
 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

1 1 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம் ைசனகுண்டா-632602

1. தனெகாண்டபல்லி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ைசனகுண்டா , 2. 
தனெகாண்டபல்லி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 ைசனகுண்டா காலனி , 3. 
தனெகாண்டபல்லி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 ெகால்லெகாட்டாய் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பைழய 
கட்டிடம், ேமற்கு அைற, 
தனெகாண்டப்பள்ளி- 632602

1. தனெகாண்டபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 தனெகாண்டபல்லி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்கம் கட்டிடம், 
கிழக்கு அைற, 
தனெகாண்டப்பள்ளி-632602

1. தனெகாண்டபல்லி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4தனெகாண்டபல்லி காலனி , 
2. தனெகாண்டபல்லி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4 ேமல்ெகால்லபல்லி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பக்கம் கட்டிடம் ெகாட்டமிட்டா-
632602

1. ேமாடிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 ெகாட்டமிட்டா , 2. ேமாடிகுப்பம் 
(ஊ), வார்டு 2 ேராடு ெகாட்டமிட்டா , 3. ேமாடிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
2 அம்ேபத்கர் நகர் , 4. ேமாடிக்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 ேசானியா 
காந்தி நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                             
                                                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஆதி திராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம் ேமாடிகுப்பம்-632602

1. ேமாடிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 5 ேமாடிகுப்பம் காலனி , 2. 
ேமாடிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 3 4 கீழ்ெகால்லப்பல்லி , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஆதி திராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு கட்டிடம் 
ேமாடிகுப்பம்-632602

1. ேமாடிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 3 மத்ேதட்டி பல்லி , 2. 
ேமாடிக்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 கம்பளியார் பட்டி , 3. ேமாடிக்குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 குடுமிப்பட்டி , 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

7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்கம் கட்டிடம், 
கிழக்கு அைற, ேமாடிகுப்பம்-
632602

1. ேமாடிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1 எம் ஜி ஆர் நகர் , 2. 
ேமாடிகுப்பம்(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1 வலைச , 3. ேமாடிகுப்பம் (வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1 ராஜவ்காந்திநகர் , 4. ேமாடிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), 
வார்டு 4  ஆர் ெகால்லப்பல்லி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்            
                                                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்கம் கட்டிடம், 
கிழக்கு அைற, ேமாடிகுப்பம்-
632602

1. ேமாடிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4 ேநருநகர் , 2. ேமாடிகுப்பம்(வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4 ஆர் ெகால்லபல்லி காலனி , 3. ேமாடிகுப்பம் (வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4. ேமாடிகுப்பம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1ேமாடிகுப்பம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்        
                                                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
ெவளிப்புறம் கட்டிடம் 
எஸ்.ேமாட்டூர்- 632602.

1. ேசங்குன்றம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, எஸ்.ேமாட்டூர் , 2. ேசங்குன்றம் 
(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 3, எஸ்.கிருஷ்ணாபுரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேசங்குன்றம்-632602

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலபள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேசங்குன்றம்-632602

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு பக்கம் 
புதிய கட்டிடம் சூராளுர்-632602

1. ேசங்குன்றம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4, நாராயணபுரம் , 2. ேசங்குன்றம் 
(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4, ெபrயதம்பியூர் , 3. ேசங்குன்றம்  (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4,  ெகால்ைல ேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்           
                                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பக்கம் 
கட்டிடம் சூராளுர்-632602

1. ேசங்குன்றம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, சூராளூர் , 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

14 14 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பார்த்த ெதன்கிழக்கு 
கட்டிடம், தட்டப்பாைற-632602

1. தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு  3 சிதறிய தனிவடுகள் , 2. 
தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, தங்கேவல்புரம் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பார்த்த ெதன்கிழக்கு 
கட்டிடம், தட்டப்பாைற-632602

1. தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெவள்ேளr , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் தட்டப்பாைற-
632602

1. தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, தட்டபாைற , 2. தட்டப்பாைற 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, தட்டப்பாைறகாலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பபள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்கம் புதிய கட்டிடம் 
தட்டப்பாைற-632602.

1. தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 மூலக்ெகால்ைல , 2. தட்டப்பாைற 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு  2, வrீகான்பட்டி , 3. தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, ெதாம்மன்பட்டி , 4. தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2, 
மாrயம்மன் நகர் , 5. தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 3, மீனூர் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் ,தட்டப்பாைற-
632602.,

1. தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 3, ராமபாைளயம் , 2. தட்டப்பாைற 
(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1, ஏrகீழ்பட்டி , 3. தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), 
வார்டு 1, அக்ராவர்த்தன்பட்டி , 4. தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2, 
சாமியார்ேதாப்பு , 5. தட்டப்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 
சின்னகண்ணன்பட்டி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 3 of 59



 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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 
ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், வடக்கு பக்க 
அைற, சின்னாலப்பள்ளி-632602

1. சின்னாலப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சின்னாலபல்லி , 2. 
சின்னாலப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, காந்திநகர் , 3. சின்னாலப்பள்ளி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பல்ேலrப்பல்லி , 4. சின்னாலப்பள்ளி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 தருமகாந்தப்பட்டி , 5. சின்னாலப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, ெவள்ைளகாரன் பட்டி , 6. சின்னாலப்பள்ளி வ(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, ராமாபுரம் , 7. சின்னாலப்பள்ளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, புதூர் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
கட்டிடம் முக்குன்றம்-632602

1. முக்குன்றம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முக்குன்றம் , 2. முக்குன்றம் (வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2, தைலயாrநத்தம்பட்டிகள் , 3. முக்குன்றம் (வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2, ெகால்ைலேமடுபட்டிகள் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
கட்டிடம் முக்குன்றம்-632602

1. முக்குன்றம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு  3, காலனிபட்டிகள் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம், கிழக்கு அைற, 
பாக்கம்- 632602

1. பாக்கம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4, பாக்கம் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்க கட்டிடம் பாக்கம்- 
632602

1. பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு  3, பாக்கம் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கூடுதல்கட்டட
ம் பாக்கம்-632602

1. பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெவங்கடாபுரம் , 2. பாக்கம் (வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1, ெவங்கடாபுரம் காலனி , 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
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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

25 25 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,காளியம்மன்பட்டி
632602

1. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 2, சீனிவாசன் நகர் , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடகிழக்கு கட்டிடம் 
காளியம்மன்பட்டி எம் ஜி ஆர் 
நகர் காளியம்மன்பட்டி 632602

1. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 2, ராஜவ் காந்தி 
நகர் , 2. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 2, ஔைவ 
நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                    
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடேமற்கு கட்டிடம் 
காளியம்மன்பட்டி எம் ஜி ஆர் 
நகர் காளியம்மன்பட்டி 632602

1. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 2, எம்ஜிஆர் நகர் , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பார்த்த புதிய ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம், எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
காளியம்மன்பட்டி- 632602

1. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 2, 
சிங்காரேவலன்நகர் , 2. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), 
வார்டு 2, கந்தசாமி நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                  
                                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 அரசினர் உயா்நிைலப்பள்ளி,  
ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு பக்கம் 
கட்டிடம், காந்திநகர்- 632602

1. ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, காந்திநகர் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், காந்தி நகர் -
632602.

1. ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2, கல்ேலr , 2. 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ராஜேகாபால்நகர் , 3. 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2, குறிஞ்சிநகர் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ராஐாேகாவில்-
632602

1. ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ராஜாேகாயில் , 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

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
பிரதான கட்டிடம் காந்தி நகர் 
மதுரா ெகாண்டசமுத்திரம் 
632602

1. ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4, காந்திநகர் , 2. 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, கல்ேலr , 3. 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4, ராஜேகாபால்நகர் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ெசயின்ட் ஜான்ஸ் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெசயின்ட் 
அன்னாஸ் ெதாகுதி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்கம் 
கட்டிடம்,காட்பாடி ேராடு, 
ஆசிrயர் காலனி, குடியாத்தம்-
632602

1. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, கம்பன் ெதரு , 2. 
பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, ேவலாயுதம்பட்டி , 
3. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, பாரதியார் ெதரு , 
4. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, ேநதாஜி ெதரு , 5. 
பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, அகத்தியர் ெதரு , 6. 
பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, கருமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 7. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, 
வ.உ.சி ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                            
                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ெசயின்ட் ஜான்ஸ் ெமட்rக் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, ெசயின்ட் 
அன்னாஸ் ெதாகுதி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
காட்பாடி ேராடு, ஆசிrயர்கள் 
காலனி, குடியாத்தம்-632602

1. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 2. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, 
திருவள்ளுவர் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                    .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க 
புதிய கட்டிடம் எம்.ஜி.ஆர்.நகர் 
காளியம்மன்பட்டி - 632602

1. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, ேகாவிந்தப்பநகர் , 
2. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, வாrயார் நகர் , 3. 
பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, ெபrயார் நகர் , 4. 
பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, காதர்ேபட்ைட , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

36 36 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க புதிய 
கட்டிடம் எம் ஜி ஆர் நகர் 
காளியம்மன்பட்டி 632602

1. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, காளியம்மன் 
ேகாயில்பட்டி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                           
                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க புதிய 
கட்டிடம் எம் ஜி ஆர் நகர் 
காளியம்மன்பட்டி 632602

1. பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, காதர்ேபட்ைட , 2. 
பிச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 1, ெபrயார் நகர் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ெசவன்த்ேட அட்ெவன்டிஸ்ட் 
ெமட்rகுேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 
பக்கம் கட்டிடம் ஆர்.எஸ்.ேராட் 
குடியாத்தம்-632602

1. ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, திரு.வி.க ெதரு , 2. 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி)  மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, வ.உ.சி ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ெசவன்த்ேட அட்ெவன்டிஸ்ட் 
ெமட்rகுேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு புற 
கட்டிடம் ஆர்.எஸ்.ேராட் 
குடியாத்தம்-632602

1. ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி)  மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கம்பன்ெதரு , 2. 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி)  மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பாேவந்தர்ெதரு , 3. 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி)  மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, காமராஜர் ெதரு , 4. 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி)  மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அன்புெதரு , 5. 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி)  மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெலனின்நகர் , 6. 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி)  மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ராகேவந்திராெதரு , 7. 
ெகாண்டசமுத்திரம் (வ.கி) ) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, திருவள்ளுவர்ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஆதி திராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், 
ஆர்.ெவங்கடாபுரம்-632602

1. ராமாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ெவங்கடாபுரம் , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

41 41 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், ெகாச்சாலூர்-
632602

1. ராமாைல (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4, ெகாச்சாலூர் , 2. ராமாைல (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, அருந்ததிகாலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்    
                                                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 
பார்த்த பைழய வடக்கு 
கட்டிடம், இராமாைல-632602

1. ராமாைல (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1 விஜயநகரஅம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2. ராமாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 3 ராஜவதீி , 3. ராமாைல (வ.கி) மற்றும் 
 (ஊ), வார்டு 2 3  ஓைடக்கால்ெதரு , 4. ராமாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 3 
அய்யசாமி ெதரு , 5. ராமாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 3 ெசக்குேமடுெதரு , 
6. ராமாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 3 பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம், 
இராமாைல-632602

1. ராமாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 3 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ராமாைல (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 3 அல்லிபூவன் ெதரு , 3. ராமாைல 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 3 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் இராமாைல- 
632602

1. ராமாைல (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1, காந்திகணவாய் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு கட்டிடம் இராமாைல- 
632602

1. ராமாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, தண்ணர்பந்தல் , 2. ராமாைல (வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1,  காலனி புதுமைன , 3. ராமாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1,வள்ளுவர் வதீி , 4. ராமாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
சிவலிங்கப்பட்டி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                         
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ஆர்.கிருஷ்ணாபுர
ம்-632602

1. ராமாைல (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4, ராமாபுரம் , 2. ராமாைல (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஆர் கிருஷ்ணாபுரம் , 3. ராமாைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, ஆர் கிருஷ்ணாபுரம் காலனி , 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
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

47 47 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பக்கம் 
கட்டிடம் தாட்டிமானபல்லி 
மதுரா பூரகமானப்பல்லி-632602

1. தாட்டிமானபல்லி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1 பூரகமானப்பல்லி , 2. 
தாட்டிமானபல்லி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1 ெகால்லகுப்பம் , 3. 
தாட்டிமானபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 மூலவலைச காலனி , 4. 
தாட்டிமானபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 சிவலிங்கப்பட்டி , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், 
தாட்டிமானபல்லி-632602

1. தாட்டிமானப்பல்லி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 தாட்டிமானப்பல்லி , 2. 
தாட்டிமானப்பல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 பாவுசாபட்டி மற்றும் 
தனிவடுகள் , 3. தாட்டிமானப்பல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 அருந்ததியர் 
காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                 
                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு கட்டிடம், வடக்கு பக்க 
அைற, அனுப்பு-632602

1. கல்லப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ேமல் அனுப்பு , 2. கல்லப்பாடி(வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு  கீழ் அனுப்பு , 3. கல்லப்பாடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1 
கதிர்குளம் , 4. கல்லப்பாடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), கதிர்குளம் புதியகாலனி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், முதலியார் 
ஏr-632602

1. கல்லப்பாடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4 முதலியார் ஏr , 2. கல்லப்பாடி(வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4 புதூர்காலனி , 3. கல்லப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
4 ேதானியம்பட்டி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                        
                                                                                                                .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,அைற என்-18 
வடக்கு கட்டிடம் கல்லப்பாடி-
632602

1. கல்லப்பாடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 5 கல்லப்பாடி , 2. கல்லப்பாடி(வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 5 கல்லப்பாடிகிராம காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,அைற என்-5 
ெதற்கு கட்டிடம் கல்லப்பாடி-
632602

1. கல்லப்பாடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 5 சத்திரம் தாயப்பன்பட்டி , 2. 
கல்லப்பாடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 5 வங்கட்டூர் , 3. கல்லப்பாடி (வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 5 ஆச்சாrபட்டி , 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

53 53 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், வலைச-632602

1. கல்லப்பாடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 3 வலைச , 2. கல்லப்பாடி(வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 3 ெகால்ைலேமடுகள் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்கம் கட்டிடம் 
கல்லப்பாடி ேமாட்டூர்-632602

1. கல்லப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 ேக.ேமாட்டூர் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்கம் கட்டிடம் 
கல்லப்பாடி, கணவாய் ேமாட்டூர்-
632602,

1. கல்லப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 அருந்ததியர் காலனி , 2. 
கல்லப்பாடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 நத்தயாேமடு , 3. கல்லப்பாடி(வ.கி) 
மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 சாைலேயாரப்பட்டி , 4. கல்லப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2 ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                 
                                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு கட்டிடம், 
விழுேதாணிப்பாைளயம்-632603

1. விழுேதாணிபாைளயம்(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1 விழுேதாணிபாைளயம், , 
2. விழுேதாணிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 காலனி , 3. 
விழுேதாணிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் ( ஊ), வார்டு 1 பூசாrப்பல்லி , 4. 
விழுேதாணிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 அருந்ததியர்காலனி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
கட்டடம் ெகாத்தூர்-632603

1. விழுேதாணிபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 ெகாத்தூர் , 2. 
விழுேதாணிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 காலனி , 3. 
விழுேதாணிபாளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 ேகால்வாrபல்லி , 4. 
விழுேதாணிபாளயம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 3 சாமந்திபுரம் , 5. 
விழுேதாணிபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 ெரட்டியார்பல்லி , 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

58 58 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்குக் 
கூடுதல் கட்டடம் 
அrகவாrப்பள்ளி 632603

1. தட்சிணபாதபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 3 அrகவாrப்பல்லி , 2. 
தட்சிணபாதபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 அருந்ததிகாலனி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,புதிய கட்டிடம் 
வரதாெரட்டிபள்ளி 632603

1. வரதாெரட்டிபல்லி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 வித்யாசங்கர்புரம் , 2. 
வரதாெரட்டிபல்லி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 வரதாெரட்டிபல்லி 
ேமாடிக்குப்பம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                           
                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், ேமற்கு 
பக்கம் அைற, வரதாெரட்டிபள்ளி-
632603

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், கிழக்கு பக்க 
அைற, பண்டபல்லி மதுரா 
வரதாெரட்டிபள்ளி-632603

1. வரதாெரட்டிபல்லி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு  3 பண்டபல்லி , 2. 
வரதாெரட்டிபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு  3 குப்பெகாட்டூர் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 
ெகங்காபுரம்-632603

1. தட்சிணபாதபாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு  ெகங்காபுரம் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பக்கம் 
கட்டிடம் ரங்கசமுத்திரம்-632603

1. தட்சிணபாதபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு  பி ரங்கசமுத்திரம் , 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

64 64 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், 
தட்சிணபாத்தபாைளயம்-632603

1. தட்சிணபாதபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 தட்சணபாத பாைளயம் , 
2. தட்சிணபாதபாைளயம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 ெகால்லக்ெகாட்டாய் , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி (உருது), கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், 
சாமிெரட்டிப்பல்லி-632603

1. வrீெசட்டிபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 சாமிெரட்டிபல்லி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம், வடக்கு பக்க அைற, 
வrீெசட்டிப்பல்லி-632603.

1. வrீெசட்டிபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1வrீெசட்டிபல்லி காலனி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம், ேமற்கு பக்க அைற, 
வrீெசட்டிப்பல்லி-632603.

1. வrீெசட்டிபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 வrீெசட்டிபல்லி  கிராமம் , 2. 
வrீெசட்டிபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 மல்லிகார்ஜினாபுரம் , 3. 
வrீெசட்டிபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 மத்தூர் , 4. வrீெசட்டிபல்லி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 குடிமிட்டா , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்          
                                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு கட்டடம் 
வrீெசட்டிப்பல்லி ேமாட்டூர்-
632603

1. வrீெசட்டிபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு  4 வrீெசட்டிபல்லி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
வைளவு கட்டிடம் 
குட்லவாrபல்லி-632 603

1. வrீெசட்டிபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5 ராமாபுரம் , 2. வrீெசட்டிபல்லி 
(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 5 குட்லவாrபல்லி , 3. வrீெசட்டிபல்லி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5 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

70 70 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 
அைற எண்- 1 பரதராமி-632603

1. பரதராமி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 ம்ம்ெமயின்ேராடு , 2. பரதராமி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 பல்ேலrபல்லிெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
                                                                                                                                        .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க புதிய 
கட்டிடம் அைற எண்-1ஏ 
பரதராமி-632603

1. பரதராமி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 ஈஸ்வரன்ேகாயில் ெதரு , 2. பரதராமி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 குளம்  சரஸ்வதிநகர் சி.ஆர்.வி நகர் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க புதிய கட்டிடம் 
பரதராமி-632603

1. பரதராமி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1ெமயின்ேராடு பஜார்ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பபள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க புதிய கட்டிடம் 
பரதராமி-632603

1. பரதராமி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 அஞ்சலகத்ெதரு , 2. பரதராமி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1  இந்திராநகர்  ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு கட்டிடம், 
அங்கனாம்பள்ளி-632603

1. பரதராமி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 அங்கனாம்பல்லி , 2. பரதராமி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 அருந்ததியர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பபள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் நல்லாகவனியூர்-632603

1. புட்டவாrபல்லி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 நல்லாகவணியூர் , 2. 
புட்டவாrபல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 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

76 76 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
வைளவு மத்திய கட்டிடம் 
புட்டவாrப்பள்ளி-632602

1. புட்டவாrப்பல்லி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 குரும்பூர் , 2. புட்டவாrப்பல்லி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 ெபருமாள்பல்லி , 3. புட்டவாrப்பல்லி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 புட்டவாrப்பல்லி , 4. புட்டவாrப்பல்லி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3 புட்டவாrப்பல்லி காலனி , 5. புட்டவாrப்பல்லி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3 ஜி ேக ராமாபுரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்            
                                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், பூசாrவலைச-
632603

1. பரதராமி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ஓண்டியூர் , 2. பரதராமி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4ேமலாண்ைடயூர்  அருந்ததிகாலனி , 3. பரதராமி (வ.கி) மற்றும்  
(ஊ), வார்டு 4 நடுவூர் , 4. பரதராமி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 கீழாண்ைடயூர் , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பபள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
பூசாrவலைச-632603

1. பரதராமி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ெகால்ைலேமடுகள் பட்டிகள் , 2. 
பரதராமி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ஆதிதிராவிடர் காலனி 
ெகால்ைலேமடுகள் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                      
                                                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்கம் கட்டிடம் 
லிங்குன்றம்-632602

1. ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, லிங்குன்றம் , 2. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, வாணியம்பாடிபட்டி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பக்கம் 
கட்டிடம் லிங்குன்றம்-632602

1. ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, மைலேயாரம் , 2. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, மினுராம்பட்டி , 3. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருணாசலம்பட்டி , 4. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, மந்திராகாரன்பட்டி , 5. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேபர்ணாம்பட்டுேராடு , 6. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கணபதிநகர் , 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

81 81 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
கட்டிடம் ,ெநல்லூர்ேபட்ைட 
மதுரா லிங்குன்றம் -632602,

1. ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெவள்ைளகுட்ைட , 2. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு, 2 கன்னிகாபுரம் காலனி சாைல 
, 3. ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு,2 ேவலங்காட்டான்பட்டி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம் 
ெநல்லூர்ேபட்ைட மதுரா 
லிங்குன்றம்-632602

1. ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஜிட்டு வட்டுப்பட்டி , 2. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பச்ைசயப்பன் ெதரு , 3. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெபரும்பாடி சாைல , 4. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, லிங்குன்றம் சாைல , 5. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேசம்பள்ளி சாைல , 6. 
ெநல்லூர்ப்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு2 ேசாைல நகர் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம், 
வடக்கு அைற, ராஜாகுப்பம்-
632602

1. இராஜகுப்பம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேகாவிந்தாபுரம், , 2. இராஜகுப்பம்  
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அருந்ததிகாலனி , 3. இராஜகுப்பம்  (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, ராஜாகுப்பம் , 4. இராஜகுப்பம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ராஜாகுப்பம் காலனி , 5. இராஜகுப்பம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
சின்னராஜாகுப்பம் , 6. இராஜகுப்பம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, தனிவடுகள் , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஆதிதிராவிடர் நல 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்கம் கட்டிடம் சின்ன 
ெசட்டிகுப்பம்-632602

1. ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கீழ்ெசட்டிகுப்பம் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஆதிதிராவிடர் நல 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பக்கம் 
கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்த கீழ் 
ெசட்டிகுப்பம்-632602

1. ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கிருஷ்ணசாமி நகர் , 2. 
ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பி.சி. காலனி ேமட்டு வடபுற ெ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
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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

86 86 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்கம் கட்டடம் 
ெசட்டிகுப்பம்-632602

1. ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெபrயெசட்டிக்குப்பம் , 2. 
ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, வன்னியர் வதீி , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்கம் கட்டடம் 
ெசட்டிகுப்பம்-632602

1. ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ேபாடி நாயக்கன் பாைளயம் , 2. 
ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ேகாவிந்தன் ெகாட்டாய் , 3. 
ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, சாமுண்டிபுரம் , 4. ெசட்டிகுப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, முஸ்lம் ெதரு , 5. ெசட்டிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), உள்ளி கூட்டு ேராட் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                 
                                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்கம் கட்டிடம் 
சரகுப்பம்-632602

1. ேபாஜனாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1,ேபாஜனாபுரம் , , 2. ேபாஜனாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பட்டுவாம்பட்டி , 3. ேபாஜனாபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, ேமல்ஜமாத் , 4. ேபாஜனாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ெமயின்ேராடு , 5. ேபாஜனாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பக்கிrபல்லி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்கம் கட்டிடம் 
சரகுப்பம்-632602

1. ேபாஜனாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அய்யேனr , 2. ேபாஜனாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, காசிமாலாகசம் , 3. ேபாஜனாபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, சரகுப்பம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                  
                                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்கம் கட்டிடம் 
சரகுப்பம்-632602

1. ேபாஜனாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கர்ணமார்பட்டி , 2. ேபாஜனாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேமல்சுந்தரக்குட்ைட , 3. ேபாஜனாபுரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, கீழ்சுந்தரக்குட்ைட , 4. ேபாஜனாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, ெமயின்ேராடு , 5. ேபாஜனாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
சிவூரான்பட்டி , 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

91 91 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பக்கம் 
கட்டிடம் ெசம்ேபடு-632602

1. ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பைழய ஆதிதிராவிடர்காலனி , 2. 
ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3. புதிய ஆதிதிராவிடர்காலனி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பக்கம் 
கட்டிடம் ெசம்ேபடு-632602

1. ெசம்ேபடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, நாவிதம்பட்டி , 2. ெசம்ேபடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெசம்ேபடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்          
                                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்கம் கட்டிடம் 
சிங்கல்பாடி-635806

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த, 
ேமற்கு பக்க முன்பக்க அைற 
கட்டிடம், சிங்கல்பாடி-635806

1. சிங்கல்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சிங்கலபாடி தனி வடுகள் , 2. 
சிங்கல்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஏrபட்டி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
முன்பக்க கட்டிடம் 
அனங்காநல்லூர்-632602

1. அனங்கநல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அனங்காநல்லூர் , 2. 
அனங்கநல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, அனங்காநல்லூர்ேமாட்டூர் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 
பார்த்த  முன்பக்க கட்டிடம், 
ேமற்கு பக்க அைற, 
அனங்காநல்லூர்-632602

1. அனங்கநல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அனங்கநல்லூர் காலனி , 2. 
அனங்கநல்லூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அனங்கநல்லூர் தனிவடுகள் , 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

97 97 ெசன்ைன டேயாசிஸ் நிதி 
உதவி ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
ெகாத்தகுப்பம்-635806

1. ெகாத்தகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெகாத்தகுப்பம், , 2. ெகாத்தகுப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகாத்தகுப்பம்காலனி , 3. ெகாத்தகுப்பம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்    
                                                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம் கூடநகரம்-
632602

1. கூடநகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, பார்வதியாபுரம் , 2. கூடநகரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, மங்களம்பட்டி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்      
                                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம் கூடநகரம்-
632602

1. கூடநகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, கூடநகரம் காலனி , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு பார்த்த (கூடுதல் 
கட்டிடம்), கிழக்கு பக்க அைற 
எண்.16, கூடநகரம்- 632602

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பார்த்த (கூடுதல் 
கட்டிடம்), ெதற்கு பக்க அைற 
எண்.15, கூடநகரம்- 632602

1. கூடநகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, புதுப்பட்டு , 2. கூடநகரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கீழ்ேமாட்டுர் , 3. கூடநகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ஸ்ரீ ராமநாதபுரம் , 4. கூடநகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பூசாலிப்பட்டி , 5. 
கூடநகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, முஸ்lம் பூர் , 6. கூடநகரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, இந்திரா குடியிருப்பு , 7. கூடநகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, அம்ேபத்கர் நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                
                                                                                                                         .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு பார்த்த (கூடுதல் 
கட்டிடம்), ேமற்கு பக்க அைற 
எண்.14, கூடநகரம்- 632602

1. கூடநகரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் ெதரு , 2. கூடநகரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு  3, காதர்ேபட்ைட , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

103 103 பாரதி நிதி உதவி 
துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம், நடு 
அைற, காக்காேதாப்பு-632602

1. ேமல்முட்டுக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு ேதாப்பு புதுமைன , 2. 
ேமல்முட்டுக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, காக்காேதாப்பு , 3. 
ேமல்முட்டுக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ராசப்பன் பட்டி , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்கம் கட்டிடம், 
கல்மடுகு மதுரா 
ேமல்மூட்டுக்கூர்-632602

1. ேமல்முட்டுக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 3, கைடவதீி, அண்ணாெதரு, 
அருந்ததிெதரு, , 2. ேமல்முட்டுக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2,3 கல்மடுகு 
ெபrயெதரு , 3. ேமல்முட்டுக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2,3 கல்மடுகு 
சின்னெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                             
                                                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்கம் கட்டிடம், 
நடு அைற, தட்டாங்குட்ைட 
மதுரா ேமல்முட்டுக்கூர்-632602

1. ேமல்முட்டுக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, இரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் , 2. 
ேமல்முட்டுக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, தட்டாங்குட்ைட , 3. 
ேமல்முட்டுக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, குளம் ஏr பூசாrப்பட்டி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,பைழய கட்டடம், 
ெசருவங்கி மதுரா 
கார்த்திேகயபுரம்-632602,

1. ெசருவங்கி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1,2 சாமுண்டிபுரம் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பக்கம் 
புதிய கட்டிடம், ெசருவங்கி 
மதுரா கார்த்திேகயபுரம்-632602,

1. ெசருவங்கி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 2, சாமுண்டிபுரம் புதுமைன , 2. 
ெசருவங்கி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 2, பாரதிதாசன் நகர் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,புதிய கட்டிடம், 
ெசருவங்கி மதுரா 
கார்த்திேகயபுரம்-632602,

1. ெசருவங்கி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3,4 கார்த்திேகயபுரம் , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

109 109 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,புதிய 
கட்டிடம்,ெசருவங்கி மதுரா 
கார்த்திேகயபுரம்-632602,

1. ெசருவங்கி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3,4 பமீன் பட்டி , 2. ெசருவங்கி  (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3,4 அண்ணாநகர் , 3. தாைழயாத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, வள்ளலார் நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                 
                                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பக்கம் 
கட்டிடம், தாைழயாத்தம் மதுரா 
டி.ராமாபுரம்-632602

1. தாைழயாத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, நத்தம்  நாயுடு ெதரு , 2. 
தாைழயாத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, டி.ராமாபுரம் , 3. தாைழயாத்தம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, நத்தம்காலனி , 4. தாைழயாத்தம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, சாதுெசட்டி நகர் , 5. தாைழயாத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
கருப்புலிஸ்வரர் நகர், ெஜய்இந்திராநகர் தங் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பக்கம் 
கட்டிடம், வடக்கு அைற, 
டி.ராமாபுரம்-632602

1. தாைழயாத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஸ்ரீ மீனாட்சியம்மன் நகர் , 2. 
தாைழயாத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, தங்கம் நகர் , 3. தாைழயாத்தம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சாதுெசட்டி நகர் , 4. தாைழயாத்தம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, நத்தம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க புதிய கட்டிடம், 
தாைழயாத்தம் மதுரா நத்தம்-
632602,

1. தாைழயாத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கருப்புlஸ்வரா நகர் , 2. 
தாைழயாத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெஜய் இந்திரா நகர் , 3. 
தாைழயாத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, டி ராமாபுரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு பக்கம் 
கட்டடம், ெசதுக்கைர மதுரா 
ேநருஜிநகர்-632602,

1. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 3, 
இந்திராகாந்திெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                      
                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பக்கம் 
கட்டடம் ெசதுக்கைர மதுரா 
ேநருஜிநகர்-632602

1. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 3, ேநருஜிநகர் , 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

115 115 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
கட்டடம, ெசதுக்கைர மதுரா 
ெபான்னம்பட்டி-632602,

1. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 3 ெபான்னம்பட்டி 
, 2. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 3 இந்திராநகர் , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 உதவி கல்வி அலுவலர் 
அலுவலக கட்டிடம்,ெதற்கு 
கட்டிடம், ெசதுக்கைர மதுரா 
விநாயகபுரம்-632602,

1. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 3, 
காமாட்சியம்மன்கார்டன் , 2. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் 
(ஊ), வார்டு 3, எழில்நகர் , 3. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), 
வார்டு 3, விநாயகபுரம் , 4. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), 
வார்டு 3, ஜவீாநகர் , 5. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), 
வார்டு 3, பாலிெடக்னிக்ேராடு , 6. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் 
ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 3, திருவள்ளுவர் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 உதவி கல்வி அலுவலர் 
அலுவலக கட்டிடம்,மத்திய 
கட்டடம், ெசதுக்கைர மதுரா 
விநாயகபுரம்-632602,

1. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 3, விேவகானந்தர் 
ெதரு , 2. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு  3, வ.உ.சி 
ெதரு , 3. ெசதுக்கைர (வ.கி) மற்றும் ெகாண்டசமுத்திரம் (ஊ), வார்டு 3, 
ஜவீாநகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                               
                                                                                                          .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி (உருது),ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 
ேமல்ஆலத்தூர்-635803

1. ேமல்ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேமல் ஆலத்தூர் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி (இந்து), 
வடக்கு பார்த்த புதிய கட்டிடம், 
ேமற்கு பக்க அைற, 
ேமல்ஆலத்தூர்-632602

1. ேமல்ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேமல்ஆலத்தூர்காலனி , 2. 
ேமல்ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு  3. பமீாபுரம் , 3. ேமல்ஆலத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3. ெகங்கசமுத்திரம் , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

120 120 ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,இந்து கூடுதல் 
பைழய கட்டிடம் ேமற்கு 
பக்கம் ெதற்கு பார்த்த 
ேமல்ஆலத்தூர்-635803

1. ேமல்ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, வடக்குபட்டைர , 2. 
ேமல்ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, நத்தம்ேமடு , 3. ேமல்ஆலத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகான்ைனயாத்தம் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் பட்டு-632602

1. பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பட்டு , 2. பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
1, பட்டுகாலனி , 3. பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1,பட்டுபைழயகாலனி , 4. 
பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2,3, ெகான்ைனயாத்தம் , 5. பட்டு(ஊ)பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2,3 ெகான்ைனயாத்தம்காலனி , 6. பட்டு(ஊ)பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2.3, ஆலம்பட்டைர , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஆதிதிராவிடர் ஆரம்பப்பள்ளி, 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம், ஒலக்காசி-635806

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ஆதிதிராவிடர் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 
கட்டிடம், ஒலக்காசி-635806

1. ஓலகாசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஒலக்காசி காலணி , 2. ஓலகாசி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, சித்தாத்தூர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்        
                                                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ஆதிதிராவிடர் நல 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
கட்டிடம் வகுப்பு அைற என் -2 
அம்மணாங்குப்பம்-635803

1. அம்மணாங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முதல் ெதருேக.வி. ேகாயில் 
ெதரு , 2. அம்மணாங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் 
ெதரு , 3. அம்மணாங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெபrயார் நகர் , 4. 
அம்மணாங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 5. 
அம்மணாங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 துர்ைக 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

125 125 ஆதிதிராவிடர் நல 
நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு புதிய கட்டிடம், 
அம்மணாங்குப்பம்-635803

1. அம்மணாங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 பைழய காலனி , 2. 
அம்மணாங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 கைலஞர் நகர் , 3. 
அம்மணாங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 மைலயடிவாரம் , 4. 
அம்மணாங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 ெகால்ைலேமடு , 5. 
அம்மணாங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 வன்னியர்பட்டி , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பக்கம் 
(கூடுதல் கட்டிடம்) ேவப்பூர்-
635803

1. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ராஜவதீி , 2. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, பிராமணர் வதீி , 3. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ேவம்புலியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
உைடயார் ெதரு , 5. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைனேகாயில் 
ெதரு , 6. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேவப்பூர் ெமயின் ேராடு , 7. 
ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முருைகய்யன்பட்டைர , 8. ேவப்பூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆத்ேதாரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்        
                                                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேவப்பூர்-635803

1. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேவப்பூர்  ஆதிதிராவிடர் பைழய 
காலனி , 2. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, புதிய காலனி , 3. ேவப்பூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, குடியாத்தம் ஆர். எஸ். காலனி , 4. ேவப்பூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ரயில்ேவ குடியிருப்பு , 5. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, பார்வதிபுரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                    
                                                                                                                    .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கூடுதல் 
கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு வைலவு குடியாத்தம். 
R.S.ேவப்பூர்-635803

1. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பார்வதிபுரம் , 2. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, சுந்தரம்ேபட்ைட , 3. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, நாகல் 
ேராடு , 4. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, காந்திேராடு , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கூடுதல் 
கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு வைலவு குடியாத்தம். 
R.S.ேவப்பூர்-635803

1. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பரசுராமன்பட்டி , 2. ேவப்பூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ராதாநகர் , 3. ேவப்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ெபrயான்பட்டைர , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                       
                                                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், ெநட்ேடr-
635803

1. ெநட்ேடr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ெநட்ேடr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, யாதவர் ெதரு , 3. ெநட்ேடr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெநட்ேடr பைழய காலனி , 4. ெநட்ேடr (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, ெநட்ேடr புதிய காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்    
                                                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 
பார்த்த, ெதற்கு கட்டிடம், 
ேசத்துவாண்ைட-635803

1. ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு கூடுதல் 
கட்டிடம், ேசத்துவாண்ைட-635803

1. ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, புதுகாலனி , 2. 
ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, வித்யா நகர் , 3. 
ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அண்ணா நகர் , 4. 
ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சத்யா நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ேகாவிந்தாபுரம், 
ேசத்துவாண்ைட-635803,

1. ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ராமர் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, சின்னெதரு , 3. ேசத்துவாண்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஸ்ரீவிநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 4. ேசத்துவாண்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, காட்பாடி ெமயின் ேராடு , 5. ேசத்துவாண்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெகால்ைலேமடு , 6. ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, சின்னராஜா ேகாயில் , 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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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கூடுதல் 
கட்டிடம், ெசன்றாயன்பள்ளி, 
ேசத்துவாண்ைட-635803

1. ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 காட்பாடி ெமயின் ேராடு , 2. 
ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ெசங்கல்பட்டு ெதரு , 3. 
ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 மந்ைதெவளி ெதரு , 4. 
ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 புது ெதரு , 5. ேசத்துவாண்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ேபாயர் காலனி , 6. ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4 சின்ன ெதரு , 7. ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 
ெபrய ெதரு , 8. ேசத்துவாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 
அன்ைனயன்பட்டி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                       
                                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,பிரதான 
கட்டிடம் ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்கம் கூடுதல் 
கட்டிடம், கீழாலத்தூர்-635803

1. கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, வி.எம். ெதரு , 2. கீழாலத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, காலனி , 3. கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4. கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
காட்பாடி ேராடு , 5. கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆலமர ெதரு , 6. 
கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, புதுமைன , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம், வடக்கு பக்கம் அைற, 
கீழாலத்தூர்-632602

1. கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2. 
கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3. 
கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கருணகீர் ெதரு , 4. கீழாலத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, எஜமான் ெதரு , 5. கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, அர்.எஸ். ேராடு பிrவு , 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

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு பக்கம் 
கூடுதல் கட்டிடம், கீழாலத்தூர்-
635803

1. கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2. 
கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 கீழ்ெதரு , 3. கீழாலத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 குட்ைட ெதரு , 4. கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
3 சாமியார்பட்டி , 5. கீழ்ஆலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (கி), வார்டு 3 ேமல் ெதரு , 6. 
கீழாலத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 அருந்ததியர் காலனி , 7. கீழாலத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 காட்பாடிேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 எஸ்.ஜி.ரங்கநாதன் அரசினர் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி,கூடுதல் 
கட்டிடம் வகுப்பு அைற எண்.-2 
ெகாசவன்புதூர் பசுமாத்தூர் 
பஞ்சாய்த்து-632209

1. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 1, ெகாசவன்புதூர் காலனி , 2. 
பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 1, கீழ்ெதரு , 3. பசுமாத்தூர் (வ.கி) 
ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 1, நடு ெதரு , 4. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் 
(ஊ), வார்டு 1, ேகாயில் ெதரு , 5. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 
1, ேமட்டு ெதரு , 6. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 1, 
ேதாப்புெதரு , 7. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 2, 
குசிலிகான்பட்டி , 8. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 2, 
அருந்ததியர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                    .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 எஸ்.ஜி.ரங்கநாதன் அரசினர் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி,கூடுதல் 
கட்டிடம்,ெகாசவன்புதூர்-632209,

1. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 2, ெகாசவன்புதூர் 
ெகால்ைலேமடு , 2. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 2, 
மைலயடிவாரம் , 3. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 3, 
அர்ஜனீாபுரம் காலனி , 4. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 3, 
ெமயின்ேராடு , 5. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 3, அர்ஜனீாபுரம் 
ெகால்ைலேமடு , 6. பசுமாத்தூர் (வ.கி) ெகாசவன்புதூர் (ஊ), வார்டு 3, 
அர்ஜனீாபுரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                            
                                                                                                            .
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 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

140 140 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கூடுதல் 
கட்டிடம் அைற எண்-3 ெதற்கு 
பார்த்த பசுமாத்தூர்-635803

1. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பசுமாத்தூர் கீழ் ெதரு , 2. 
பசுமாத்தூர் (ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3. பசுமாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கருமார ெதரு , 4. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
1, ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
கர்ணம் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                           
                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கூடுதல் 
கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் 
வடக்கு பார்த்த பசுமாத்தூர்-
635803

1. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பண்டிதர் ெதரு , 2. பசுமாத்தூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, நாட்டார் ெதரு , 3. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, மசூதி ெதரு , 4. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பசுமாத்தூர் 
ேமல் ெதரு , 5. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பிள்ைளயார் ேகாயில் 
முதல் ரயில்ேவேகட் வைர , 6. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
முஸ்lம் காலனி , 7. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அண்ணா நகர் , 
8. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெநட்ேடr ேராடு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பக்கம் கூடுதல் கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி பசுமாத்தூர்-635803

1. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பசுமாத்தூர் காலனி , 2. பசுமாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, புதிய காலனி , 3. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, ெதாகுப்பு வடுகள் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்               
                                                                                                                          .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பக்கம் கூடுதல் கட்டிடம், 
பசுமாத்தூர்-635803,

1. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, விளாடபுரம் ேராடு , 2. பசுமாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கரட்டாம்பட்டு , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

144 144 ஊராட்சி  ஒன்றிய  
ஆரம்பப்பள்ளி 
(ெஜ.வி.வி.டி),ெதற்கு  பார்த்த  
கட்டிடம்  ஐதர்புரம், பசுமாத்தூர்-
635803

1. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஐதர்புரம் கிராமம் , 2. பசுமாத்தூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பசுமாத்தூர் ேராடு , 3. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, ெகாண்டம் ெகால்ைல ேமடு , 4. பசுமாத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, குடியாத்தம் ேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்              
                                                                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்கம் 
கட்டிடம்,ெசன்னங்குப்பம்-632209,

1. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 காட்பாடி ெமயின் ேராடு , 2. 
ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ேமல் ெதரு , 3. ெசன்னங்குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1 கீழ் ெதரு , 4. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1 ஸ்கூல் ெதரு , 5. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 
ெமயின் ெதரு (பஜைன ேகாயில் ெதரு) , 6. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1 புது ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                       
                                                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்கம் 
கட்டிடம்,ெசன்னங்குப்பம்-632209,

1. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ேநரு ெதரு , 2. ெசன்னங்குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 முனஸ்வரர் ெதரு , 3. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 4. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருந்ததி காலனி , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், 
ெசன்னங்குப்பம்-632209,

1. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 கீழ்புதூர் , 2. ெசன்னங்குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 ேமல்புதூர் , 3. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3 வடக்குெதரு , 5. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ெமயின் 
ெதரு , 6. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ராமர் ேகாயில் ெதரு , 7. 
ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, புது ெதரு , 8. ெசன்னங்குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெகால்லக்ெகாட்டாய் , 9. ெசன்னங்குப்பம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, அருந்ததியர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 
வைலவு நாகல்-635803

1. நாகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. நாகல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 சுண்ணாம்புக்கார ெதரு , 3. நாகல் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, ேமட்டுத்ெதரு , 4. நாகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 வண்ணாரத் 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வலது பக்கம் கட்டிடம் நாகல்- 
635803

1. நாகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 குமார் ெதரு , 2. நாகல் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3. நாகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
3,பைழய காலனி , 4. நாகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3,புதிய காலனி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பகுதி, 
சின்ன நாகல், நாகல்-635803

1. நாகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 சின்ன நாகல் , 2. நாகல் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4 மங்கானிபட்டி , 3. நாகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ஜடகுட்ைட 
, 4. நாகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 அருணகிrபட்டி , 5. நாகல் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4 பமீராஜ்பட்டி , 6. நாகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 
அப்பாத்திபட்டி , 7. நாகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 அருந்ததி காலனி , 8. 
நாகல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 கrயகவுண்டர்பட்டி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

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

151 151 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த 
கட்டிடம்,ேதவrஷிகுப்பம்-635803

1. ேதவrஷிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேதவrஷிகுப்பம் ெமயின் 
காலனி , 2. ேதவrஷிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெகம்மங்குப்பம் பகுதி 
, 3. ேதவrஷிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அருந்ததியர் காலனி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்கம் கட்டிடம், 
ேதவrஷிகுப்பம்-632209

1. ேதவrஷிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகம்மங்குப்பம் ெமயின் , 2. 
ேதவrஷிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2,ஆதிதிராவிடர் காலனி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊராட்சி  ஒன்றிய  
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு  பக்கம்  
கிழக்கு  பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடம், ேதவrஷிகுப்பம்-635803

1. ேதவrஷிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெகம்மங்குப்பம் 
ெகால்ைலேமடு , 2. ேதவrஷிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
அத்திப்பட்டைர , 3. ேதவrஷிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
நாராயணபட்டி , 4. ேதவrஷிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேதங்காய் 
ேதாப்பு , 5. ேதவrஷிகுப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, நாகப்பன்பட்டி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெமயின் 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 
மாச்சனூர்-632209

1. மாச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, விநாயகர் ெதரு , 2. மாச்சனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 காமாட்சியம்மன் ெதரு , 3. மாச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1 ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 4. மாச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 
காமாட்சியம்மன் ெதரு 2 , 5. மாச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 
ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                         
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் மாச்சனூர்-632209

1. மாச்சனூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 2 கானாறு ஓைட , 2. மாச்சனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, மகாேதவமைல ேராடு , 3. மாச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, உைடயார்பாைளயம் , 4. மாச்சனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ஓட்ேடr , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பக்கம் 
முருக்கம்பட்டு-632209

1. முருக்கம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முருக்கம்பட்டு கிராமம் , 2. 
முருக்கம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, தனலட்சுமிபட்டி , 3. 
முருக்கம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, புலிக்காரன்பட்டி , 4. 
முருக்கம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, மகமதுபுரம் , 5. முருக்கம்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பத்திரபள்ளி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்  
                                                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
மகமதுபுரம் மதுரா 
முருக்கம்பட்டு ஊராட்சி-632209

1. முருக்கம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 ெபருமாங்குப்பம் , 2. 
முருக்கம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 சின்ன ெபருமாங்குப்பம் , 3. 
முருக்கம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 மகமதுபுரம் , 4. முருக்கம்பட்டு  
(வ.கி) மற்றும்(ஊ), வார்டு 3 ஆதிதிராவிடர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
க.ெப.குப்பம், காங்குப்பம்-632209,

1. காங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 கல்யாணெபrயாங்குப்பம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் , 2. காங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
துைரமூைல , 3. காங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெசம்ேபடு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு கட்டிடம் 
காங்குப்பம்-632209

1. காங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ேபாஸ்ட் ஆபஸ் ெதரு , 2. 
காங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ஆச்சாr ெதரு , 3. காங்குப்பம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ராஜவதீி , 4. காங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 
ெகாசெதரு , 5. காங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 மூலகாங்குப்பம் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
காங்குப்பம்-632209

1. காங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, காங்குப்பம் ஆதிதிராவிடர் காலனி , 
2. காங்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருந்ததி காலனி , 3. காங்குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகால்ைலேமடு , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேமல்மாயில் 
வடக்கு பக்கம் கூடுதல் 
கட்டிடம் ெதற்கு பார்த்த 
ேமல்மாங்குப்பம், 
ேமல்மாயில்(ஊ)-632203,

1. ேமல்மாங்குப்பம் (வ.கி) ேமல்மாயில் (ஊ), வார்டு 5, ேமல்மாங்குப்பம் , 2. 
ேமல்மாங்குப்பம் (வ.கி) ேமல்மாயில்(ஊ), வார்டு 5, கீழ்மாங்குப்பம் , 3. 
ேமல்மாங்குப்பம் (வ.கி) ேமல்மாயில்(ஊ), வார்டு 5, தர்மாவரம் , 4. 
ேமல்மாங்குப்பம் (வ.கி) ேமல்மாயில் (ஊ), வார்டு 5, கல்லபாடியான்பட்டி , 5. 
ேமல்மாங்குப்பம் (வ.கி) ேமல்மாயில் (ஊ), வார்டு 5, துருகம் , 6. 
ேமல்மாங்குப்பம் (வ.கி) ேமல்மாயில் (ஊ), வார்டு 5, மாங்குப்பம் 
ெகால்ைலேமடு , 7. ேமல்மாங்குப்பம் (வ.கி) ேமல்மாயில்(ஊ), வார்டு 5, 
ெசாக்கன்பட்டி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                           
                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
வடக்கு வைளவு ெபான்விழா 
கட்டிடம், ேமல்மாயில்-632203,

1. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ஆச்சாr ெதரு , 2. ேமல்மாயில் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 மந்திr ெதரு , 3. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1 ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 4. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 
உைடயார் ெதரு , 5. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 நாகேலr , 6. 
ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 கீழ்மாயில் , 7. ேமல்மாயில் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 பூக்கார ெதரு , 8. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2 நாய்க்கர் ெதரு , 9. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
2குண்டுருட்டிபட்டி காலனி , 10. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 
குட்டிகான்பட்டி , 11. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, புஜ்ஜிகான் பட்டி 
, 12. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெசம்பட்டைர ேராடு , 13. 
ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆலமரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 32 of 59



 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

163 163 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ேமற்கு வைளவு ெபான்விழா 
கட்டிடம், ேமல்மாயில்-632203,

1. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 2. 
ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கிருஷ்ணாபுரம் , 3. ேமல்மாயில் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ராமாபுரம் , 4. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, ேபசம்பட்டி , 5. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ெபாஜ்ஜிகான்பட்டி , 6. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
காங்குப்பத்தான் பட்டி , 7. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ெசங்குளவி பட்டி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                        
                                                                                                                .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு பக்கம் 
கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 
வைளவு கட்டிடம், ேமல்மாயில்-
632203,

1. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெசங்குளவி பட்டி , 2. ேமல்மாயில் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, மயிலாடும்மைல ெகால்ைலேமடு , 3. 
ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4,  மயிலாடும்மைல , 4. ேமல்மாயில் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, வழக்காடிபட்டி , 5. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, ெபாந்திலிபட்டி , 6. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
ஏrயூர் , 7. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஏrயான்பட்டி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு பக்கம் 
கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 
வைளவு கட்டிடம், ேமல்மாயில்-
632203,

1. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெசம்மன்குட்ைட , 2. ேமல்மாயில் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெசம்மன்குட்ைட காலனி , 3. ேமல்மாயில் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, உைடயார்பட்டி பாைறேமடு , 4. ேமல்மாயில் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெசம்மன்குட்ைட அருந்ததியர் பட்டி , 5. ேமல்மாயில் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, சாமமந்திrபட்டி , 6. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, ெசக்காரன்பட்டி , 7. ேமல்மாயில் (ஊ), வார்டு 4, நாட்டார்பட்டி 
புஜ்ஜிகான்பட்டி , 8. ேமல்மாயில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
கீழ்கிருஷ்ணாபுரம் , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்கம் கட்டிடம், 
கீழ்முட்டுகூர்-632204

1. கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2. 
கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 கீழ்முட்டுகூர் விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு , 3. கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 தமுக்கான்பட்டி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 
கீழ்முட்டுகூர்-632204

1. கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ேமட்டு காலனி , 2. கீழ்முட்டுகூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேமட்டு காலனி , 3. கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, ரகுநாதபுரம் , 4. கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
கிருஷ்ணாபுரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு பக்கம் 
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 
பார்த்த கீழ்முட்டுகூர்-632204

1. கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெசன்னராயனபல்லி அருந்ததி 
காலனி , 2. கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெசன்னராயனபல்லி 
ெகால்ைலேமடு , 3. கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ெசன்னராயனபள்ளி பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4. கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, கேனசபுரம் ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
                                                                                                                                        .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பக்கம் 
ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 
பார்த்த கீழ்முட்டுகூர்-632204

1. கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, எல்.என். புரம் வரீராகவன்பட்டி , 2. 
கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, எல்.என்.புரம் பஜைன ேகாயில் 
ெதரு , 3. கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ராமநாதபுரம் , 4. 
கீழ்முட்டுகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஜங்காலபள்ளி , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு கட்டிடம், வடக்கு பக்க 
அைற, காளாம்பட்டு-632202

1. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2. 
காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1ெமயின் ேராடு , 3. காளாம்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4. காளாம்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 பம்ப்ரூம் ெதரு , 5. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1 ேபாஸ்டாபஸ் ெதரு , 6. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 
ெகால்ைலேமடு , 7. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 8. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கீழ் அச்சுகட்டு , 9. 
காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேமல் அச்சுகட்டு , 10. காளாம்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஒன்டிவடு ெகால்ைலேமடு , 11. காளாம்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, முஸ்lம் காலனி , 12. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, ெவங்கடசமுத்திரம் , 13. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
3, ேமாட்டூர் பகுதி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                        
                                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு வைளவு கட்டிடம், 
காளாம்பட்டு-632202

1. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2. 
காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெமயின் ேராடு , 3. காளாம்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, புது காலனி , 4. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, இருளர் காலனி , 5. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
கூட்ேராடு , 6. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெகங்கசானிகுப்பம் 
காலனி , 7. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெகங்கசானிகுப்பம் , 8. 
காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, அருந்ததி காலனி, முஸ்lம் காலனி 
, 9. காளாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேமாட்டூர் பகுதி , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

172 172 ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் மாளியப்பட்டு-
632202

1. மாளியப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ராஜவதீி , 2. மாளியப்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கிருஷ்ணர் ேகாயில் ெதரு , 3. மாளியப்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேகாசாலம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4. மாளியப்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கீழ்ெதரு , 5. மாளியப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6. மாளியப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 7. மாளியப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
பாபுலால்மந்திr ெதரு , 8. மாளியப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேமல் 
ெதரு , 9. மாளியப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருந்ததியர் காலனி , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்கம் ேமற்கு கட்டிடம் 
மாளியப்பட்டு-632202

1. மாளியப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஏ.டி.காலனி , 2. மாளியப்பட்டு 
(வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 4, குட்டியப்பன் ெதரு , 3. மாளியப்பட்டு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, குட்ைடேமடு , 4. மாளியப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, பள்ளெகால்ைல , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                
                                                                                                                        .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 அரசினா் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம், பனமடங்கி-632202

1. பனமடங்கி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2. 
பனமடங்கி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேமல் ெதரு , 3. பனமடங்கி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, காவல் நிைலய ெதரு , 4. பனமடங்கி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, யாதவர் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்              
                                                                                                                          .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 அரசினா் உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 
கட்டிடம், கிழக்கு பக்க அைற, 
பனமடங்கி-632202

1. பனமடங்கி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 2. 
பனமடங்கி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருந்ததியர் காலனி , 3. பனமடங்கி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேகசவபுரம் , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் 
பள்ளத்தூர் மதுரா பனமடங்கி-
632202

1. பனமடங்கி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேமல் ெதரு , 2. பனமடங்கி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, வடவாண்ைட ெதரு , 3. பனமடங்கி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, நாயுடு ெதரு 1 , 4. பனமடங்கி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, நாயுடு 
ெதரு 2 , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                 
                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம் பள்ளத்தூர் 
மதுரா பனமடங்கி - 632202

1. பனமடங்கி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, சக்திகல் ெதரு , 2. பனமடங்கி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3. பனமடங்கி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அத்திகுட்ைட , 4. பனமடங்கி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
4, குட்ைடகைர , 5. பனமடங்கி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெகாட்டாய்ேமடு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு பக்கம் 
பிரதானக்கட்டிடம், 
ெவங்கடாபுரம்,632202

1. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெவங்கடாபுரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் 
முதல் ெதர , 2. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, இரண்டாவது ெதரு , 3. 
ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, மூன்றாவது ெதரு , 4. ெசஞ்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருந்ததியர் காலனி , 5. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, ஆயகுளம் , 6. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆயகுளம் 
ெகால்ைலேமடு மைலயடிவாரம் , 7. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ராமாபுரம் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                               
                                                                                                         .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம், வடக்கு பக்க அைற, 
அைற எண்-34, ெசஞ்சி-632202

1. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆஸ்பத்திr ெதரு , 2. ெசஞ்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, கீழ்பக்கவதீி , 4. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, குேடான் ெதரு , 
5. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜார் ெதரு , 6. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, கிருஷ்ணாபுரம் , 7. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
கிருஷ்ணாபுரம் காலனி , 8. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ேகாட்ைடேமாட்டூர் , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

180 180 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம், ெதற்கு பக்க அைற, 
அைற எண்-33, ெசஞ்சி-632202

1. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ராஜாேதாப்பு ெகால்ைலேமடு , 2. ெசஞ்சி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ெசஞ்சி ேமாட்டூர் ேமட்டுக் காலனி , 3. ெசஞ்சி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேதவிகாபுரம் ெகால்ைலேமடு , 4. ெசஞ்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேதவிகாபுரம் பஜைன ேகாயில் ெதரு , 5. ெசஞ்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேதவிகாபுரம் நடு ெதரு , 6. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, ேதவிகாபுரம் வடக்கு ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்      
                                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம், அைற எண்-8, ெசஞ்சி-
632202

1. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, குந்தூர் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. 
ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, குந்தூர் ெகால்ைலேமடு , 3. ெசஞ்சி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ெசஞ்சி ஆதிதிராவிடர் காலனி , 4. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 5, ெசஞ்சி அருந்ததியர் காலனி , 5. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 5, ெசஞ்சி ைமலார்திப்ைப , 6. ெசஞ்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, 
ெசஞ்சி ெகால்ைலேமடு , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

182 182 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 
ெதாண்டான்துளசி-632202

1. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 பள்ளிகூடெதரு , 2. 
ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, யாதவர் ெதரு , 3. 
ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மணியக்கார ெதரு , 4. 
ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5. 
ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பூவரசமர ெதரு , 6. 
ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சக்திகல் ெதரு , 7. 
ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேமட்டு ெதரு , 8. 
ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெதாண்டான்துளசி ெமயின் 
ேராடு , 9. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முத்துமாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 10. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ஆதிதிராவிடர் காலனி , 11. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
வன்னியர்பட்டி , 12. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ெதாண்டான்துளசி ெகால்ைலேமடு கிழக்கு , 13. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெதாண்டான்துளசி ெகால்ைலேமடு ெதற்கு , 14. 
ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெதாண்டான்துளசி 
ெகால்ைலேமடு வடக்கு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                 
                                                                                                                       .
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183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ேமற்கு பார்த்த 
கட்டிடம்,  பைழய 
ெதாண்டான்துளசி-632202

1. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அருந்ததியர் காலனி காந்தி 
நகர் , 2. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஒட்டர்பாைளயம் , 3. 
ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ம்ஒட்டர்பாைளயம் 
ெகால்ைலேமடு ேமற்கு , 4. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
அருந்ததி காலனி இந்திரா நகர் , 5. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, இருளர் காலனி , 6. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
பைழய ெதாண்டான்துளசி , 7. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
பைழய ெதாண்டான்துளசி ெகால்ைலேமடு ேமற்கு , 8. ெதாண்டான்துளசி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பைழய ெதாண்டான்துளசி ெகால்ைலேமடு 
ெதற்கு , 9. ெதாண்டான்துளசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பைழய 
ெதாண்டான்துளசி ெகால்ைலேமடு வடக்கு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு கட்டிடம், அரும்பாக்கம்-
632202

1. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2. 
அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 சக்திேகாயில் ெதரு , 3. 
அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 4. 
அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 குறுக்கு ெதரு , 5. அரும்பாக்கம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 கன்னிகாபுரம் ேபருந்து சாைல , 6. அரும்பாக்கம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, விநாயகர் ேகாயில் ெகால்ைலவடுகள் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .
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185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், அரும்பாக்கம்-
632202

1. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அரும்பாக்கம் ேமட்டூர் இ.பி. 
டிரான்ஸ்பார்மர் , 2. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேமாட்டூர் 
ேமநீர்ேதக்கத் ெதாட்டி ெதரு , 3. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ேமாட்டூர் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, ேமாட்டூர் பஸ்ரூட் ெதரு , 5. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
2, நரசிங்கபுரம் ெகால்ைலேமடு , 6. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 
,சின்ன அரும்பாக்கம் கவைர ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்       
                                                                                                                                  .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், அரும்பாக்கம்-
632202

1. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 ேதவனாம்பட்டு , 2. அரும்பாக்கம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3 சின்ன அரும்பாக்கம் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 
, 3. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ெசன்னா ெரட்டியூர் , 4. 
அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 அரசமர ெதரு , 5. அரும்பாக்கம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 லத்ேதr ேராடு சாைல , 6. அரும்பாக்கம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 அருந்ததி காலனி , 7. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4 ஆதிதிராவிடர் காலனி , 8. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 
ெதன்னமர ெதரு , 9. அரும்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 அரசினர் ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்க கட்டிடம் 
வடக்கு பக்கம் அைற எண்.1, 
லத்ேதr-632202,

1. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 சாவடி ெதரு , 2. லத்ேதr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 கவைர ெதரு , 3. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4. லத்ேதr (ஊ), வார்டு 1 நாயக்கர் ெதரு , 5. 
லத்ேதr (ஊ), வார்டு 1, அரசமர ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்     
                                                                                                                                   .
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188 188 அரசினர் ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம், 
ெதற்கு பக்கம் அைற, லத்ேதr-
632202

1. லத்ேதr (ஊ), வார்டு 1, பிராமணர் ெதரு , 2. லத்ேதr (ஊ), வார்டு 1, காமராஜர் 
ெதரு , 3. லத்ேதr (ஊ), வார்டு 1, எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 4. லத்ேதr (ஊ), வார்டு 1, 
ெமயின் ேராடு ெதற்கு , 5. லத்ேதr (ஊ), வார்டு 1 உைடயார் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம், 
வடக்கு பக்கம் அைற, லத்ேதr-
632202

1. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பாைறயூர் , 2. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, சின்னலத்ேதr , 3. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ேகாரப்பட்டைர , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                          
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 
பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம், 
ெதற்கு பக்கம் அைற, லத்ேதr-
632202

1. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருந்ததியர் காலனி , 2. லத்ேதr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, எல்.எம்.சி நகர் , 3. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெமயின் 
ேராடு வடக்கு , 5. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகால்ைலேமடு , 6. 
லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, கைலஞர் நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 
பார்த்த கூடுதல் கட்டிடம், 
ேமற்கு அைற, லத்ேதr-632202

1. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கனகசமுத்திரம் , 2. லத்ேதr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெதாண்டான்துளசி கூட்டுேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 
பார்த்த கூடுதல் கட்டிடம், 
கிழக்கு அைற, லத்ேதr-632202

1. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, கம்பத்தம் , 2. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 4, ேநதாஜி நகர் , 3. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, தாதர் 
காலனி , 4. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ரசூலாபாக்கம் , 5. லத்ேதr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, கவைரயூர் , 6. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
4, சுந்தரம்பட்டி , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

193 193 ெசன்ைன டேயாசிஸ் நிதி 
உதவி ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், வடக்கு அைற, 
லத்ேதr-632202

1. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, புதுமைன ெதரு , 2. லத்ேதr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, லத்ேதr காலனி - திருமணி சாைல , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ெசன்ைன டேயாசிஸ் நிதி 
உதவி ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், ெதற்கு அைற, 
லத்ேதr-632202

1. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, லத்ேதr காலனி - மாrயம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 2. லத்ேதr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, லத்ேதr காலனி - 
சர்ச் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                              
                                                                                                          .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் விழுந்தக்கால்-
632202

1. விழுந்தக்கால் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, விழுந்தக்கல் கிராமம் , 2. 
விழுந்தக்கால் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆலமரம் ெதரு , 3. விழுந்தக்கால் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 எல்லக்கல் ெதரு , 4. விழுந்தக்கால் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
                                                                                                                                        .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பக்கம் ேமற்கு கட்டிடம் 
விழுந்தக்கால்-632202

1. விழுந்தக்கால் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கம்பத்தம் , 2. விழுந்தக்கால் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பாைறேமடு , 3. விழுந்தக்கால் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, ராம்தாஸ் நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                 
                                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பக்கம் 
கட்டிடம் அன்னங்குடி-632202

1. அன்னங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. 
அன்னங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பட்டியூர் , 3. அன்னங்குடி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2,அன்னங்குடிேமடு , 4. அன்னங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, மஸ்ேதாப்பு , 5. அன்னங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
அன்னங்குடி காலனி , 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

198 198 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பக்கம் 
கட்டிடம் அன்னங்குடி-632202

1. அன்னங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 அன்னங்குடி கசம் , 2. அன்னங்குடி 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 புதிய ெதரு , 3. அன்னங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4. அன்னங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4 திருமணி ேராடு , 5. அன்னங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, 
பட்டியூர் ெமயின் ேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                 
                                                                                                                       .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்கம் புதியகட்டிடம், 
பி.என்.பாைளயம்-632202,

1. பி.என்.பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பி.என்.பாைளயம் , 2. 
பி.என்.பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பி.என். பாைளயம் காலனி , 3. 
பி.என்.பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, எடபாைளயம் , 4. பி.என். 
பாைளயம் (ஊ), வார்டு 1, குறவர் காலனி , 5. பி.என். பாைளயம் (ஊ), வார்டு 1, 
அருந்ததியர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                     
                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பக்கம் 
புதியகட்டிடம் புதூர் மதுரா 
ெபாம்மிநாயக்கன் பாைளயம்-
632202

1. பி.என்.பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 புதூர் , 2. பி.என்.பாைளயம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 புதூர் ேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்   
                                                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்கம் 
புதியகட்டிடம் புதூர் மதுரா 
ெபாம்மிநாயக்கன் பாைளயம்-
632202

1. பி.என்.பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 குக்கலபல்லி , 2. 
பி.என்.பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, குக்கலபல்லிேமடு , 3. 
பி.என்.பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, முல்ைலநகர் , 4. 
பி.என்.பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 எம்.ஜி.ஆர் 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

202 202 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 
அங்கராங்குப்பம்-632204

1. துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம்(ஊ), வார்டு 1, முருகர் ேகாயில் ெதரு , 
2. துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3. துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் (ஊ), வார்டு 1, அங்காரங்குப்பம் 
காலனி , 4. துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் (ஊ), வார்டு 1, அருந்ததியர் 
காலனி , 5. துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் (ஊ), வார்டு 1, 
அங்கராங்குப்பம் ெகால்ைலேமடுகள் , 6. துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் 
(ஊ), வார்டு 2, சூரங்குப்பம் , 7. துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் (ஊ), வார்டு 
2, சூரங்குப்பம் காலனி , 8. துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் (ஊ), வார்டு 2, 
சூரங்குப்பம்ேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                        
                                                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், 
துத்தித்தாங்கல்-632204

1. துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் (ஊ), வார்டு 1, ரவுத்தங்குப்பம் , 2. 
துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் (ஊ), வார்டு 1, பள்ளெகால்ைல , 3. 
துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் (ஊ), வார்டு 3, துத்தித்தாங்கல் ெபருமாள் 
ேகாயில் ெதரு , 4. துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் (ஊ), வார்டு 3, 
துத்தித்தாங்கல் காலனி , 5. துத்திதாங்கள் (வ.கி) அங்கராங்குப்பம் (ஊ), வார்டு 3, 
பள்ளெகால்ைல , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                         
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, அங்கன்வாடி 
கட்டிடம், கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், ஆலங்கேனr-
632203

1. ஆலங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆலங்கேனr கிராமம் , 2. 
ஆலங்கேனr (வ.கி) மற்றும்  (ஊ), வார்டு 1, ேமட்டுகுடிபட்டி , 3. ஆலங்கேனr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மண்டகண்ணன்பட்டி , 4. ஆலங்கேனr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, வசந்தபுரம் , 5. ஆலங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
2, டூக்கன்பட்டி , 6. ஆலங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, மீசால்பட்டி , 7. 
ஆலங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெ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

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், ஆலங்கேனr-
632203

1. ஆலங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஏ.சி. காலனி , 2. ஆலங்கேனr 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆதிதிராவிடர் காலனி , 3. ஆலங்கேனr (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெசம்பட்டைர , 4. ஆலங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, குட்டம்மாபட்டி , 5. ஆலங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, சின்ன 
ஆலங்கேனr , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                           
                                                                                                             .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், ேவப்பங்கேனr-
632201

1. ேவப்பங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேவப்பங்கேனr ெமயின் ேராடு , 
2. ேவப்பங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3. 
ேவப்பங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கைலஞர் நகர் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், ேவப்பங்கேனr-
632201

1. ேவப்பங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, நாயக்கர் ெதரு , 2. 
ேவப்பங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, தருமராஜா ேகாயில் ெதரு , 3. 
ேவப்பங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, எம்.ஜி.ஆர் ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 
கட்டிடம், ேவப்பங்கேனr-632201,

1. ேவப்பங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அருந்ததியர் காலனி , 2. 
ேவப்பங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ஆதிதிராவிடர் காலனி , 3. 
ேவப்பங்கேனr (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் 
கீழ்ைவத்துைணயான்குப்பம்-632 
209

1. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜார் ெதரு , 2. ேக.வி.குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிராமனர் ெதரு , 3. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 1, காட்பாடி ேராடு , 4. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ெரட்டியார் ெதரு , 5. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கவசம்பட்டு 
ேராடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                  
                                                                                                      .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 46 of 59



 8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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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

210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், ேக.வி.குப்பம்-
632209

1. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மருதம் நகர் ேமல்மாயில் ேராடு , 
2. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பண்டிதர் ெதரு , 3. ேக.வி.குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மருதம்நகர் மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4. 
ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, புதிய அருந்ததியர் காலனி , 5. 
ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சுண்ணாம்புக்கால்வாய் வடக்கு , 6. 
ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சுண்ணாம்புக்கால்வாய் ெதற்கு , 7. 
ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாரதியார் ெதரு , 8. ேக.வி.குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், ேக.வி.குப்பம்-
632209

1. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேகாவிந்தாபுரம் , 2. ேக.வி.குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, முல்ைல நகர் , 3. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, ெகால்லெகாட்டாய் , 4. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
ெநய்தல் நகர் , 5. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 நாயக்கர் ெதரு , 6. 
ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, வடக்கு பார்த்த 
ெதற்கு கட்டிடம், ேக.வி.குப்பம்-
632209

1. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ெசங்குந்தர் ெதரு , 2. ேக.வி.குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 அருந்ததியர் காலனி , 3. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 ஆச்சாr ெதரு , 4. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4 பலராம் நகர் , 5. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 நத்தேமடு , 
6. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4 கவசம்பட்டு ே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

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,50-
சு.ெபா.வி.க.ேக.வி.குப்பம்-632209

1. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் காலனி 
கண்ணபிரான் ெதரு , 2. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ஆதிதிராவிடர் காலனி சந்து , 3. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ஆதிதிராவிடர் காலனி ராஜவதீி , 4. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ஆதிதிராவிடர் காலனி கீழ்புரம் ெதரு , 5. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6. ேக.வி.குப்பம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, மாrயம்மன் ேகாயில் ெநடுக்கு ெதரு , 7. 
ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கவசம்பட்டு ேராடு வடக்குபகுதி , 8. 
ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் காலனி பள்ளிகூட 
ெதரு , 9. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் காலனி 
ஓைட ெதரு , 10. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் 
காலனி புதுெதரு 1 , 11. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கவசம்பட்டு 
ேராடு ெதற்கு , 12. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆதிதிராவிடர் 
காலனி புது ெதரு 3 , 13. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ஆதிதிராவிடர் காலனி புது ெதரு 2 , 14. ேக.வி.குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, பஞ்சாயத்து அலுவலகம் பின்புறம் , 99. அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட்சி  ஒன்றிய  
நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு  
பார்த்த முன்பக்க  
பிரதானக்கட்டிடம்,பைழயகிருஷ்
ணாபுரம்- 632209

1. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, புதுேபட்ைட , 2. பி.ேக.புரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ேபாயர் ெதரு , 3. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 
ரூசா காம்ப்ளக்ஸ் , 4. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ரூசா டவுன்சிப் , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊராட்சி  ஒன்றிய  
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு  
பார்த்த கிழக்கு  பக்கம் 
பிரதானக்கட்டிடம்,பைழயகிருஷ்
ணாபுரம்-632209

1. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு , 2. பி.ேக.புரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ஓம்சக்தி ேகாயில் ெதரு , 3. பி.ேக.புரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ேவளாலர் ெதரு , 4. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1 வாணியர் ெதரு , 5. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 
ரயில்ேவைலன் ெதரு , 6. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ெமயின் 
ே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

216 216 ஊராட்சி  ஒன்றிய  
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு  
பார்த்த வடக்கு  அைற 
பிரதானக்கட்டிடம்,பைழயகிருஷ்
ணாபுரம்-632209

1. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேமாட்டூர் , 2. பி.ேக.புரம் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, அருந்ததி காலனி , 3. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
3, பஜைன ேகாயில் ெதரு , 5. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ஆச்சாr 
ெதரு , 6. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பி.ேக. புரம் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கு  அைற 
பிரதானக்கட்டிடம்,பைழயகிருஷ்
ணாபுரம்-632209

1. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, காமாட்சியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2. 
பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கீழ் ெதரு , 3. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, ெகால்ைலேமடு , 4. பி.ேக.புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
காவாக்கைர , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                            
                                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்கம் புதியகட்டிடம், 
காவனூர்-632209,

1. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேவளாளர் ெதரு , 2. காவனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ைரஸ்மில் ெதரு , 3. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, பள்ளிகூட ெதரு , 4. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சாவடி 
ெதரு , 5. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேமட்டு ெதரு , 6. காவனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, நாட்டார் ெதரு , 7. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, ஆச்சாr ெதரு , 8. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 9. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
பள்ளத்ெதரு , 10. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெசட்டியார் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்கம் புதியகட்டிடம், 
காவனூர்-632209,

1. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, பவளத்துைற , 2. காவனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, தாேமாதரன் ேபட்ைட , 3. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 3, காவனூர் ஆர்.எஸ் , 4. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
ேகாrேமடு , 5. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேமாட்டூர் , 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

220 220 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
கட்டிடம், காவனூர்-632209,

1. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆதிதிராவிடர் காலனி வடக்கு ெதரு 
, 2. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3. 
காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, புதிய காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் சீத்தாராமன்ேபட்ைட, 
காவனூர்-632201,

1. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஒத்தவாைட ெதரு , 2. காவனூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, சீத்தாராமன் ேபட்ைட ெமயின் ேராடு , 3. காவனூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ஓம்சக்தி ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம் சீத்தாராமன்ேபட்ைட, 
காவனூர்-632201,

1. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, காமாட்சியம்மன் ேபட்ைட 
சுப்பிரமணி ேகாயில் ெதரு , 2. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேமட்டு 
ெதரு , 3. காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, தந்ைத ெபrயார் ெதரு , 4. 
காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5. 
காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6. 
காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, புதுெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம், 
கவசம்பட்டு-632204

1. கீழுர், ேமலூர் (வ.கி) கவசம்பட்டு (ஊ), வார்டு 1, கீழுர் ேவளாளர் ெதரு , 2. 
கீழுர், ேமலூர் (வ.கி) கவசம்பட்டு (ஊ), வார்டு 1, ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3. கீழுர், ேமலூர் (வ.கி) கவசம்பட்டு (ஊ), வார்டு 1, யாதவர் ெதரு , 4. 
கீழுர், ேமலூர் (வ.கி) கவசம்பட்டு (ஊ), வார்டு 1, முத்திைரயர் ெ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

224 224 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கூடுதல் 
கட்டிடம், கவசம்பட்டு-632204

1. கவசம்பட்டு (ஊ), வார்டு 2 ஆதிதிராவிடர் காலனி பாடசாைல ெதரு , 2. 
கவசம்பட்டு (ஊ), வார்டு 2 புது ெதரு , 3. கவசம்பட்டு (ஊ), வார்டு 3, ேவளாளர் 
ெதரு பகுதி , 4. கவசம்பட்டு (ஊ), வார்டு 3, முத்திைரயர் ெதரு பகுதி , 5. 
கவசம்பட்டு (ஊ), வார்டு 2, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி, 
பில்லாந்திப்பட்டு-632204,

1. பில்லாந்திப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சாமுண்டீஸ்வr ேகாயில் 
ெதரு , 2. பில்லாந்திப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 3. பில்லாந்திப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1,பஞ்சாயத்து ேபார்டு 
ெதரு , 4. பில்லாந்திப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, இந்திரா நகர் , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு பகுதி, 
பில்லாந்திப்பட்டு-632204,

1. பில்லாந்திப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, திருமுருகன் நகர் , 2. 
பில்லாந்திப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ேசாைலயூர் ேஜாகியர் 
பாைளயம் , 3. பில்லாந்திப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஏrேகாடி , 4. 
பில்லாந்திப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ம்ஒட்டர்பாைளயம் , 5. 
பில்லாந்திப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, காவாக்கைர நத்தேமடு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம், முடினாம்பட்டு-
632204

1. முடினாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, முடினாம்பட்டு நாய்க்கர் ெதரு , 
2. முடினாம்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 முடினாம்பட்டு யாதவர் ெதரு , 
99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                          
                                                                                              .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், 
முடினாம்பட்டு-632204

1. ேமல்விலாச்சுர் (வ.கி) முடினாம்பட்டு (ஊ), வார்டு 3, முடினாம்பட்டு 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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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

229 229 அங்கன்வாடி ைமயம், ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 
ேமல்விலாச்சூர்-632204

1. ேமல்விலாச்சுர் (வ.கி) முடினாம்பட்டு (ஊ), வார்டு 4, ேமல்விலாச்சூர் , 2. 
ேமல்விலாச்சுர் (வ.கி) முடினாம்பட்டு (ஊ), வார்டு 4, ெகால்ைலேமடு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்கம் கட்டிடம், 
ெகாத்தமங்கலம்-632104

1. ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1 ெகாத்தமங்கலம் கிராமம் , 2. 
ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெகாத்தமங்கலம் பைழய 
காலனி , 3. ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பனஞ்ேசாைல ெதரு 
, 4. ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகாத்தமங்கலம் புதிய 
காலனி , 5. ெகாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெகாத்தமங்கலம் 
ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                         
                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,காமராஜபுரம் 
மதுரா வடவிருஞ்சிபுரம்-632104

1. வடவிருஞ்சிபுரம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ), வார்டு 3, வடவிrஞ்சிபுரம் 
கிராமம் , 2. வடவிருஞ்சிபுரம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ), வார்டு 3, 
காமராஜபுரம் காலனி , 3. வடவிருஞ்சிபுரம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ), வார்டு 
3, பண்டியர் ெதரு , 4. வடவிருஞ்சிபுரம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ), வார்டு 3, 
அக்கைரெகால்ைலேமடு , 5. வடவிருஞ்சிபுரம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ), 
வார்டு 3, ெஜ.ெஜ.நகர் , 6. வடவிருஞ்சிபுரம் (வ.கி) ெகாத்தமங்கலம் (ஊ), வார்டு 
3, காமராஜபுரம் ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்          
                                                                                                                               .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்கம் புதிய 
கட்டிடம்,அைற எண்-
1,வடுகந்தாங்கல்-632204

1. வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, காட்பாடி ெமயின் ேராடு , 2. 
வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சந்து ெதரு , 3. வடுகந்தாங்கல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, புதிய ெதரு , 4. வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, ைரஸ்மில் ெதரு , 5. வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 6. வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ஸ்கூல் ெதரு , 7. வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, விrஞ்சிபுரம் 
ெமயின் ேராடு , 8. வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சாவடி ெ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

233 233 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 
பார்த்த வடக்கு பக்கம் புதிய 
கட்டிடம்,அைற எண்-
2,வடுகந்தாங்கல்-632204

1. வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கீழ்முட்டுகூர் ேராடு , 2. 
வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஆண்டாள்ஏr , 3. வடுகந்தாங்கல் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, காலனி , 4. வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, ஆேராக்கியபுரம் , 5. வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, இ.பி. 
காலனி , 6. வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, முஸ்lம் ெதரு , 7. 
வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, வடுகந்தாங்கல் ஆர்.எஸ் , 8. 
வடுகந்தாங்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அஞ்சுகம் நகர் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
கட்டிடம்,வடுகந்தாங்கல்-632204,

1. விக்ரமாச்சி (வ.கி) வடுகந்தாங்கல் (ஊ), வார்டு 3, சின்னவடுகந்தாங்கல் , 2. 
விக்ரமாச்சி (வ.கி) வடுகந்தாங்கல் (ஊ), வார்டு 3, ெகால்ைலேமடு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
கூடுதல்கட்டிடம், 
,வடுகந்தாங்கல்-632204

1. விக்ரமாச்சி (வ.கி) வடுகந்தாங்கல் (ஊ), வார்டு 4, விக்கிரமாசி , 2. விக்ரமாச்சி 
(வ.கி) வடுகந்தாங்கல் (ஊ), வார்டு 4, ராஜாபாைளயம் , 3. விக்ரமாச்சி (வ.கி) 
வடுகந்தாங்கல் (ஊ), வார்டு 4, தாங்கல் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்    
                                                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பக்கம் 
கீழ்விலாச்சூர், வடுகந்தாங்கல் 
ஊ-632204,

1. கீழ்விலாச்சூர் (வ.கி) வடுகந்தாங்கல் (ஊ), வார்டு 5 கீழ்விலாச்சூர் 
மந்ைதெவளி ெதரு , 2. கீழ்விலாச்சூர் (வ.கி) வடுகந்தாங்கல் (ஊ), வார்டு 5 
கீழ்விலாச்சூர் மந்தெவளி பள்ள ெதரு , 3. கீழ்விலாச்சூர் (வ.கி) வடுகந்தாங்கல் 
(ஊ), வார்டு 5 கீழ்விலாச்சூர் முருகர் ேகாயில் ெதரு , 4. கீழ்விலாச்சூர் (வ.கி) 
வடுகந்தாங்கல் (ஊ), வார்டு 5 கீழ்விலாச்சூர் பஜைன ேகாயில் ெதரு , 5. 
கீழ்விலாச்சூர் (வ.கி) வடுகந்தாங்கல் (ஊ), வார்டு 5 கீழ்விலாச்சூர் 
ேவம்புலியம்மன் ெதரு , 6. கீழ்விலாச்சூர் (வ.கி) வடுகந்தாங்கல் (ஊ), வார்டு 5 
கீழ்விலாச்சூர் பஜைன ேகாயில் ேமற்கு ெதரு , 7. கீழ்விலாச்சூர் (வ.கி) 
வடுகந்தாங்கல் (ஊ), வார்டு 5 கீழ்விலாச்சூர் விrஞ்சிபுரம் ேராடு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

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

237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 
ேவலம்பட்டு-632204

1. வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் ெதரு 
, 2. வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 3. வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 1, ஓடக்கல் ெதரு , 
4. வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 1, யாதவர் ெதரு , 5. 
வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 2, ஸ்கூல் ெதரு , 6. 
வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 2, முத்தியால்ேபட்ைட , 7. 
வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 2, ேவலம்பட்ேகட் , 8. 
வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 2, ேமட்டு காலனி , 9. 
வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 3, ேதாப்பு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு வைளவு 
ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம், 
வாழ்வான்குன்றம்-632 204,

1. வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 2, முத்தியால்ேபட்ைட , 2. 
வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 2, ேவலம்பட்ேகட் , 3. 
வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 2, ேமட்டு காலனி , 4. 
வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 3, ேதாப்பு , 5. 
வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 3, வாழ்வான்குன்றம் 
காலனி , 6. வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 3, 
வாழ்வான்குன்றம் ேமட்டு ெதரு , 7. வாழ்வாங்குன்றம் (வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), 
வார்டு 3, வாழ்வான்குன்றம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8. வாழ்வாங்குன்றம் 
(வ.கி) ேவலம்பட்டு (ஊ), வார்டு 3, வாழ்வான்குன்றம் கசம் ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,எடகிருஷ்ணாபுரம்
, ேசாழமூர்-632202,

1. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, எடகிருஷ்ணாபுரம் பஜைன ேகாயில் 
ெதரு , 2. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, எடகிருஷ்ணாபுரம் ெமயின் 
ேராடு ெ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

240 240 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,எடபாைளயம், 
ேசாழமூர் ஊ-632202,

1. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, எடபாைளயம் பஜைன ேகாயில் 
ெதரு , 2. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, எடபாைளயம் அரசமரெதரு , 
3. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, எடபாைளயம் ெமயின் ேராடு , 4. 
ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ரங்கம்ேபட்ைட பஜைன ேகாயில் 
ெதரு , 5. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ரங்கம்ேபட்ைட பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 6. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ரங்கம்ேபட்ைட 
ெமயின் ெதரு , 7. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ரங்கம்ேபட்ைட 
அருந்ததியர் காலனி , 8. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, ரங்கம்ேபட்ைட 
ெகால்ைலேமடு , 9. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, 
காமாட்சியம்மன்ேபட்ைட மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 10. ேசாழமூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 5, காமாட்சியம்மன்ேபட்ைட கிணற்று ெதரு , 99. 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                            
                                                                                            .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு கட்டிடம், ேசாழமூர்-
632202

1. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேசாழமூர் பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2. 
ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, சின்ன ெதரு , 3. ேசாழமூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பம்பக்கார ெதரு , 4. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, ேசாழமூர் காலனி , 5. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
ேசாழமூர் ெகால்ைலேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்               
                                                                                                                         .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 அங்கன்வாடி ைமயம், வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 
ராமாபுரம், ேசாழமூா்-632202

1. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, மடுவுேமடு , 2. ேசாழமூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ராமாபுரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3. ேசாழமூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பாரதியார் ெதரு , 4. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, ேமல் ெதரு , 5. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ராமாபுரம் 
ெகால்ைலேமடு , 6. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கிழக்கு ெதரு , 7. 
ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெமயின் ேராடு ெ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

243 243 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,எடகிருஷ்ணாபுரம்
, ேசாழமூர்-632202,

1. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, புது ெதரு , 2. ேசாழமூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ராமாபுரம் காலனி ெமயின் ெதரு , 3. ேசாழமூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, சிறுெதரு , 4. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, நடு 
ெதரு , 5. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, லப்ைபகிருஷ்ணாபுரம் மசூதி 
ெதரு , 6. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, லப்ைபகிருஷ்ணாபுரம் 
ெமயின்ேராடு , 7. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
லப்ைபகிருஷ்ணாபுரம் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8. ேசாழமூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஓைட ெதரு , 9. ேசாழமூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, 
லப்ைபகிருஷ்ணாபுரம் அருந்ததியர் காலனி , 99. அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்                                                             
                                                                           .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
கிழக்கு பக்கம் கட்டிடம், 
திருமணி-632202,

1. திருமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெபrய ெதரு , 2. திருமணி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, கன்னிேகாயில் ெதரு , 3. திருமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 1, பிராமணர் ெதரு , 4. திருமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேமட்டு 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்கம் கட்டிடம், 
திருமணி-632202,

1. திருமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, காமராஜர் ெதரு , 2. திருமணி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, லட்சுமி நகர் , 3. திருமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, 
சாவடி ெதரு , 4. திருமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, அருந்ததியர் காலனி , 
5. திருமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஆச்சாr ெதரு , 6. திருமணி (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, பைழய காலனி , 7. திருமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 
2, புதிய காலனி , 8. திருமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அங்காளம்மன் 
ேகாயில் ெதரு , 9. திருமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெபான்னியம்மன் 
ேகாயில் ெ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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம் திருமணி-632202

1. ஒைழயாத்தூர் (வ.கி) திருமணி  (ஊ), வார்டு 3, திருமணி காலனி , 2. 
ஒைழயாத்தூர் (வ.கி) திருமணி  (ஊ), வார்டு 3, ெவங்கிளியான் ேதாப்பு , 3. 
ஒைழயாத்தூர் (வ.கி) திருமணி  (ஊ), வார்டு 4, ஒைழயாத்தூர் , 4. 
ஒைழயாத்தூர் (வ.கி) திருமணி  (ஊ), வார்டு 4, வடக்குேமடு , 5. ஒைழயாத்தூர் 
(வ.கி) திருமணி  (ஊ), வார்டு 4, ெதாம்மார்குடிைச , 6. ஒைழயாத்தூர் (வ.கி) 
திருமணி  (ஊ), வார்டு 4, லிங்கக்கல்ேமடு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
                                                                                                                                        .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 
கட்டிடம், ெதற்கு பக்க அைற, 
ஜாப்ராேபட்ைட-632006

1. ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பள்ளிகூட ெதரு , 2. 
ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
3. ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஜைனேகாயில் ெதரு , 4. 
ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 5. 
ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பஞ்சாயத்துேபார்டு ெதரு , 6. 
ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2 முதல் ெதரு , 7. ஜாப்ராேபட்ைட 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஏrகைர , 8. ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 2, ெவள்ளகால்வாய் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்               
                                                                                                                          .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 
கட்டிடம், வடக்கு பக்க அைற, 
ஜாப்ராேபட்ைட-632006

1. ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஒத்தவாைட ெதரு , 2. 
ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அம்ேபத்கார் ெதரு , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், 
ேமல்வடுகன்குட்ைட, 
ஜாப்ராேபட்ைட -ஊ-632006

1. ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, முகமதியர் ெதரு , 2. 
ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, கீழ்வடுகன்குட்ைட , 3. 
ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
4. ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, அண்ணா 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
45   கீழ்ைவத்தியணான்குப்பம் 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

250 250 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு கட்டிடம், 
ேமல்வடுகன்குட்ைட, 
ஜாப்ராேபட்ைட -ஊ-632006

1. ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ெமயின்ேராடு , 2. 
ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, ேமல்வடுகன்குட்ைட அரசமரம் 
ெதரு , 3. ஜாப்ராேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்                                   
                                                                                                     .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கூடுதல் 
கிழக்கு கட்டிடம் அைற எண்-1 
வஞ்சூர்-632006

1. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2. வஞ்சூர் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ஒத்தவாைட ெதரு வடக்கு , 3. வஞ்சூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 1, ேகாபால் நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்      
                                                                                                                                   .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு பார்த்த வடக்கு பக்க 
கூடுதல் கட்டிடம், அைற எண்-2 
வஞ்சூர்-632006

1. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, அரசமர ெதரு , 2. வஞ்சூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஒத்தவாைட ெதரு ெதற்கு , 3. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 2, எம்.ஜி.ஆர். நகர் , 4. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ஸ்கூல் 
ெதரு , 5. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, ெமயின் ேராடு , 6. வஞ்சூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 2, வஞ்சியம்மன் நகர் , 99. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
                                                                                                                                        .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,ெதன்கிழக்கு 
பக்கம் கட்டிடம், ேமற்கு பார்த்த 
வஞ்சூர்-632006,

1. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, திருவள்ளுவர் ெதரு , 2. வஞ்சூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, மாதாேகாயில் ெதரு , 4. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, 
காமராஜர் ெதரு , 5. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, ேநதாஜி ெதரு , 6. 
வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 3, காந்தி ெதரு , 7. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ), வார்டு 3, அண்ணா நகர் ேமற்கு , 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

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பக்கம் 
கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 
ேமற்கு பார்த்த வஞ்சூர்-632006

1. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, அண்ணா நகர் கிழக்கு , 2. வஞ்சூர் (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, மிஷின் காம்பவுண்டு , 3. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), 
வார்டு 4, ெகால்ைலேமடு , 4. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, இந்திரா 
நகர் , 5. வஞ்சூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 4, பி.டபிலியு.டி. நகர் , 99. அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்                                                       
                                                                                 .

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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