
தேர்ேல் நடத்தும் அேிகாரி  (புதுச்தேரி மக்களவை தோகுேி) 
மற்றும் மாைட்ட தேர்ேல் அேிகாரியின் அலுைலகம் 

 

No.5013/DEO/RO/D5/2018/35    புதுச்தேரி, 07/03/2019 

 

வாக்காளர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு 
 

 இந்ேியத் தேர்ேல் ஆவையத்ேின் ைழிகாட்டுேலின் தேரிலும் 
ஒப்புேலின்ேடியும் மற்றும் புதுவை மாநிலத்ேின் அவைத்து அங்கீகரிக்கப்ேட்ட 
தேேிய / மாநில அரேியல் கட்ேிகளின் கலந்ோதலாேவையின் ேடியும் 
ேல்தைறு ைிேிமுவைகளுக்கு உட்ேட்டு கீழ்க்கண்ட ேட்டமன்ை தோகுேிகளின் 
17 ைாக்குச்ோைடிகள் இடம் மாற்ைம் மற்றும் 10 ைாக்குச் ோைடிகளின் தேயர் 
மாற்ைம் தேய்யப்ேட்டுள்ளது.  இவை ைாக்காளர்களின் ேகைலுக்காக 
தைளியிடப்ேடுகிைது. 
 

1. இடம் மாற்ைம் தேய்யப்ேட்ட ைாக்குச்ோைடிகளின் ைிைரங்கள் 
ேட்டமன்ை 

தோகுேியின் எண் 
மற்றும் தேயர் 

ைாக்குச் ோைடியின் எண், தேயர் மற்றும் 
அவமைிடம் 

ைாக்குச் ோைடியில் உள்ளடங்கிய 
ேகுேிகள் 

முன்ேிருந்ேது ேற்தோது 
3. ஊசுடு 03/06. 

ேமூகநலக்கூடம், 
கரசூர் 

03/06. அரசு 
ஆரம்ேப்ேள்ளி 
(தமற்கு), கரசூர் 

மாரியம்மன் தகாைில் தேரு, கரசூர் 
தமட்டுத்தேரு, கரசூர் தேட், கரசூர் 
ேள்ளத் தேரு, கரசூர் 
மாரியம்மன் தகாயில் 
தேரு,கரசூர்தேட் 

6. உழைர்கவர 06/01. உழைர்கவர 
நகராட்ேி 
அலுைலகம்  
(ேவழய கட்டிடம்) 
(தேற்கு ேகுேி) 

06/01. ேிரிம்தராஸ் 
ேள்ளி (தமற்கு 
கட்டிடம்), 63, 
குண்டு ோவல, 
தமரி உழைர்கவர, 
புதுச்தேரி-605010. 

ேக்ேி நகர், தமரி உழைர்கவர; முேல் 
குறுக்கு தேரு, ேக்ேி நகர், தமரி 
உழைர்கவர; 2ைது குறுக்கு தேரு, 

ேக்ேி நகர், தமரி உழைர்கவர; 
3ைதுகுறுக்குதேரு, ேக்ேி நகர், தமரி 
உழைர்கவர; தமாேிலால் நகர், 
மூலகுளம்; 3ைது தேரு, தமாேிலால் 
நகர், மூலகுளம்; 4ைது குறுக்குத் 
தேரு, தமாேிலால் நகர், தமரி 
உழைர்கவர; ேம்ப் ஹவுஸ் ைேீி, 
தமரி உழைர்கவர; லூயி தரட்டியார் 
தோட்டம், தமரி உழைர்கவர; 2ைது 
குறுக்கு தேரு, லூயி தரட்டியார் 
தோட்டம், தமரி உழைர்கவர; 3ைது 
குறுக்கு தேரு, லூயி தரட்டியார் 
தோட்டம், தமரி உழைர்கவர; 



தோேிவக ைேீி, ைாதைாலி நகர், 
தமரி உழைர்கவர; மல்லிவக ைேீி, 
ைாதைாலி நகர், தமரி உழைர்கவர; 
3ைது குறுக்குத் தேரு, தமரி 
உழைர்கவர; ோப்ோஞ்ேந்து, தமரி 
உழைர்கவர; ஊத்துகாட்டம்மன் நகர், 
தமரி உழைர்கவர; முேல் குறுக்கு 
தேரு, ஜான்குமார் நகர், தமரி 
உழைர்கவர; 2ைது குறுக்கு தேரு, 

ஜான்குமார் நகர், தமரி உழைர்கவர; 
ேீைிைாோ நகர், ஜான்குமார் நகர் 
ைிரிவு, தமரி உழைர்கவர; 1ைது 
குறுக்குத் தேரு,  வடமண்ட் நகர், 
தமரி உழைர்கவர; 2ைது குறுக்குத் 
தேரு, வடமண்ட் நகர், தமரி 
உழைர்கவர; 3ைது குறுக்குத் தேரு,  

வடமண்ட் நகர், தமரி உழைர்கவர. 
6. உழைர்கவர 06/03. ஸ்டார் 

இண்டர்தநஷைல் 
ேள்ளி, 2ைது தேரு, 
தமாத்ேிலால் நகர், 
மூலக்குளம். 

06/03. ேிரிம்தராஸ் 
ேள்ளி (கிழக்கு 
கட்டிடம்), 63, 
குண்டு ோவல, 
தமரி உழைர்கவர, 
புதுச்தேரி-605010. 

எம்.ஜி.ஆர். நகர், தமரி உழைர்கவர; 
தமயின் தராடு, எம்.ஜி.ஆர். நகர், 
தமரி உழைர்கவர; முேல் தமயின் 
தராடு எம்.ஜி.ஆர்.நகர் தமரி 
உழைர்கவர; 1ைது குறுக்குதேரு, 

எம்.ஜி.ஆர்.நகர், தமரி உழைர்கவர; 
ேத்ேியம் அப்ோர்ட்தமன்ட் முேல் 
குறுக்கு தேரு, எம்.ஜிஆர்.நகர், தமரி 
உழைர்கவர; 2ைது தமயின்தராடு, 

எம்.ஜி.ஆர்.நகர், தமரி உழைர்கவர; 
2ைது குறுக்குத்தேரு, எம்.ஜி.ஆர். நகர், 
தமரி உழைர்கவர; 3ைது 
குறுக்குத்தேரு, எம்.ஜி.ஆர். நகர், தமரி 
உழைர்கவர; 4ைது குறுக்குதேரு, 

எம்.ஜி.ஆர்.நகர், தமரி உழைர்கவர; 
5ைது குறுக்குதேரு, எம்.ஜி.ஆர்.நகர், 
தமரி உழைர்கவர; எம்.ஜி.ஆர். நகர் - 
ைிரிவு, தமரி உழைர்கவர; எம்.ஜி.ஆர். 
நகர், ைடக்கு ைிரிவு, தமரி 
உழைர்கவர; எம்.ஜி.ஆர் நகர், தேற்கு 
ைிரிவு, தமரி உழைர்கவர; ஏ.என். 
ராஜன் ைேீி, எம்.ஜி.ஆர். நகர், தமரி 
உழைர்கவர; ஸ்ரீ ரங்கா நகர், தமரி 
உழைர்கவர; முேல் குறுக்குதேரு, 

ஸ்ரீ ரங்கா நகர், தமரிஉழைர்கவர; 
2ைது குறுக்குத்தேரு, ஸ்ரீ ரங்கா நகர், 



தமரி உழைர்கவர; 3ைது குறுக்கு 
தேரு, ஸ்ரீ ரங்கா நகர், தமரி 
உழைர்கவர; 4ைது குறுக்குதேரு, ஸ்ரீ 
ரங்கா நகர்,  தமரிஉழைர்கவர; 5ைது 
குறுக்கு தேரு, ஸ்ரீ ரங்கா நகர்,  தமரி 
உழைர்கவர; குண்டு ோவல, 

உழைர்கவர; நாராயைோமி தேரு, 

குண்டுோவல, தமரி உழைர்கவர; 
ேசும்தோன் நகர், தமரி உழைர்கவர; 
முேல் குறுக்குத் தேரு, ேசும்தோன் 
நகர், தமரி உழைர்கவர; 2ைது 
குறுக்குத் தேரு, ேசும்தோன் நகர், 
தமரி உழைர்கவர; 3ைது குறுக்குத் 
தேரு, ேசும்தோன் நகர், தமரி 
உழைர்கவர; 4ைது குறுக்குத்தேரு, 

ேசும்தோன் நகர்,  
தரட்டியார்ோவளயம். 

6. உழைர்கவர 06/16. அங்கன்ைாடி 
வமயம்-II, தஜ.தஜ. 
நகர்,  மூலகுளம், 

புதுச்தேரி - 605010 

06/16. அம்ரிோ 
ைித்யாலயம்  
(ைடகிழக்கு ேகுேி), 
தஜ.தஜ. நகர்,  
மூலகுளம், 

புதுச்தேரி - 605010 

ைில்லியனூர் தமயின் தராடு, 

மூலகுளம்; தோலீஸ் குடியிருப்பு, 
மூலகுளம்; தோலீஸ் குடியிருப்பு 
ேின்புைம், மூலகுளம்; 2ைது 
தமயின்தராடு, அன்வை தேதரோ 
நகர், மூலகுளம்; 3ைது தமயின் 
தராடு, அன்வை தேதரோ நகர், 
மூலகுளம்; 1ைது குறுக்குத் தேரு, 

அன்வை தேரோ நகர் , மூலகுளம்; 

2ைது குறுக்குத் தேரு, அன்வை 
தேரோ நகர், மூலகுளம்; 3ைது 
குறுக்குத் தேரு, அன்வை தேரோ 
நகர், மூலகுளம்; 4ைது குறுக்குத் 
தேரு, அன்வை தேரோ நகர், 
மூலகுளம்; 5ைது குறுக்குத் தேரு, 

அன்வை தேரோ நகர் , மூலகுளம்; 

ேக்கக்குட்வட, அரும்ோர்த்ேபுரம்; 

குமரன் ைேீி, ேக்கக்குட்வட, 

அரும்ோர்த்ேபுரம்; கைேேி நகர், 
ேக்ககுட்வட, அரும்ோர்த்ேபுரம்; 

தமயின் தராடு, சுோைா நகர், 
ேக்ககுட்வட, அரும்ோர்த்ேபுரம்; 

தேதரோ தோட்டம், ேிருமவலைாேன் 
நகர், மூலகுளம்; ைாரியன் தைளி, 
மதுராதேட், மூலகுளம்; முேல் 
குறுக்கு தேரு, தராம் நகர், 



மூலகுளம்; 2ைது குறுக்கு தேரு, 

தராம் நகர், மூலகுளம்; முேல் 
குறுக்கு ைேீி, ைி.ஐ.ேி. நகர், 
அரும்ோர்த்ேபுரம்; 2ைது குறுக்கு 
தேரு, VIP நகர், அரும்ோர்த்ேபுரம்; 

3ைது குறுக்கு ைேீி, ைி.ஐ.ேி. நகர், 
அரும்ோர்த்ேபுரம்; 1ைது குறுக்கு 
தேரு, ேரஸ்ைேி நகர், மூலகுளம்; 

1ைது குறுக்குதேரு, மகாகைி நகர், 
மூலகுளம்; 2ைது குறுக்குதேரு, 

மகாகைி நகர், மூலகுளம்; P.W.D. 

தோைியாளர் குடியிருப்பு, மூலகுளம்; 

2ைது குறுக்கு தேரு, ேிருமவலைாேன் 
நகர், மூலகுளம். 

6. உழைர்கவர 06/17.  

அங்கன்ைாடி 
வமயம்-II, 
ைில்லியனூர் 
தமயின் தராடு, 

உழைர்கவர தேட், 

புதுச்தேரி - 605010 

06/17. உழைர்கவர 
நகராட்ேி 
ேிருமைக்கூடம், 
ைில்லியனூர் 
தமயின் தராடு, 

உழைர்கவர தேட், 

புதுச்தேரி - 605010 

ைில்லியனூர் தமயின் தராடு, 

உழைர்கவர தேட்; 1ைது ோவல 
தேரு, மூலகுளம்; 2ைது ோவலத் 
தேரு, மூலகுளம்; 3ைது ோவலத் 
தேரு, மூலகுளம்; ைாய்க்கால் ைேீி, 
மூலகுளம்; ஸ்ரீைிைாோ டைர்ஸ், 

உழைர்கவர;  
1ைது குறுக்கு தேரு, ேிரியங்கா நகர், 
உழைர்கவர; 2ைது குறுக்கு தேரு, 

ேிரியங்கா நகர், உழைர்கவர. 
6. உழைர்கவர 06/36. மின்ோர 

துவை அலுைலகம், 

2ைது குறுக்கு 
தேரு, ைிக்தடாரியா 
நகர், புதுச்தேரி - 
605005 

06/36. புதுச்தேரி 
நகர குழுமம், 
முேல் தமயின் 
தராடு, ஜைகர் நகர், 
புதுச்தேரி – 605005. 

A-ேிளாக், ைடீ்டுைேேி ைாரிய 
குடியிருப்பு, பூமியான் தேட்வட; B-

ேிளாக், ைடீ்டுைேேி ைாரிய 
குடியிருப்பு, பூமியான் தேட்வட; C-

ேிளாக், ைடீ்டுைேேி ைாரிய 
குடியிருப்பு, பூமியான் தேட்வட; D-

ேிளாக், ைடீ்டுைேேி ைாரிய 
குடியிருப்பு, பூமியான் தேட்வட;  

E-ேிளாக், ைடீ்டுைேேி ைாரிய 
குடியிருப்பு, பூமியான் தேட்வட; F-

ேிளாக், ைடீ்டுைேேி ைாரிய 
குடியிருப்பு, பூமியான் தேட்வட;  

L - ேிளாக், ைடீ்டுைேேி ைாரிய 
குடியிருப்பு, பூமியான்தேட்; தமயின் 
தராடு, ைிக்தடாரியா நகர்; முேல் 
குறுக்கு தேரு, ைிக்தடாரியா நகர்; 
முேல் தேரு ைிக்தடாரியா நகர்;  
2ைது குறுக்கு தேரு, ைிக்தடாரியா 
நகர்;  



3ைது குறுக்கு தேரு, ைிக்தடாரியா 
நகர்;  
4ைது குறுக்கு தேரு, ைிக்தடாரியா 
நகர்;  
ைிக்தடாரியா நகர் ைிரிவு, 

ைிக்தடாரியா நகர்;  
அன்வை அோர்ட்தமன்ட், மாரியம்மன் 
தகாயில் தேரு. 

14. ராஜ்ேைன் 14/07. ஆர்ய 
வைேிய ைாேைி 
ேிருமை மஹால், 

கலவை சுப்ேராய 
தேட்டி தேரு, 

புதுச்தேரி - 605001 

14/07. ேமுோய 
நலக்கூடம், புைிே 
அந்தோைியார் 
தகாயில் ைேீி, 
குமரகுருேள்ளம், 

புதுச்தேரி - 605011 

அந்தோைியார் தகாயில் ைேீி, 
குமரகுருேள்ளம்; ேச்ேமுத்து 
மாரியம்மன் தகாயில் தேரு, 

குமரகுருேள்ளம்; மீரா ோகிப் ைேீி, 
குமரகுருேள்ளம்; காமராஜர் ோவல, 

குமரகுருேள்ளம். 
14. ராஜ்ேைன் 14/10. கலவை 

கல்லூரி அரசு 
தமல்நிவலப்ேள்ளி, 
மிஷன் ைேீி, 
புதுச்தேரி - 605001 

14/10. தோவைத்தே 
புதராகிரஸ்தே அரசு 
உேைிதேறும் 
உயர்நிவலப்ேள்ளி, 
வைேியாள் ைேீி, 
புதுச்தேரி-605001.  

ஆம்பூர் ோவல; அம்ேலத்ேவடயார் 
மடம் ைேீி; காளத்ேீஸ்ைரன் தகாயில் 
ைேீி; தேத்தரா கைகராய முேலியார் 
ைேீி; 

14. ராஜ்ேைன் 14/11. கலவை 
கல்லூரி அரசு 
தமல்நிவலப்ேள்ளி, 
மிஷன் ைேீி, 
புதுச்தேரி - 605001 

14/11. 
தோவைத்தே 
புதராகிரஸ்தே அரசு 
உேைிதேறும் 
உயர்நிவலப்ேள்ளி, 
வைேியாள் ைேீி, 
புதுச்தேரி-605001. 

காமாட்ேி அம்மன் தகாயில் தேரு; 

ஈஸ்ைரன் தகாயில் தேரு; அரைிந்ேர் 
ைேீி; கலவை சுப்ேராய தேட்டி ைேீி. 

14. ராஜ்ேைன் 14/26. நியூ மாடர்ன் 
ைித்யா மந்ேிர், 
அங்காளம்மன் நகர், 
ேிள்வளயார் 
தகாயில் ைேீி, 
அங்காளம்மன் நகர், 
முத்ேியால்தேட்வட, 

புதுச்தேரி - 605003 

14/26. அக்கா 
சுைாமிகள் அரசு 
நடுநிவலப்ேள்ளி, 
தேல்ைராசு 
தேட்டியார் ைேீி, 
வைத்ேிகுப்ேம், 

புதுச்தேரி - 605001 

அன்வைேத்யா ைேீி, வைத்ேிகுப்ேம்; 

கங்வகயம்மன் தகாைில் தேரு, 

வைத்ேிகுப்ேம்; ேீைிைாேன் தோட்டம், 

வைத்ேிக்குப்ேம்; ேிள்வளயார்தகாயில் 
ைேீி, வைத்ேிக்குப்ேம். 

14. ராஜ்ேைன் 14/28. அக்கா 
சுைாமிகள் அரசு 
நடுநிவலப்ேள்ளி, 
தேல்ைராசு 
தேட்டியார் ைேீி, 
வைத்ேிகுப்ேம், 

புதுச்தேரி - 605001 

14/28. நியூ மாடர்ன் 
ைித்யா மந்ேிர், 
ேிள்வளயார் 
தகாயில் ைேீி, 
அங்காளம்மன் நகர், 
முத்ேியால்தேட்வட, 

புதுச்தேரி - 605003 

அங்காளம்மன் தகாைில் தேரு, 

முத்ேியால்தேட்வட; அக்காோமிமடம் 
தேரு, முத்ேியால்தேட்வட; 

ேிள்வளயார் தகாயில் ைேீி, 
அங்காளம்மன் நகர், 
முத்ேியால்தேட்வட; அகத்ேியர் 
இல்லம் ேின்புைம், அங்காளம்மன் 
தகாயில் தேரு, முத்ேியால்தேட்வட; 



ோரேியார் தேரு, முத்ேியால்தேட்வட; 

1ைது குறுக்குத் தேரு, கதைஷ் நகர், 
முத்ேியால்தேட்வட; 2-ைது குறுக்குத் 
தேரு, கதைஷ் நகர், 
முத்ேியால்தேட்வட; 3ைது குறுக்குத் 
தேரு, கதைஷ் நகர், 
முத்ேியால்தேட்வட; 4ைது குறுக்குத் 
தேரு, கதைஷ் நகர், 
முத்ேியால்தேட்வட; 5ைது குறுக்குத் 
தேரு, கதைஷ் நகர், 
முத்ேியால்தேட்வட; 6ைது 
குைக்குத்தேரு, கதைஷ் நகர், 
முத்ேியால்தேட்வட; புத்துமாரியம்மன் 
தகாைில் ைேீி, கதைஷ் நகர், 
முத்ேியால்தேட்வட; ோப்ேம்மாள் 
தகாயில் ைேீி, கதைஷ் நகர்,  
முத்ேியால்தேட்வட; ோராய ஆவல 
குடியிருப்பு, முத்ேியால்தேட்வட. 

16. 

உருவளயன்தேட்வட 
16/18. அரசு 
தோடக்கப்ேள்ளி, 
அய்யைார் தகாைில் 
எேிர்ேந்து, முேல் 
குறுக்கு, அய்யைார் 
நகர், புதுச்தேரி - 
605013 

16/18. எஸ்.ஆர். 
ேிருமை நிவலயம், 
ேிருைள்ளுைர் 
ோவல, அய்யைார் 
நகர், புதுச்தேரி - 
605013 

 

ேிருைள்ளுைர் ோவல, அய்யைார் 
நகர்ே ேந்ேிர தேகரன் தேரு, 

அய்யைார் நகர்; இரண்டாம் 
குறுக்குத்தேரு, அய்யைார் நகர்;  
அய்யைார் தகாயில் ைேீி இரண்டாைது 
தமயின் தராடு, அய்யைார் நகர்;  
அய்யைார் தகாயில் தேரு, ராஜா 
நகர்; அய்யைார் தகாைில் எேிர்ேந்து, 

முேல் குறுக்கு, அய்யைார் நகர்;  
ேவழய நூலக ைேீி (முேல் தமயின் 
தேரு), அய்யைார் நகர்;  
ேியாகராஜர் ைேீி, ராஜா நகர். 

18. 

முேலியார்தேட்வட 
18/08. இ.எஸ்.ஐ. 
மண்டல 
அலுைலகம், 100 

அடி ோவல, 

மரப்ோலம், 

உழந்வே 
கீரப்ோவளயம், 

புதுச்தேரி - 605004 

18/08. 

தோக்குைரத்துத் 
துவை (கிழக்கு), 

100 அடி 
தராடு(கிழக்கு 
ேகுேி), ஸ்ரீ குமரன் 
நகர், புதுச்தேரி - 
605004 

தஜாேி நகர், O.K. ோவளயம்; குைிஞ்ேி 
ைேீி, தஜாேி நகர்; 2ைது தேரு, தஜாேி 
நகர்; 4ைது தேரு, தஜாேி நகர்;  
ோரேியார் ைேீி, தஜாேி நகர்;  
தஜயம் நகர், 100 அடி தராடு (தமற்கு;  

மைக்குள ைிநாயகர் ைேீி, தஜயம் 
நகர் 100அடிதராடு; ராோத்ேி அம்மாள் 
தேரு, தஜயம் நகர்; கற்ேகம் ைேீி, 
தஜயம் நகர்; ைேந்ேம் ைேீி, தஜயம் 
நகர்; மல்லிவக ைேீி, தஜயம் நகர்;  
ராஜவீ் காந்ேி ைேீி, தஜயம் நகர்;  
அண்ைாமவலயார் ைேீி, தஜயம் 
நகர்; ைிஜயலட்சுமி நகர், 100 அடி 



தராடு (தமற்கு; தமயின் தராடு, ேீரர் 
ேத்ேியமூர்த்ேி நகர், 100 
அடிோவல(தமற்கு), O.K.ோவளயம். 

18. 

முேலியார்தேட்வட 
18/09. இ.எஸ்.ஐ. 
மண்டல 
அலுைலகம், 100 

அடி ோவல, 

மரப்ோலம், 

உழந்வே 
கீரப்ோவளயம், 

புதுச்தேரி - 605004 

தேைன்த்தட 
அட்தைன்டிஸ்ட் 
ஆங்கில 
தமல்நிவலப்ேள்ளி, 
100 அடி ோவல, 

மரப்ோலம், 

உழந்வே 
கீரப்ோவளயம், 

புதுச்தேரி - 605004 

ராஜிவ் காந்ேி ைேீி, தஜயமூர்த்ேிராஜா 
நகர்; தேன்ைல் ைேீி, தஜயமூர்த்ேி 
ராஜா நகர்; தேந்ேமிழ் ைேீி, 
தஜயமூர்த்ேி ராஜா நகர்; 
ேிருைள்ளுைர் ைேீி, தஜயமூர்த்ேி 
ராஜா நகர்; கவலைாைி தேரு, 

தஜயமூர்த்ேி ராஜா நகர்; கம்ேன் ைேீி, 
தஜயமூர்த்ேி ராஜா நகர்; ோரேியார் 
ைேீி, தஜயமூர்த்ேி ராஜா நகர்; 1ைது 
குறுக்கு, ோரேியார் ைேீி, தஜயமூர்த்ேி 
ராஜா நகர்; 2ைது குறுக்கு, ோரேியார் 
தேரு, தஜயமூர்த்ேி ராஜா நகர்; 3ைது 
குறுக்கு, ோரேியார் ைேீி, தஜயமூர்த்ேி 
ராஜா நகர்; 4ைது குறுக்கு, ோரேியார் 
தேரு,  தஜயமூர்த்ேி ராஜா நகர்; 
4ைது குறுக்கு, தஜயமூர்த்ேி ராஜா 
நகர்; அண்ைாமவலயார் ைேீி, 
தஜயமூர்த்ேி ராஜா நகர்; அமிர்ேம் 
ைேீி,  தஜயமூர்த்ேி ராஜா நகர்; 
தஜயமூர்த்ேி ராஜா நகர் ைிரிைாக்கம், 

தஜயமூர்த்ேி ராஜா நகர். 
30. యానాం 30/06. మత్్య స కారుల 

సాంక్షేమశాఖ,  ో ర్స ్స  ,, 

ద్రాక్షారామ రోడ్,  యానాం 

- 533464 

30/06. 

యానాంమార్కె ట్ె మిటీ, 

ద్రాక్షరమ రోడ్,యానాం 
 

గోపాల్ నగ్ 

కాకతీయ నగ్ 

ద్రరహా్మ నాంద నగ్ 

శిరీష్ ఆద్రగో లేఅవుట్ 

30. యానాం 30/26. పౌర కార్ లయ 

ద్రపాాంగణము   , 

గవరన మాంటు వీధి, 

యానాం - 533464 

30/26.  యానాం 

మున్సస పాలిటీ, 

త్య్ గరాయ వీధి, యానాం 
 

బాలయెగి నగ్ 

30. యానాం 30/36. ఎస్ .కే. ఎస్. పి. వి. 

ఆ్. ఎన్. ద్రరభుత్యవ  

ఉనన త్య పాఠశాల, 

కనకాలవారి వీధి, 

కనకాలపేట్,  యానాం - 

533464 

30/36.  మున్ససిరల్ 

కల్య్ ణ మాండరము, మైన్ 

రోడ్, కనకాలపేట్ 

యానాం 

జముా బాడన వీధి, కనకాలపేట్;  

కనకాలపేట్ మైన్ రోడ్,్ కనకాలపేట్; 

రడమర  ే డ్డడ్ ్ేంాం  రోడ్,్ కనకాలపేట్; 

వెలగనరాయణరావు లేఅవుట్,  కనకాలపేట్; 

రళ్ళ  వెాంకట్రత్యన ాంనగ్ ,కనకాలపేట్; 

గిరినగ్, కనకాలపేట్; 

యన్.హెచ్. రోడ్, కనకాలపేట్; 

వెాంకటేశ్వ ర లేవూట్,  కనకాలపేట్. 

 
  



 

2. தேயர் மாற்ைம் தேய்யப்ேட்ட ைாக்குச்ோைடிகளின் ைிைரங்கள் 

ேட்டமன்ை 
தோகுேியின் எண் 
மற்றும் தேயர் 

ைாக்குச் ோைடியின் எண், தேயர் மற்றும் அவமைிடம் 

முன்ேிருந்ேது ேற்தோது 

3. ஊசுடு 03/05. அரசு ஆரம்ேப்ேள்ளி, கரசூர். 03/05. அரசு ஆரம்ேப்ேள்ளி (கிழக்கு), 

கரசூர் 
15. உப்ேளம் 15/28. மீன்ைளத்துவை இயக்குைரகம், 

ோைரைியல் பூங்கா, 
சுப்வேயாோவல, புதுச்தேரி - 605001 

15/28. கூடுேல் இயக்குநர் 
அலுைலகம், தைளாண்துவை, 
ோைரைியல் பூங்கா. 

19. அரியாங்குப்ேம் 19/12. அரசு ஆரம்ேப்ேள்ளி, ேைரியார் 
தகாயில் தேரு, முருங்கப்ோக்கம் 
தேட், புதுச்தேரி – 605004. 

19/12. ேள்ளி துவை ஆய்ைாளர் 
ைட்டம்-3, முருங்கப்ோக்கம் தேட், 
புதுச்தேரி-605004. 

21. ஏம்ேலம் 21/2. அரசு புத்தோளிர் ஆரம்ேப்ேள்ளி 
(ைடக்கு), ைில்லியனூர் தராடு, 

ஏம்ேலம், புதுச்தேரி - 605106 

21/2. அரசு ஆரம்ேப்ேள்ளி (ைடக்கு), 
ைில்லியனூர் தராடு, ஏம்ேலம், 

புதுச்தேரி - 605106 
21. ஏம்ேலம் 21/3. அரசு புத்தோளிர் ஆரம்ேப்ேள்ளி 

(தமற்கு), ைில்லியனூர் தராடு, 

ஏம்ேலம், புதுச்தேரி - 605106 

21/3. அரசு ஆரம்ேப்ேள்ளி (தமற்கு), 
ைில்லியனூர் தராடு, ஏம்ேலம், 

புதுச்தேரி - 605106 
21. ஏம்ேலம் 21/4. அரசு புத்தோளிர் ஆரம்ேப்ேள்ளி 

(தேற்கு), ைில்லியனூர் தராடு, 

ஏம்ேலம், புதுச்தேரி - 605106 

21/4. அரசு ஆரம்ேப்ேள்ளி (தேற்கு), 
ைில்லியனூர் தராடு, ஏம்ேலம், 

புதுச்தேரி - 605106 
21. ஏம்ேலம் 21/17. கைிஞதரறு ைாைிோேைார் 

அரசு உயர்நிவலப்ேள்ளி (தமற்கு), 
ஸ்கூல் தேரு, தேலியதமடு, 

புதுச்தேரி - 607402 

21/17. அரசு ஆரம்ேப்ேள்ளி (ைடக்கு), 

தேலியதமடு, புதுச்தேரி-607402. 

21. ஏம்ேலம் 21/18. கைிஞதரறு ைாைிோேைார் 
அரசு உயர்நிவலப்ேள்ளி (கிழக்கு), 
ஸ்கூல் தேரு, தேலியதமடு, 

புதுச்தேரி - 607402 

21/18. அரசு ஆரம்ேப்ேள்ளி  (கிழக்கு), 
தேலியதமடு, புதுச்தேரி-607402. 
 

 
29. മാഹി 29/23. ആലേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം 

ഹൈസ്കൂള് , പള്ളൂര് ,  നാലുതറ പി ഒ", 

വെസ്റ്റ് പള്ളൂര്   (വടക്ക്), പള്ളൂര്  

29/23. ആലേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം 

ഹൈസ്കൂള് , പള്ളൂര് ,  നാലുതറ പി ഒ", 

വെസ്റ്റ് പള്ളൂര്   (വടക്ക്), പള്ളൂര്  

29. മാഹി 29/27. ആലേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം 

ഹൈസ്കൂള് , പള്ളൂര് ,  നാലുതറ പി ഒ", 

വെസ്റ്റ് പള്ളൂര്   (വടക്ക്), പള്ളൂര്  

29/27. ആലേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം 

ഹൈസ്കൂള് , പള്ളൂര് ,  നാലുതറ പി ഒ", 

വെസ്റ്റ് പള്ളൂര്   (വടക്ക്), പള്ളൂര്  

 
(T. ARUN, IAS) 

தேர்ேல் நடத்தும் அேிகாரி (புதுச்தேரி மக்களவை 
தோகுேி) மற்றும் மாைட்ட தேர்ேல் அேிகாரி, 

புதுச்தேரி. 


