OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER
Villianur Main Road, Lawsthottam, Reddiarpalayam, Puducherry-605 010
Phone: (0413) 2292204, 2292205 / Fax: (0413) 2292206
Web: http://ceopuducherry.py.gov.in Email: ceo_pondicherry@eci.gov.in
எண். 1-5/SSER-2021/2020/

ச்ேசரி, ேத
பத்

இந்
ெகாண்
2021ஆம்

ச்ேசரி ஒன்
ஆண் ற் கான

த்தப்பணி
பணித்

ைன

2.

ய ஆட்

ப்பரப்

ைகப் பட

ன்

3.

4.

5.

6.

காம் க

க்கான ேத

கள்

நீ க் கல் மற் ம் ேசர்த்த க்கான
ண்னப் பங் கைள பரி லைன ெசய் வதற் கான
காலம்
வைட ம் ேத
வாக்காளர் பட் ய ன் தரத்ைத ேசாதைன
i.
ெசய் ேதர்தல் ஆைணயத் ன் ஒப் தல்
ெப ம் ேத
ேமம் ப த்தப் பட்ட ைண வாக்காளர்
ii.
பட் யல் அச்ச க் ம் ேத
இ
வாக் காளர் பட் யல் ; ெவளி டப் ப ம்
ேத

2.

ம் ேத

பட் யல்

யாகக்
களில்

க்

அட்டவைணப் ப

வரங் கள்

ஒ ங் ைணந்த வைர வாக்காளர் பட் யல்
ெவளி
தல் ;
உரிைமக் ேகாரிக்ைககைள ம்
வாக் ச்சாவ கள் மற் ம் வாக்காளர் ப
அ காரிகள் / உத ; வாக்காளர் ப
அ காரிகளின் அ வலகங் களில் தாக்கல்
ெசய் வதற் ரிய நாட்கள் .
றப்

ெப

ல் சட்டமன்றத் ெதா

வாக்காளர்

ழ் க்கண்ட

த

நடத்

ைற
மா

ள் ள :த்தப் பணி

1.

ரிக் ைக ெசய்

யத் ேதர்தல் ஆைணயம் 01.01.2021ஐ
,

8.9.2020

கால அட்டவைண
16-11-2020 (

ங் கட்

ழைம)

16-11-2020 ( ங் கட் ழைம)
(ெசவ் வாய் க் ழைம) வைர

தல் 15.12.2020

28.11.2020 (சனிக் ழைம)
29.11.2020 (ஞா ற் க் ழைம)
12.12.2020 (சனிக் ழைம)
13.12.2020 (ஞா ற் க் ழைம)
05-01-2021 (ெசவ் வாய் க்

14-01-2021 (

யாழக்

20-01-2021 ( தன்

ழைம)

ழைம)

ழைம)

வாக்காளர் பட் ய ல் இடம் ெபற த
ெப பவர்கள் :1) இந் யப்
ரைஜயாக இ த்தல் ேவண் ம்
2) 01-01-2021 அன்
18 வய
நிைற
அைடந்தவர்களாக
இ த்தல் ேவண் ம் . அதாவ
01.01.2002 அன் ேறா அல் ல
அதற்
ன்னேரா றந்
த்தல் ேவண் ம் .
3) அந்தப் ப
ல் வழக்கமாக
ப் பவராக இ த்தல்
ேவண் ம் .
4) ெவளிநாட் ல்
வ க் ம்
இந் யர்கள்
அந்நாட் ன்
ரிைமெபறாமல் இ ந் , 01.01.2021 அன்
18 வய
ர்த் யா இ த்தல் ேவண் ம் .
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3.

ண்ணப்பதாரர்கள்
ன் வ

வனவற்

அ)
I.
II.

தல்

iii.

வ

ப்

டத்

ற் கான

ம் ஒன் ைற இைணக்க ேவண்

சான் றாகப்

ம் :-

ைற வாக்காளர்கள்

தாய் / தந் ைத யரின் வாக்காளர் அைடயாள அட்ைட ன் நகல்
றந்த ேத க் கான ஆதாரத் ன் நகல் ( றப் ச் சான் தழ்
அல் ல மாற் ச் சான் தழ் )

ஆ)
i.
ii.

ள் ஏேத

சாதாரண

பட்ட வாக்காளர்கள்
ெந ங் ய உற னரின் வாக்காளர் அைடயாள அட்ைட ன் நகல்
றந்த ேத க் கான ஆதாரத் ன் நகல் ( றப் ச் சான் தழ்
அல் ல மாற் ச் சான் தழ் )
ண்ணப் பதாரரின் ெபயரிேலா அல் ல
அவர
ெபற் ேறார்
ேபான்ற ெந ங் ய உற னர் ெபயரிேலா உள் ள வங்
/ சான் /
அஞ் சல் அ வலக நடப் க் கணக் க் ைகேய
/ உண ப்ெபா ள்
பங் ட் அட்ைட / பாஸ்ேபார்ட் / ஓட் நர் உரிமம் / வ மான வரி
ப்
ஆைண /
நீ ர்/ெதாைலேப /
ன்சாரம் /சைமயல்
எரிவா
இைணப்
ேபான் றவற் ன் ச பத் ய ர
அல் ல
ண்ணப் பதாரரின் ெபய க்
அம் கவரி ல் வந்த தபால்
ைற ன் தபால் கள் .

இ)
ச்ேசரி ன் மற் ற ெதா
ல் இ ந் ேதா அல் ல
மாநிலத் ல் இ ந் ேதா லம் ெபயர்ந்த வாக்காளர்கள் .
i.
ii.
iii.

iv.

4.

மற் ற

ன்
ந்த
ெதா
ல்
வழங் கப் பட்ட
வாக்காளர்
அைடயாள அட்ைட ன் நகல்
றந்த ேத க்கான ஆதாரத் ன் நகல் ( றப் ச் சான் தழ் அல் ல
மாற் ச் சான் தழ் )
ண்ணப் பதாரரின் ெபயரில் உள் ள வங்
/
சான் / அஞ் சல்
அ வலக நடப் க் கணக் க் ைகேய
/ உண ப்ெபா ள் பங் ட்
அட்ைட / பாஸ்ேபார்ட் / ஓட் நர் உரிமம் / வ மான வரி
ப்
ஆைண /
நீ ர்/ெதாைலேப /
ன்சாரம் /சைமயல் எரிவா
இைணப்
ேபான்றவற் ன்
ச பத் ய
ர
அல் ல
ண்ணப் பதாரரின் ெபய க்
அம் கவரி ல் வந்த தபால்
ைற ன் தபால் கள் .
ப வம் -6ல்
ன்
ந் த
லாசத் ன்
வரத் ைன
தவறாமல்
ப் ட ேவண்
ம் .

ண்ணப்பதாரர்கள்
வரங் கைள

த்தங் கள்

ண்ணப்ப ப வங் களில்

வாக்காளர்

பட் ய

ெசய் வதற்
ண்ணப்

க்க ேவண்

ல்
ம்

உள் ள
னால்

தங் க

அதற்

ைடய
ண்டான

ம் .
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5.

இந்

வ

ப்பவ

ய

ரிைம சட்டப்ப

ைடய ெபயர் மட்

ெபயர்ந்த

பட் ய

ல் இ

இ

ேவெறா

ப

அ

ெதரி

த்

6.

ந்

காரி

டம்

ன் னர்

க்கேவண்

க்

ம்

iii.

வாக்காளர் ப
பரங் கள்

த்த

ன் வாக் காளர்

அந்த ப
இ

யப

ப்

டத்

இடம்

ைகப் பட

ஆைகயால் வாக்காளர் ஒ

இடத்

ல்

ன் வாக்காளர்
ன்

கவரிையத்

ல் ெபயைரச் ேசர்க் க தவறாமல்

ம் .

த்டப் பணி

அ

காரிகள் /உத

ன்

க்

ய

வரம் .

அதற் கான
ம்

வாக்காளர் ப

அ

காரிகளின்

,izg;gpy; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ:

8. ெபயர் ேசர்த்தல் / ஆட்ேசபைணகள் /

ல

வாக்காளர்

ட அந்தப் ப

ம் ேபா
வ

ம் .

ெபயர் ேசர்தல் / ஆட்ே சபைணகள் /
த்தங் கள் ஏதாவ
இ ப் ன்
பதற் கான
ண்ணப் பங் கைள https//nvsp.in என்ற இைணயதள
கவரி
ல ம்
ண்ணப் க்கலாம் .
இ
ற்
ம் இலவசமான ேசைவ.
வாக்காளர்கள்
அவரவர்
வாக்காளர்
ப
அ காரி ட ம்
ண்ணப்பங் கைள ெபற்
ண்ணப் க்கலாம் .
18-19 வய ைடய
ய வாக்காளர்க க்
25.01.2021 ( ங் கட் ழைம)
அன்
நைடெப ம் ேத ய வாக்காளர் னத்தன்
ைகப் பட வாக்காளர்
அைடயாள அட்ைட வழங் கப்ப ம் .
இ
வாக்காளர்
பட் யல்
20.01.2021
(Gjd;; ழைம)
அன்
ெவளி டப் ப ம் .

ii.

7.

மா

ல் ெதாடர்ந்

ல் ேசர்க்கப்ப

அவர்கள்

ம்
ம் .

ற்

வாக்காளர் பட் யல்
i.

ந்தா

இடத்

வ

ட்ட ப

ேம அந்த ப

நீ க்கப்பட்

தற் ேபா

ண்ணப்

ப்

வாக்காளர்களின் ெபயர்கள்

அைடயாள அட்ைட ைவத்

ந்

ஒ

த்தங் கள் ஏதாவ

இ

ண்ணப் பங் கைள https//nvsp.in என்ற இைணயதள
ண்ணப்

க்கலாம் . இ

ற்

ப்

ன்

கவரி

ம் இலவசமான ேசைவ..

..4-/

“Greater participation for a stronger democracy”

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER
Villianur Main Road, Lawsthottam, Reddiarpalayam, Puducherry-605 010
Phone: (0413) 2292204, 2292205 / Fax: (0413) 2292206
Web: http://ceopuducherry.py.gov.in Email: ceo_pondicherry@eci.gov.in
..4..
9.

1950ஆம்
ரி

ன் ப

தகவல் த

வ
ர்த்

வ

இரண்

ேம

10.

ைழ

ஒ

டத்

வ

ல் லாத,

மக்கள்

ேகட்

க்ெகாள் ளப்ப

மக் கள்

ெசய் யப்பட்ட

க்கக்

ெபா

ய

தங் கள்

ட
ய
கச்

ர

நி

த்

வச்

31வ

அபராதம் அல் ல

ம் .

சரியான
ஒத்

ன்

ண்ணப்பங் களில் ெபாய் யான/தவறான

ைறத் தண்டைன அல் ல
ற் றமா

சட்டத்

வாக்காளர்

ைழப் ைப

தந்

பட் யல்
உத

மா

தயாரிக்க
ண்

ன் றனர்

ர் ர் ங் (இ.ஆ.ப.)
தைலைமத் ேதர்தல் அ காரி
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,izg;G
வாக்காளர் ப

சட்டமன்றத்
ெதா
ன்
எண் மற் ம் ெபயர்
1. மண்ணா ப் பட்
2.
வைன(அ.இ)
3. ஊ
(அ.இ)
4. மங் களம்
5.
ல் ய
ர்
6.உழவர்கைர
7. க ர்காமம்
8. இந் ரா நகர்
9. தட்டாஞ் சாவ

அ

காரிகள் /உத
வாக்காளர் ப
பரங் கள்
வாக்காளர் ப
அ காரி
கவரி/ெதா.எண்

ன்

ைண ஆட் யர்(ெதற் )
ல் ய
ர்
ெதாைலேப :2667668/ 2667945
இயக் னர், நில அளைவ மற் ம்
ப ேவ கள் தைற,
ச்ேசரி
ெதாைலேப : 2231220 2231221
ப

வாளர்,
ட் ற த் ைற,
. . நகர், தட்டாஞ் சாவ ,
ச்ேசரி
ெதாைலேப :2272007
இயக் னர், ற் லா ைற
ச்ேசரி
ெதாைலேப :2358570
.

10. காமராஜ் நகர்
13.
த் யால் ேபட்ைட
14. ராஜ் பவன்
11. லாஸ்ேபட்ைட
12. காலாப் பட்

ைண ஆட் யர்(வடக்
ச்ேசரி
ெதாைலேப :2248686

15. உப்பளம்
16. உ ைளயன்ேபட்ைட
18.
த யார்ேபட்ைட

ைண ஆைணயர்,
ெதா லாளர் ைற,
ெதாைலேப :2279278

17- ெநல் த்ேதாப்
19. அரியாங் ப் பம்
20.மணெவளி

இயக் னர், ெதா ல்
ச்ேசரி
ெதாைலேப :2248476

21. ஏம் பலம் (அ.இ)
22. ெநட்டப்பாக்கம் (அ.இ)
23. பா ர்

ைண ேபாக் வரத் ஆைணயர்,
ச்ேசரி
ெதாைலேப :2280170/2280380

)

ச்ேசரி

ைற

அ

காரிகளின்

உத

வாக்காளர் ப
அ காரி ன்
கவரி/ெதா.எண்
வட்டாட் யர்,
ைண ஆட் யர்(ெதற் )
ெதாைலேப :2667668
வட்டாட் யர்
வட்டாட் யர் அ வலகம் ,
ல் ய
ர்
ெதாைலேப : 2666364
வட்டாட் யர்
வட்டாட் யர் அ வலகம் ,
உழவர்கைர
ெதாைலேப :2273800/22722460
வட்டாட் யர்
வட்டாட் யர் அ வலகம் ,
ச்ேசரி
ெதாைலேப :2336314
ர் வட்டாட் யர்
நில அளைவ மற் ம்
ப ேவ கள் ைற,
ச்ேசரி
ெதாைலேப :2231227
வட்டாட் யர்
மத் ய பல் கைலக்கழக
ஆர் தப் ரி , பள் ளி
கல் த் ைற,
ச்ேசரி
ெதாைலேப :2207234
வட்டாட் யர்
ைண வட்டாட் யர்
அ வலகம் (வடக் )
ெதாைலேப :2231253
வட்டாட் யர்
வட்டாட் யர் அ வலகம் ,
பா ர்
ெதாைலேப :2633453
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சட்டமன்றத்
ெதா
ன்
எண் மற் ம் ெபயர்
24. ெந ங் கா (அ.இ)
25.
நள் ளர்

26. காைரக் கால் வடக்
27. கைரக்கால் ெதற்
28. நிர - .ர். பட் னம்

வாக்காளர் ப
அ காரி
கவரி/ெதா.எண்
ைண இயக் னர்,
ைமப் ெபா ள் வழங் தல்
ைற,
காைரக்கால்
ெதாைலேப :04368-222718
ைண ஆட் யர்(வ வாய் )
காைரக்கால்
ெதாைலேப :04368-227890

29. மாேஹ

ராந் ய நிர்வா , மாேஹ
ெதாைலேப :0490-2332960

30. ஏனாம்

ராந் ய நிர்வா , ஏனாம்
ெதாைலேப :0884-2321243

ன்

உத

வாக்காளர் ப
அ காரி ன்
கவரி/ெதா.எண்
வட்டாட் யர்
வட்டாட் யர் அ வலகம் ,
நள் ளார்
ெதாைலேப :04368-227890
வட்டாட் யர்
வட்டாட் யர் அ வலகம் ,
காைரக்கால்
ெதாைலேப :04368-222637
ைண வட்டாட் யர்
மாேஹ
ெதாைலேப :0490-2336250
ைண வட்டாட் யர்
ஏனாம்
ெதாைலேப :0884-2321243
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No.E 1-5/2020-SSER 2021

Puducherry, dt.8.9.2020
PRESS NOTE

The Election Commission of India has ordered Special Summary Revision of Photo
Electoral Rolls, with reference to 01.01.2021 as qualifying date for all the Assembly
Constituencies in the Union Territory of Puducherry as per the following schedule.
Sl.No.

1
2

Activity

Publication of Integrated draft electoral roll.
Period for filing claims & objections
Special campaign dates

3
4
5
6

Disposal of claims and objections
i. Checking of health parameters and obtaining Commission's
permission for final publication
ii. Updating database and printing of supplements
Final publication of electoral roll

Period

16.11.2020 (Monday)
16.11.2020 (Monday) to
15.12.2020 (Tuesday)
28.11.2020 (Saturday)
29.11.2020 (Sunday)
12.12.2020 (Saturday)
13.12.2020 (Sunday)
By 05.01.2021 (Tuesday)
By 14.0l.202l (Thursday)
20.01.2021 (Wednesday)

2.

Eligibility to get included in the Voters List:
i.
A citizen of India
ii.
Must be of the age of 18 years as on 1.1.2021 (i.e. born on & before
01.01.2002)
iii. Ordinarily resident in the concerned area
iv.
Electors residing in a foreign country who has not acquired citizenship of that
foreign country and has completed 18 years of age as on 1st January,2021

3.

The applicants will have to produce any one of the following documents as proof of

their ordinary residence to get registered as Electors in the respective Assembly
Constituency.
A)

First time voters
i.
Copy of the EPIC of the father/mother
ii.
Copy of proof of birth (Birth Certificte/TC)

B)

Left out electors:
i.
Copy of the EPIC of their immediate relative
ii.
Copy of proof of birth (Birth Certificte/TC)
iii. Copy of Bank Kisan or Post Office/Bank current Pass Book or Ration card or
Passport or Driving License or Income Tax Assessment Order or latest
Water/Telephone /Electricity /Gas connection Bill for that address either in the
name of the applicant or in the name of his/her immediate relation or Postal
department’s posts received /delivered in the applicant’s name at the given
address.
..2-/
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C)
Left out electors or Electors who have migrated from other AC with U.T of
Puducherry or from other states:
i.
Copy of the EPIC issued to them at the previous place of residence

4.

ii.

Copy of proof of birth (Birth Certificte/TC)

iii.

Copy of Bank, Kisan or Post Office/Bank current Pass Book or Ration card or
Passport or Driving License or Income Tax Assessment Order or latest
Water/Telephone /Electricity /Gas connection Bill for that address in the name
of the applicant or Postal department’s posts received /delivered in the
applicant’s name at the given address.

iv.

The declaration in Form 6 indicating the address of the previous place of
residence should be mandatorily filled.

The applicants who wish to make corrections in their name or their relation’s name

may also submit prescribed application along with proof for the correction they require to be
made in the entries.
5.

As per law the names of the citizens who are ordinarily resident in the concerned area

only will be included in the Voters List and hence the name of shifted voters will be deleted,
even if they possess EPIC. Therefore, whenever a voter shifts his residence, he/she has to
apply for enrollment in the AC where he/she presently resides and has to furnish details
of his/her previous address without fail.
6.

7.

Key Features of Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls, 2021:i.
Applications for inclusion, objections to inclusion, and corrections in entries
can be filed through http://nvsp.in between 16.11.2020 and 15.12.2020.
This service is fully free of cost. The electors can also obtain forms and
submit filled forms at the respective O/o. The Electoral Registration Officers /
Asst. Electoral Registration Officers.
ii.

The EPIC to first time voters in age group of 18-19 years will be issued on
"National Voters Day” celebrations scheduled on 25.01.2021.

iii.

The final publication of electoral rolls will be made on 20.01.2021
(Wednesday)

The details of the Electoral Registration Officers/Asst. Electoral Registration Officers

are furnished in the annexure.
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8.

THE ELECTORS ARE ADVISED TO APPLY FOR INCLUSION, DELETION

OR CORRECTIONS THROUGH https://nvsp.in FREE OF COST.
9.

Attention of the public is drawn to section 31 of the representation of the people act,

1950 under which giving false information during enumeration or furnishing of false
information in the filled-in-forms is punishable with imprisonment for one year or fine or
both.
10..

Public are requested to co-operate with the Elections Department in preparing Error

Free Electoral Rolls.
SHURBIR SINGH, IAS.,
CHIEF ELECTORAL OFFICER
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Annexure
Details of the Electoral Registration Officers /Asst. Electoral Registration Officers
No.& Name of the Assembly
Constituency
1. Mannadipet
2. Thirubhuvanai (SC)
3. Oussudu (SC)
4. Mangalam
5.Villianur
6. Ozhukarai
7. Kadirgamam
8. Indira Nagar
9. Thattanchavady

Electoral Registration Officers
Dy.Collector (South), Villianur
Phone:2667668

Asst. Electoral Registration Officers
Tahsildar, O/o.DCR (South),
Villianur
Phone:2667668

Director of Survey & Land
Records, Puducherry.
Phone:2231221

Tahsildar, Taluk Office, Villianur
Phone i2666364

Registrar of Co-op. Societies,
Puducherry. Phone:2272007

Tahsildar, Taluk Office, Oulgaret
Phone :2273800

10.Kamaraj Nagar
13.Muthialpet
14.Raj Bhavan

Director of Tourism,
Puducherry - Phone:2358570

11.Lawspet
12.Kalapet

Dy.Collector (North),
Puducherry. Phone:2248686

Tahsildar, Taluk Office, Puducherry
Phone:2336314

Director of Industries &
Commerce, Puducherry.
Phone:2248476
Deputy Transport
Commissioner, Puducherry
2280170
Dy.Director of Civil Supplies,
Karaikal
Phone:04368-222718

Settlement Tahsildar-I,
O/o.DCR (North),Puducherry.
Phone:2231227
Tahsildar, CULAW, Dte. of
School Education
Phone:2200255
Tahsildar, O/o.DCR (North),
Puducherry
Phone:2248673
Tahsildar, Taluk Office,
Bahour
Phone:2633453
Tahsildar, Taluk Office,
Thirunallar
Phone : 04368-236100

26.Karaikal North
27.Karaikal South
28.Neravy-T.R.Pattinam

Dy.Collector (Revenue) ,
Karaikal Phone:04368-227890

Tahsildar, Taluk Office, Karaikal
Phone:04368-222637

29.Mahe

Regional Administrator, Mahe
Phone:0490-2332960

Dy . Tahsildar, Sub Taluk
Office,Mahe Phone:0490-2336250

30.Yanam

Regional Administrator,
Yanam Phone:0884-2321223

Dy . Tahsildar, Sub Taluk Office,
Yanam
Phone:0884-2321243

15.Oupalam
16.Orleampeth
18.Mudaliarpet
17.Nellithope
19.Ariankuppam
20.Manavely
21.Embalam (SC)
22.Nettapakkam (SC)
23.Bahour
24.Nedungadu (SC)
25.Thirunallar

Deputy Labour Commissioner,
Puducherry. Phone:2279278
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