 632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி), வார்டு 44 பகவதி புரம் , 2. 
விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி), வார்டு 44 கன்னிகாபுரம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி), 
வார்டு 44 கன்னிகாபுரம் பாட்னடத் ெதரு , 4. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி), வார்டு 44 கன்னிகாபுரம் கன்னி ேகாயில் ெதரு , 5. 
விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி), வார்டு 44 கன்னிகாபுரம் பாரதியார் 
ெதரு , 6. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி), வார்டு 44 கன்னிகாபுரம் 
சுண்ணாம்பு கலைவ ெதரு , 7. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி), 
வார்டு 44 முருகன் நகர் வ.உ.சி .ெதரு , 8. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் 
(மாநகராட்சி), வார்டு 44 முருகன்நகர் பஜைன ேகாயில் ெதரு , 9. 
விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி), வார்டு 44 முருகன்நகர் 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 10. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி), 
வார்டு 44 முருகன்நகர் பிள்னளயார் ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 மாநகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ெதற்கு பக்க அைற, 
விருபாட்சிபுரம் - 632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு   , 2. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 
திருவள்ளூவர் ெதரு   , 3. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 
43 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்           
                                                                                                                             .

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

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

1 2 3 4 5

238 238 மாநகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் வடக்கு பக்க அைற, 
விருபாட்சிபுரம் - 632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 கங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு   , 2. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு   , 3. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 43 ஆரணி ேராடு   , 4. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , 
வார்டு 43 ஜவீா வதீி   , 5. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 
43 திருவள்ளூவர் ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                
                                                                                                                        .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
பள்ளஇைடயம்பட்டி 
விருபாட்சிபுரம் - 632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 பாட்ைடத் ெதரு   , 2. 
விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 பஜைனக் ேகாயில் 
ெதரு   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                 
                                                                                                        .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 மாநகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், பள்ளஇைடயம்பட்டி 
விருபாட்சிபுரம் - 632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 வாணியன்குளம்   , 2. 
விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43  திருக்குறள் நகர்   , 3. 
விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 ேமட்டுத் ெதரு   , 4. 
விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு   , 5. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 ஒட்ேடr 
ேராடு   , 6. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி)  , வார்டு 43 இந்திரா 
நகர் குடியிருப்பு   , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                       
                                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 மாநகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி,அைற எண் 2, 
குளவிேமடு விருபாட்சிபுரம் - 
632002.

1. விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி), வார்டு 44 வாணியங்குளம் , 2. 
விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி), வார்டு 44 குளவி ேமடு 1 , 3. 
விருபாட்சிபுரம் (வ.கி) ேவலூர் (மாநகராட்சி), வார்டு 44 குளவி ேமடு  2 , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

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

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

1 2 3 4 5

242 242 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 3, 
காட்டுப்புத்தூர் - 632058

1. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 காட்டுப்புத்தூர் பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 2. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 நடுநிைலப் 
பள்ளி ெதரு , 3. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 ேமாலண்ைட 
ெதரு , 4. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 அருந்ததி காலணி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அைற எண் 5, 
காட்டுப்புத்தூர் - 632058

1. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 ஆதிதிராவிடர் நடுநிைலப் 
பள்ளி ெதரு , 2. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 ெதன்னமரத் ெதரு 
, 3. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3ஆபஸீர்ைலன்ெதரு , 4. 
காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 ஆதிதிராவிடர் வினாயகர் 
ேகாயில் ெதரு , 5. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 முடக்கு 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 
ஆவாரம் பாைளம்ேராடு , 7. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 புது 
காலனி , 8. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 பஜைனேகாவில்ெதரு , 
9. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 அம்ேபத்கார் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .
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244 244 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் , காட்டுப்புத்தூர் - 632058

1. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 பாப்பான் ேதாப்பு ெமயின் ேராடு 
, 2. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3. 
காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 ெதற்கு புதுத் ெதரு , 4. 
காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 பாப்பான் ேதாப்பு பள்ளிக்கூடத் 
ெதரு , 5. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 பாப்பான் ேதாப்பு 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 
வடக்கு புதுத் ெதரு , 7. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5 புதூர் 
ெதற்கு ெகால்ைல ெகாட்டாய் , 8. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5 
ெதற்கு அமிர்திெமயின் ேராடு , 9. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5 
புதூர் பஜைன ேகாயில் ெதரு , 10. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5 
வடக்கு அமிர்திெமயின் ேராடு , 11. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5 
நிம்மினாம் ேபட்ைட , 12. காட்டுப்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5நகர் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,  ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ெபன்னாத்தூர் - 632068.

1. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு15 கேணசபுரம் , 2. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு15 கrயன் வதீி , 3. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 
 , வார்டு14 ேவலு வதீி , 4. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு14 
அருணாசலம் வதீி , 5. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு14 
உயர்நிைலப்பள்ளி ெதரு , 6. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு14 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 7. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 
ெமயின் ேராடு , 8. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு14 புத்ேதr , 9. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 ஊசூர் ேராடு , 10. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 சந்ைத அருகாைமயில் , 11. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 குளத்துேமடு அருகில் , 12. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ேப)  , வார்டு11 புதுத்ெதரு 1 , 13. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 
சந்ைதேமடு , 14. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 நாராயணசாமி 
ெதரு 1 , 15. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 குளத்துேமடு , 16. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 புது ெதரு 3 , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
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246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், ேகசவபுரம் 
ெபன்னாத்தூர் - 632068.

1. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு13 ெபrய ெதரு , 2. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 புது ெதரு 3 , 3. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , 
வார்டு13 தஞ்சான் வதீி , 4. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , 
வார்டு11புதுத்ெதரு 2 , 5. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு13 
நாராயணசாமி வதீி2 , 6. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு14 அமீர்தி 
ெமயின்ேராடு , 7. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு14 ேவலு வதீி , 8. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 ெமயின் ேராடு , 9. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 சந்ைத அருகாைமயில் , 10. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 குளத்துேமடு அருகில் , 11. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ேப)  , வார்டு11 சந்ைதேமடு , 12. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 
நாராயணசாமி ெதரு 1 , 13. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு11 
குளத்துேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                            
                                                                                                            .
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247 247 ஆதிதிராவிடர் 
நலப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், ெபன்னாத்தூர் -
 632068.

1. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 12 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 12 ஏகாம்பரம் ெதரு , 3. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 12 ெசங்கப்பா ெதரு , 4. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 12 ஆரணி ேராடு , 5. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 12 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 6. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 9 டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 7. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 9 முனுசாமி சுேபதார் வதீி , 8. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ேப)  , வார்டு 9 அேசாகர் வதீி , 9. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , 
வார்டு 9 பஜைனேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்           
                                                                                                                              .
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248 248 ஆதிதிராவிடர் 
நலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடம், ெபன்னாத்தூர் - 632068.

1. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 10 சித்தாத்தர் வதீி , 2. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 10 திருவள்ளுவர் வதீி , 3. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 10 சிவராஜன் வதீி , 4. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 10 கமலா ேநரு வதீி , 5. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ேப)  , வார்டு 10 காமராஜன் வதீி 1 , 6. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  
, வார்டு 10 காமராஜர் வதீி , 7. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 10 
ெபrயெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                             
                                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு புதிய கட்டிடம், 
சப்தலிபுரம் ெபன்னாத்தூர் - 
632068.

1. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1 ெமயின் ேராடு , 2. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 2 இரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் ெதரு , 3. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 4 சப்திலிபுரம் மசூதி ெதரு , 4. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 5. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ேப)  , வார்டு 2 அருந்ததியர் காலனி சப்தலிபுரம் , 6. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 3 மூஸ்லிம் ஏrபகுதி 1 , 7. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ேப)  , வார்டு 2 பாலவிநாயகர் ேகாயில் வதீி , 8. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ேப)  , வார்டு 2 அருந்ததியர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

250 250 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், சப்தலிபுரம் 
ெபன்னாத்தூர் - 632068.

1. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 2 சப்தலிபுரம் , 2. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு சப்தலிபுரம் , 3. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 4 பாடசாைல வதீி , 4. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 4 புதியகுடியிருப்பு மாrயம்ம்மன் ேகாயில் வதீி , 5. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 2 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 2 ஆறுமுகவதீி , 7. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 2 ெசங்கல்வராயன் வதீி , 8. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ேப)  , வார்டு 3 மூஸ்லிம் ஏrபகுதி , 9. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ேப)  , வார்டு 3 மூஸ்லிம் ஏrபகுதி 3 , 10. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , 
வார்டு 2 புதுெதரு , 11. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1 
மருத்துவகுடியிருப்பு 1 , 12. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1 
மருத்துவ குடியிருப்பு 2 , 13. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 1 புது 
ெதரு 4 , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                 
                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் கிழக்கு பக்க அைற, 
அல்லிவரம் ெபன்னாத்தூர் - 
632068.

1. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 6 கன்னடிபாைளயம் , 2. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 7 பசுவண்ணசாமி ேகாவில் ெதரு 
1வது ெதரு , 3. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 8 அரசமரத் ெதரு , 4. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 8ெமயின் ேராடு , 5. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 8 ெதன்னான்ைட ெதரு , 6. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ேப)  , வார்டு 6 ஆலமரத் ெதரு , 7. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , 
வார்டு 6 ேமட்டுத் ெதரு , 8. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 7 
ெபrயத் ெதரு , 9. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 6 
சாத்துபாைளயம் ேராடு  , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                 
                                                                                                                        .
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

252 252 ஊராட்சி ஓன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற, 
அல்லிவரம் ெபன்னாத்தூர் - 
632068.

1. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 5 வார்டு எண் 5 , 2. ெபன்னாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 6 வார்டு எண் 6 , 3. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ேப)  , வார்டு 5 குழாய் ெதரு , 4. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 7 
பகவண்ணசாமி ேகாயில் ெதரு 2வது ெதரு , 5. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ேப)  , வார்டு 8 ராமர் ேகாவில் ெதரு , 6. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , 
வார்டு 8 அரசமரத் ெதரு , 7. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 7 சின்ன 
ெதரு , 8. ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , வார்டு 5 உசுரான் ெகாட்டாய் , 9. 
ெபன்னாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ேப)  , சின்னத் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 மீனாட்சி நிதிஉதவி 
துவக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம், சாத்துப்பாைளயம் - 
632058.

1. சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2. 
சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 சின்னத் ெதரு , 3. 
சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 பாட்ைடத் ெதரு , 4. 
சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 ெகால்லேமடு , 5. 
சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 பாடசாைலெதரு , 6. 
சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1&2 மணியகார்வதீி , 7. 
சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 8. 
சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 ேராடுெதரு தர்மாபுரம் , 9. 
சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2வள்ளுவர் வதீி , 10. 
சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 தருமாபுரம் , 11. 
சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 கண்ணாடிபாைளயம் ேராடு , 
12. சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 குளக்கைர 2 
கண்ணடிபாைளயம் , 13. சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 
குறவர்காலணி தர்மாபுரம் , 14. சாத்துப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 
மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்              
                                                                                                                          .
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 
ேமற்கு பக்க அைற, ேசாழவரம் -
 632113.

1. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 தாசர் வதீி , 2. ேசாழவரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4அவ்ைவயார் ெதரு , 3. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , 
வார்டு 4மாrயம்மன்ேகாயில் ெதரு , 4. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 
4நடுத்ெதரு , 5. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4பஜைனேகாயில் ெதரு 
, 6. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 ெதன்ைனமரத்ெதரு , 7. ேசாழவரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4அம்ேபத்கார் ெதரு , 8. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ)  , வார்டு 4புதியகாலனி , 9. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4ெதற்கு 
ெகாட்டாய் ேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                        
                                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 
மத்திய அைற, ேசாழவரம் - 
632113.

1. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5 ேமற்கு ெகாட்டாய் ேமடு , 2. 
ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5 அமிர்தி ேராடு ெதற்கு , 3. ேசாழவரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5 ேமல்ெபருமாள்ேகாயில் ெதரு , 4. ேசாழவரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1தஞ்சியம்மன்ேகாயில் ெதரு , 5. ேசாழவரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 பாடசாைல ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  
                                                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 
கிழக்கு பக்க அைற, ேசாழவரம் 
- 632113.

1. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 சுப்பிரமணி ேகாவில்ெதரு , 2. 
ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 உம்மளாம்பட்டு ெதரு , 3. ேசாழவரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 சந்துெதரு , 4. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , 
வார்டு 3 ராஜவதீி  , 5. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 அரசமரத்ெதரு , 
6. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 உம்மளாம்பட்டுெதரு 
ஆதிதிராவிடர் காலனி , 7. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில்ெதரு  , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்          
                                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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44   அைணக்கட்டு êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢ -2020

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

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

1 2 3 4 5

257 257 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
பார்த்த கூடுதல் கட்டிடம், 
ேசாழவரம் - 632113.

1. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1&2 அமிர்திேராடு வடக்கு , 2. 
ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு 
அருந்ததியர்பாைளயம் , 3. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 
ெபான்ேனறிப்பாைற , 4. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 ஏrக்கைர , 5. 
ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2வடக்குெகாட்டாய்ேமடு ெதற்குபகுதி , 
6. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 வடக்கு ெகாட்டாய்ேமடு 
வடக்குபகுதி , 7. ேசாழவரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 வடக்கு ெகாட்டாய் 
ேமடு கிழக்குபகுதி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                      
                                                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 சமுதாய கூடம்,புதிய கட்டிடம், 
சின்னபாலம்பாக்கம் - 632113.

1. பாலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5 கும்புெகாட்டாய் , 2. 
பாலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 5 
அrசனகாலனிமாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3. பாலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , 
வார்டு 4 அrசனகாலனி கிணற்றுத்ெதரு , 4. பாலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , 
வார்டு 4 அருந்ததி காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்               
                                                                                                                          .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 தமிழ்நாடு ஒருங்கிைனந்த 
குைழந்ைதகள் வளர்ச்சிதிட்ட 
ைமயம்,ேமற்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடம், சின்னபாலம்பாக்கம் - 
632113.

1. பாலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 சன்னியாசிப்பன்ெதரு , 2. 
பாலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 புதியத்ெதரு , 3. பாலம்பாக்கம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 ஒைடக்கால்த்ெதரு , 4. பாலம்பாக்கம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 5. பாலம்பாக்கம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 பஜைனேகாயில்ெதரு , 6. பாலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ)  , வார்டு 3 சுப்பிரமணிேகாயில்வதீி , 7. பாலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , 
வார்டு 3 நடுத்ெதரு , 8. பாலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 
பாைறேமட்டுவதீி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                        
                                                                                                                .

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

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

1 2 3 4 5

260 260 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், துத்திக்காடு - 632113.

1. துத்திக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 முதல்ெதரு , 2. துத்திக்காடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 நடுத்ெதரு , 3. துத்திக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 4. துத்திக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 
அமிர்தி ேராடு , 5. துத்திக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 பிராமணர்ெதரு , 6. 
துத்திக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 ஒட்டத்ெதரு , 7. துத்திக்காடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 ரங்காபுரம் -பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 8. துத்திக்காடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 ரங்காபுரம்-அமிர்திேராடு , 9. துத்திக்காடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 ரங்காபுரம்-பாடசாைலெதரு ேமற்கு , 10. துத்திக்காடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 ரங்காபுரம்-பாடசாைலெதரு(கிழக்கு) , 11. 
துத்திக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 ரங்காபுரம்(கிழக்கு)ெகால்ைலேமடு , 
12. துத்திக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 2 ரங்காபுரம்(ேமற்கு)ெகால்ைலேமடு 
, 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                         
                                                                                                .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 நிதிஉதவி 
ெதாடக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், நாகநதி - 632113.

1. துத்திக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 துத்திகாடு (கிழக்கு)ெகால்ைலேமடு 
, 2. துத்திக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 நாகநதி ெகால்ைலேமடு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 நிதிஉதவி 
ெதாடக்கப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
புதிய கட்டிடம், நாகநதி - 632113.

1. துத்திக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 2. 
துத்திக்காடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 பஜைனேகாயில்ெதரு , 3. துத்திக்காடு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 மற்றும் 4 அமிர்தி ேராடு , 4. துத்திக்காடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 3 மற்றும் 4 நாகநதி ெகால்ைலேமடு , 5. துத்திக்காடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 4 மற்றும் 5 ெதள்ைளகாப்புகாடு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

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

1 2 3 4 5

263 263 அரசினர் மகளிர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க புதிய 
கட்டிடம் அைற எண் 7, 
கீழ்அரசம்பட்டு - 632312.

1. கீழ்அரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு 1 3 ெதன்னமரத்ெதரு , 2. 
கீழ்அரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு-4 காந்தி சிைலெதரு , 3. 
கீழ்அரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு-3 &  4பஜைனேகாவில் குறுக்கு 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 அரசினர் மகளிர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க புதிய 
கட்டிடம் அைற எண் 9, 
கீழ்அரசம்பட்டு - 632312.

1. கீழ்அரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு-2 &3 வரீகேகாவில் ெதரு , 2. 
கீழ்அரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு-3 &4 ஏrக்கைர காந்தி ெதரு , 3. 
கீழ்அரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு-4 ெதற்கு ெகால்ைல ேமடு , 4. 
கீழ்அரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு-4 ேமற்கு ெகால்ைல ேமடு , 5. 
கீழ்அரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு-4 வடக்கு ெகால்ைல ேமடு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 அரசினர் மகளிர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க புதிய 
கட்டிடம் அைற எண் 8, 
கீழ்அரசம்பட்டு - 632312.

1. கீழ்அரசம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு-4 ேவலாச்சாr , 2. கீழ்அரசம்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு-2 & 3 & 4பஜைனேகாயில் ெதரு , 3. கீழ்அரசம்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  , வார்டு-4 ெநற்றிக்கண்ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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